
9

Jaarverslag 1975 van de subgroep Excursies

In 1975 werden 15 excursies gehouden, te weten:

3 avond-excursies:

5 mrt. Uilenexcursie naar het landgoed Groeneveld e.0.; ca. 25 deelnemers,

die gesplitst in kleine groepjes, de een wat meer dan de ander, de

roep van de Bos- en Ransuilen hoorden.

29 mei Roei-excursie Naardermeer; 15 deelnemers.

6 jun. Inventarisatie-excursie omgeving Ankeveen ter aanvulling van de ge-

gevens van het in dit gebied gehouden ’inventarisatie-weekend’.

.. ,
, 13 deelnemers,

1 nacht-excursie;

13-14 Langs de Linge en de Waal; 16 deeln. hoorden de Kwartelkoningen,

juni Steenuil, Nachtegaal en tijdens de vroege morgenuren het massale vo-

gelkoor van o.a. Wielewaal, Karakieten, Bosrietzangers. Zo’n 82

soorten, waaronder een Kleine Bonte Specht en Ijsvogel werden gezien.

9 ochtend-excursies;

26 jan, Eindegool e.0,; 17 deeln. Gesplitst in twee groepen werden 47 soorten

waargenomen, waaronder Sijsjes, Barnsijsjes, Goudvinken, Goud- en

Vuurgoudhaantjes, Buizerd en verscheidene Grote Bonte Spechten,

23 mrt, Gooilust; 6 deelnemers waren er vroeg voor uit de veren gekomen,
26 apr, Eempolders; 9 personen genoten tijdens de vroege ochtenduren van het

vogelleven,
24 mei Hilverbeek; 6 deelnemers hoorden en zagen div, soorten, zoals Zwart-

kop, Tuinfluiter, Grauwe Vliegenvanger, Gekr. Roodstaart, Groene - en

Grote Bonte Specht en een flits van een Ijsvogel.

14 sep, Laarderwasmeer; 12 liefhebbers,

18 okt, Gooimeerkust vanuit Huizen tot Oud Valkeveen; 12 deelnemers. Ca. 50

soorten werden waargenomen;o.a. Klapekster, Waterral, Bonte Strandlo-

pers r Bontbekplevieren. Diverse vogels van heel nabij, b.v, de Baard-

mannetjes, daar ze werden gevangen in netten om te worden geringd,
9 nov, Ankeveen e,0,; 14 deeln. Ca. 45 soorten, o.a. Sperwer en Buizerd. +

22 nov, Eindegooi; 7 deeln, zagen nog vrij overtrekkende vogels,
14 dec. Gooimeerkust vanuit Huizen; 16 deeln. Zie verslag elders in deze af—-

-3 dag-excursies:
levering van de Korhaan,(red.>•

8 feb. Ganzen en eenden-excursie in de Flevopolders; 17 deeln. Naast diverse

eenden zo’n 37000 Kolganzen waargenomen; ook div, groepen ’zangers’
(eenmaal 600 Fraters !) en vrij veel Klapeksters, Ruigpootbuizerden ,

Kiekendieven en Torenvalken,

30 aug, Amsterdamse waterleiding-duinen, 10 deelnemers,

4 okt, Texel; 11 deelnemers. Tijdens redelijk weer werden 72 (!) soorten ge-

noteerd o.a. Rosse Grutto, Dwergstern, Zwarte Ruiter en 7 Groenpoot
Ruiters,

Zie voor meer gegevens de excusieverslagon in de reeds verschenen Korhanen,

Met dank aan alle medewerkers, zoals de excursie «leiders, hopen wij in 1976
onze leden en vooral de nieuwe leden weer vaak te ontmoeten tijdens de ex -

cursies !

L.J. Dwars-van+Achterbergh


