_ vt l l _

\rervoli;

alctivit

eit en:

Adrhaesi e v'íerdr.beturigc=, ela,n-het stand.punt
over rJ-c:t$ Brecl-e
l/iaa,tscha,ppel-i jle e lJj.scu,scÍet' ingenomeï:r il.ooi' de lvlilieuf ecle*
rii"tie Groningen.
á- X"omtnentarr w erd geleverd" op d.e note,,. trliiÍlieuvoorlictrting
en
-êii'uc?.tierr vl,n d.e Prov. Rar.id.voor de l\tili euzorg (PIiit,Z) , i.v.Ío.
een a.ay1te stellen
Lllili€lt*€d.ucatieconsulent
.
-ê Han c1e Eoer verzevgcle ne.mens Avifauna
een a.Ironii en een dag
van ,Le ctrríluË rrlleil;ciiepilal
voor jrr.er 1980" , ge coórdrine erd d.oor
het NIVOII .
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cle se l:;retr;ri í,ir
7 ma.i.irt 19ij 1
P o Glas

la.uwersmeerexcursie - 6 d-ecember 198O
!ï e ersvenrra,chtins:
zeer ma,tiq
Deelnemers: tZ ( I a.uto's )*
Vra.ag: hoe bli jven 3 auto's bi j e]-l.caar?
Oplossin$: door ze met ka.bels a.an ellcaar te bincl-en!
Conclusie: thuisbli jvers hebben ongelijlr
lí{a.nt: het werd. ecn leuke excursie ! tlir werden !l soorten gezien.
wr.a.rne:aingen v{i 1 ik even memoreÍ'en. Bí j d.e
De meest interessante
zagen we tegen een rietlcraa"g, heel mooi in de zon,
Vlinderbalg
een Roerclomp. Deze weLsdoor d.e telescoop prachtig te zj-eir. denden
wa"ren ta,]ri jk in i..antal zovrel als in soorten ( 14) met als top cle
Toppereend. wa, .rva.n zídn 1 vr:. in de ha.ven en 2 ín de plas bi j de
woonkern bevonclen. Dr Íirnren verd,er 1_3Rietge.nzenu 4.C langsvliegende Rotga.nzen d.ie wi j va.na.f de Dier z.3.gen, 1lC Bra.ndga"nzen in
het groninger deel en 4OO0 in het friese cieel. llovendien wa.s er
een Sneeuwga.ns tussen cl.e Brlr,nd.ga,nzen bi j DoÉJ-cune
rni euvre z i jlen.
ïVilde Zrva"nenzi jn alti jd" fi jn. wi j zagpn 2 a.d. en 4 juv. exempl-e.ren. Zíj zíjn in de Ltmeer c1a"nd"o'l:.leine Zwa.tn ,rqap
r.r..n wij 70
telclen. Duizerclen en Ruí,Spootbuizerd-en telcl-en vre in geli jk aenta.]- (2), macLr er wp.ren vii;
veel Rlauwe l(iekenclievetr(nt+).
Een ja.gend Smelleken in het, friese ,dee1 lvas een fascinerend.e gebeurtenis.
Er wa.ren nog wat . ste1tlopers,
mi..,r het 'ifitga.t j e we"s
we1 erg onven.racht. \ïi j vond.en nog eeil olissla.chtoff
er: een Zeekoet. nen groep ven 45 ltoleir.,iuiven vloog voor ons op toen vri j
van Dok}. i{vre. zí jlen na.irr Zoutka.mp reden" Gelukkig wnren er weer
Velduilen d.ie de hele v.'.inter zi jn gebl-even. Tenslotte telden we
een groep van cF.. 15OO -c'rpters; iii j volgd.en het Smelleleen c1..t
vl-ak k,.ngs d.eze gz'oep vloog en keken ge sll?.n-nentoe.
Het vlas een 'irrima. gesla,agde excursie.
E. !oerrna...
Excursie llia.stenbroekerpolder en d.e F1-evopolder op 14 febr. ,b1
tÍet mistte in Groníngen, ma.ar d.e 1'l d.eelnenrers vertrouwden op
de berichten
va.n het KM;ïI. En het wèrd. mooi!
De Ma-stenbr. polder ze7.f zp"! er door cle nrÍlverlea.vcling
niet

