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Jaarverslag 1976 van de subgroep Excursies

In 1976 werden 17 excursies gehouden, te wetens

3 avond-excursies:

4 art. Uilenexcursie - Landgoed Groenevelt e.0.; 15 deelnemers,
18 mrt. Roeiexcursie, - Naardermeer; 20 deelnemers maakten van deze

gelegenheid gebruik en zagen o.a. Boomvalk, Bruine Kiekendief,

Koekoek, een Witoogeend, Zwarte Sterns en hoorden de Wielewaal

en een Roerdomp (zie verslag Korhaan 10e jrg. no, 3)«
.1 juni Ankeveen - 10 liefhebbers waren aanwezig hoewel kletsnat na een

onverwachte onweersbui, vlak voor de excursie,

2 juni Acht personen waren weer present by Ankeveen,

1 nachtexcursies:

11-12 Vanuit Waardenburg vertrokken 5 auto’ s met 18 personen, in ooste-

juni lijke richting langs de Waal. Zij genoten van een bijna windstil

en een met maan overgoten landschap van o.a. Bos-, Rans- en Kerk-

uil, Bontbekplevieren, zeer actieve Bosrietzangers en helaas het

bescheiden geluid van de Kwartelkoning, In de ochtendschemering aan

de zuidkant van de Waal, barstte een vogelconcert los van o.a.

Wielewaal, Nachtegaal en Spotvogel. Ook Gele Kwikstaart, Grauwe

Gorzen, Roodborsttapuit en Boomvalk kwamen voor de lens. Totaal

81 soorten. Een indicatie voor de avifaunistische rijkdom van

het rivierengebied (zie verslag Korhaan jrg. 10 no, 5).

6 ochtendexcursies:

10 jan. Landgoed Hilverbeek en Spanderswoud. Negen personen namen deel

en zagen o,a. van de mezensoortens Kool-, Pimpel-, Zwarte- en

Staartmees alsmede Glanskop, Koperwieken, Buizerd en een vrouwtje

Carolinaeend.

Het was zacht weer, vrijwel windstil, droog maar somber. Vooral

Boomklever en Boomkruiper waren al in voorjaarsstemming (zie

verslag Korhaan jrg, 10, no, 2).
25 apr. Oppad.- Kortenhoefsedijk - Moleneind en Kromme Rade; 9 deelnemers

Een straffe wind, maar een uitbundig stralende zon en zeer veel

jubelende vogels w.o. Snor, Sprinkhaanrietzanger, Braamsluiper en

als hoogtepunt een Beflijsterj totaal 60 soorten genoteerd (zie
verslag Korhaan 10e jrg. no, 3)

2 okt. Gooimeerkust vanuit Huizen tot Valkeveens 11 deelnemers.

Aanvankelijk mistig, al gauw een zonnetje en we zagen hoog-over-

moeiende Vinkachtigen, Mezen, Leeuweriken, Koperwieken, Grote

Lijsters en Boerenzwaluwen, Alsook hoorden we herfstzang van Tjif-

tjaf on verder zagen we Zwarte Roodstaart, Rietgors, Heggemus,

Baardmannteje en een overvliegende Roerdomp (verslag in de Korhaan

10e jrg. no. 5).
31 okt. Landgoederen Schaep en Burgh en Boekesteyns ca, 15 personen,

28 nov. Landgoed Einde Gooi e,o,s 9 deelnemers.

11 dec. Eeapolders, ca, 6 deelnemers., zeer slecht weer.

5 dagexcursies:

7 feb. Plevopolders. IJs op vaarten en plassen. Ook het Oostvaardersdiep

was langs de wegkant, op enkele wakken na, dichtgevroren. Benden

niet in grote aantallen waargenomen! ze verbleven by open water.

Circa 6000 Kol- en Rietganzen langs de Gooise weg, ca. 5700 Kolgan-

zen en + 365 Brandganzen langs de Meerkoetenweg. Naast de roofvogels

zijn een

_

groep van ca, 1500 (!) Prater* waargenomen (verslag in de

Korhaan 10e jrg. no. 2).
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20 art, Texels 12 deelnemers. Mistflarden bemoeilijkten de waarnemingen
• in de vroege morgenuren. Later liet de zon zich zien. Veel

Eidereenden, Smienten en Rotganzen. In totaal 48 soorten (in de

Korhaan jrg, 10 no, 2 kunt u dit verslag aantreffen)
1 mei De Nemelaar en de Kanpinaheides 8 VWG'ers uit het Gooi waren te

gast bij de Vogel- en Natuurwacht voor
• s-Hertogenbosch e,o, ( 15

man).

Bij de poort van Kasteel de Nemelaar wachtte ons een nestjong

van de Bosuil. Verder een albino Tortelduif, een Nachtegaal en

op de heide een Boompieper, Geelgors en Paapje,

De zeer warme excursiedag werd besloten met een bezoek aan de

Reigerkolonie bij kasteel Maurik (zie verslag Korhaan 10e jrg,

no, 3).
25 sept,Texel: 9 liefhebbers voor een lange voge'lrijke dag met b,v.

drie Beflijsters, een Kleine en een Grote Jager,' Grote Sterns en

Rosse Grutto’s, In het totaal 77 soorten, (zie Korhaan 10e jrg,

no. 5).
6 nov, Flevopolderss 19 deelnemers, In het verslag (Korhaan 10e jrg,

no. 5) kunt u lezen dat, vergeleken bij vorige ganzen- en water-

wildexcursies in dit gebied, er een troosteloze leegheid’ wat

ganzen betrof was. Er zijn 45 vogelsoorten waargenomen.

2 veekendexcursies:

9-11 Terschelling; 5 leden genoten tijdens dit weekend van goed vogel-

apr, weer maar vooral van de 77 soorten die zij in het vizier kregen

(zie verslag 10e jrg, no. 3).
8-10 Schiermonnikoog; 10 personen hadden zeer geslaagde excursies

okt, tijdens dit weekend. Negentig vogelsoorten waaronder Parel-

duiker, Jan van Genten, Smelleken en Beflijster (verslag in de

Korhaan, jrg, 10, no, s)*

Ik wil besluiten net alle deelnemers te bedanken voor hun belang-

stelling, Maar in het bijzonder de excursieleiding, die zich steeds weer

belangeloos inspant om een excursie te doen slagen.

Al moet het mij van 'thart dat wij nog steeds een groot deel

van onze leden bij deze excursies missen.

Toon ook eens uw belangstelling, het verrijkt beslist uw kennis!

Namens de subgroep Excursies

L.J. Dwars-van+Achterbergh


