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Jaarverslag 1973 van de subgroep Excursies

In 1973 werden IA excursies gehouden, te weten;

4 avondexcursies:

1 nachtexcursie:

16/17 juni: gezamenlijke van de VWG Amsterdam en de VWG het Gooi e.o,

langs de uiterwaarden van de grote rivieren; 21 deelnemers;

gehoord werden o,a, Kwartelkoning, Steen-, Bos- en Ransuil en

Blauwborst; bij het licht worden lieten talrijke zangers zich

zien en horen, totaal 83 soorten;

3 ochtendexcursies:

7 jan*s landgoed Schaep en Burgh alsmede een deel van Bantam; 9 deel-

nemers; er werden 28 soorten waargenomen, waaronder Buizerd,

Sperwer, Groene- en Grote bonte specht, diverse groepjes Goud-

haantjes, Kool-, Pimpel- en Staartmezen en Sijzen; ca, 250 vo-

gels,
12 mei: excursie vanuit Ankeveen naar de Dammerkade en omgeving; 12 pers,

waargenomen o,a. Purperreiger, Koekoek, Tapuit, Spinkhaanriet-

zanger, Snor, Grote- en Kleine karekiet, Tuinfluiter en Braam-

sluiper.
8 dec,: Flevcpolders; 8 deelnemers; waargenomen; 37 soorten, waarvan

18 soorten watervogels.

4 dagexcursies:

17 feb,: Ganzenexcursie naar de Flevopolders; 11 deelnemers,

18 mrt,; Texel; 12 personen; er werden 65 soorten genoteerd,

14. apr,; Het Zwin in Belgi’ê; door het uitvallen van een auto, slechts

met 4. personen,

10 nov,: naar de Peel; door verschuiving naar zaterdag (tengevolge van

de autoloze zondag) waren slechts 6 personen in staat deze ex-

cursie mee te maken; er werden 33 soorten gezien.

2 weekendexcursies:

6/8 apr«: Ameland in het voorjaar; 15 deelnemers; ondanks regen en veel

vrind werden 89 soorten genoteerd,

26/28 okt,; Ameland in het najaar; zie hiervoor het verslag van D,A,Jon-

kers in de vorige Korhaan.

Verder bestonden er in september plannen tot deelname aan de Zeevogel-
trekexcursie op de Noord- en Waddenzee, gehouden door de VWG Amsterdam,
alsmede het houden van een extra dagtocht naar Texel, Door het te laat

verschijnen van "Dc Korhaan en de daardoor niet aan alle leden bekend

zijnde mogelijkheid tot deelname, konden deze excursies gaen doorgang
vinden.

Veel dank aan allen, die meewerkten aan het slagen van de gehouden ex-

cursies en aan hen, die hiervan een verslag maakten.
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7 maart: uilenexcursie naar het landgoed Groeneveld en omgeving, ca. 30

deelnemers.

22, 24 en

29 mei: excursies Naardermeer, VWG-leden en 20 cursisten, samen 42 pers.


