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Jaarverslag 1977 van de subgroep excursies

4 Avondexcursies

4- maart Uilenexcursie Landgoed Groeneveld - 28 deelnemers

16/24. mei Roeiexcursie Naardermeer - 14- resp. 18 personen

17 juni Oppad-Kortenhoefsedijk, Moleneind en Kromme Rade

Vele vogels werden waargenomen door de 26 deelnemers

Nachtexcursie op 10/11 juni

Om 23.00 uur vertrokken 12 personen vanuit Waardenburg langs de noordkant

van de Waal, Zij hoorden Bosrietzangers, een Nachtegaal en vele andere

nachtelijke vogelgeluiden. Tegen zonsopgang werden 3 Kwartelkoningen ont-

dekt in de Bommelerwaard, waarvan één zich op 15 m. afstand, luidkeels roe-

pend, van alle kanten liet bekijkenl Steenuilen, Grauwe Gorzen en een paartje
Wielewalen behoorden tot de 71 waargenomen soorten, In totaal 6 kwartelko-

ningenl (zie Korhaan jrg, 11 no. 4-).

4 Ochtendexcursies

20 maart Gooimeerkust vanuit Huizen. Een 9-tal deelnemers genoot van de

waarneming van Aalscholvers, Wulpen, Brilduikers, Bonte en Kleine

Strandlopers, Baardmannetjes en diverse zangvogels (jrg. 11 no, 2),
3 april Ankeveen — Bergse Pad en Dammerkade, Door een vergissing met de

op die dag ingaande zomertijd, waren maar 8 vogelaars op het nog

donkere tijdstip aanwezig,
22 oktober Gooimeerkust vanuit Huizen met 13 deelnemers.

27 november Ankeveen en omgeving met 8 deelnemers.

7 dagexcursies

22 januari Zeeland - tijdens een mooie zachte winterse dag genoten 11 deel-

nemers van de 50 waargenomen vogelsoorten. (Korhaan jrg. 11 no, l),
27 februari De Noordzeekust via het strand en de Pier van IJmuiden.

Er waren 22 belangstellenden.
26 maart Texel, De 24- excursiegangers genoten van dit vogeleiland bij uit-

stek. Behalve de in het verslag vermelde vogels (Korhaan jrg, 11

no, 2) werden ook Brilduikers, Zwarte Zeeëenden, Eidereenden,
Grote Zaagbekken, Dodaarsjes, een mannetje Zw, Roodstaart en een

Rouwkwikstaart gezien.
7 mei Noord Brabant - Zeven VWG-ers uit het Gooi waren te gast bij de

Vogel- en Natuurwacht 's-Hertogenbosch e.o. Zij bezochten de

Moerputten en luisterden daar in de vroege ochtendnevel naar o.a,

de zang van Grote en Kleine Karekiet en Tuinfluiter. Daarna de

Kampinaheide met Korhaan, Tapuit, Paapje, Boompieper en Rood-

borsttapuit. Bij de vennen konden een Roerdomp en Groenpootruiter
goed worden geobserveerd (verslag in Korhaan jrg. 10 no, 4.),

24- sept, Texel — 14. deelnemers maakten kennis met de vele aanwezige en

dóórtrekkende herfstgasten ; duizenden Smienten, Wulpen, Ruiters,
Regenwulpen, Strandlopers, Grote en Dwergsterns, Goud- en Zilver-

plevieren, kleine zangers zoals Witte en Gele Kwikstaarten,
Zwartkop en Tjiftjaf. In totaal ca. 80 soorten (Korh. jrg.11 no,5)

6 november Hondsbossche zeewering, De Putten en het Zwanenwater,
De 13 deelnemers genoten van de langs de kust voorbij trekkende

Jan van Genten, Zw, Zeeëenden, Eidereenden, Roodkeelduiker en een

groepje van 18 Strandleeuwerikken,
10 december Flevopolders met 14. deelnemers.

Er verder 18 excursies genouden, t.w.
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2 Weekend excursies

22/24 april Schiermonnikoog - De 11 excursiegangers beleefden vogelrijke

dagen ondanks storm en regen, met o.a. Rosse Grutto's, Rot-

ganzen met daartussen een Flamingo en Blauwe en Grauwe Kie-

kendieven, Een Sprinkhaanrietzanger liet zich langdurig

bekijken, evenals Barmsijsen, Kepen, Goudvinken en 8 bef-

lijsters (verslag Korhaan 11 no, 3).

7/9 oktober Terschelling - De 7 liefhebbers noteerden 86 soorten. Na een

regenachtige zaterdag, op zondag, met stralende zon, ca, 60

voorbij trekkende Jan van Genten en diverse eenden, meeuwen

en steltloper soorten. Verder trek van zangvogels, waaronder

Oeverpiepers, Kneutjes, Goudhaantjes, Paapjes en Roodborst-

tapuiten (Korhaan jrg. 11 no, 5),

Met dank aan de deelnemers en de leiders van de hier vermelde excursies.

Wij hopen dat de belangstelling voor alle, maar in het bijzonder de ochtend-

excursies in de naaste omgeving, wat groter wordt. Laat u niet weerhouden

zo vroeg aktief te zijn - de vogels zijn dat ookl
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