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Verslag van de ganzenexcursie in het Niederrheingebied

Uiteindelijk bleek de Vogelwerkgroep het Gooi e.o. door negen leden

vertegenwoordigd te zijn.

Na de grensoverschrijding bij Hoog Elten was het al meteen raak. Een

Rode Wouw kruiste de weg en cirkelde nog even rond. Totaal werden er

op deze dag zes gezien. In het dorpje Schenkenschans zongen Vink,

Heggemus en Koolmees dat het een lieve lust was, daarbuiten in de

weilanden klonk het vertrouwde geluid van de Grutto's en buitelden de

Kieviten.

Boven onze hoofden was er trek van

Witte Kwikstaarten, Veldleeuwerikei

en Graspiepers, in een groep Riet-

en Kolganzen hield zich een Brand-

gans op.

Aan de rand van de weg vlakbij Niel

zat goed verscholen tussen de mei-

doorns op dezelfde plaats als het

vorige jaar een Ransuil, die nu

gezelschap had van twee soor geno- -

ten.

Tijdens het observeren van een'

andere groep Rietganzen, waarin

zich twee Brandganzen bevonden,
werd een van de twee telescopen

ingesteld op een Steenuil, die

hierdoor beeldvullend op het net-

vlies verscheen. Tussen de Riet-

ganzen zaten exemplaren met gele

halsbanden en hierin gegraveerde

lettercombinaties en een gans met

een blauwe wimpel. Op deze wijze

gemerkte Rietganzen zyn in Oost-

Duitsland gevangen; het verzamelen van gegevens van deze exemplaren
levert bijzondere interessante informatie op. Van de op deze dag waar-

genomen gemerkte ganzen bleken enige tijd ervoor exemplaren in Mt

Deltagebied en de Biesbosch te zyn gezien.

Op de ochtendtrek vanuit de slaapplaats op de Bijland in Nederland naar

de fourageergebieden in Duitsland waren 17000 ganzen geteld. Hiervan

vond de excursie er 1000 terug.

De Dflffelt bleek minder roofvogels te herbergen dan voorgaande jaren.
Het totaal van de hele tocht aan buizerden was 57 exemplaren, van de

Torenvalk konden 44 exemplaren worden genoteerd. Andere gesignaleerde
roofvogels waren Havik, Sperwer en Ruigpootbuizerd.

Een jaarlijks terugkerende gebeurtenis is de deelname aan de excursie

van de Vogelwerkgroep Grote Rivieren, waarbij zich dit jaar ook

leden van de Vogelwerkgroep Nijmegen en de K.N.N.V. uit dezelfde

plaata aansloten.

De excursie werd gehouden op 25 februari 1978. Het is opmerkelijk
dat zich altijd zo weinig leden voor deze tocht opgeven. Waarschijnlijk
gaat men van de gedachte uit, dat er alleen naar ganzen wordt

gekeken, die dichter bij huis ook te zien zijn.

W E Cohen
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Hoewel het grootste deel van de waarnemingen vanuit de auto is gedaan,

werden toch bijvoorbeeld nog tot drie keer toe Grote Bonte Spechten

gezien.

Andere leuke soorten waren Geelgors, Roodborsttapuit en Witgatje.

Uit de in ons groepje gemaakte aantekeningen bleek, dat de dag goed

was voor tenminste 72 vogelsoorten, die overigens geen indicatie

mogen zijn voor het welslagen van de tocht. Het genieten van de vogels

en hun gedragingen in het landschap op deze stralende dag samen met

vogelliefhebbers uit diverse streken voerde bij ons de boventoon.
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