Cursusexcursie De Balij, 2 april 2011
Na de tweede theorieles waren nu de ganzen, eenden en weidevogels aan de beurt.
Op deze prachtige dag hadden we, net als tijdens de eerste cursusexcursie, weer het geluk mooie
soorten te zien. Het begon al met een zingende blauwborst, waarvan we er later nog meerdere
zagen, met zangvlucht en al. Tussen de putters ontdekte Winfried nog een keep. Bij de blauwe brug
hebben we een tijd door de telescopen staan kijken. Op het pas door leden van de VWZ geschoonde
eilandje stond een groep kluten. Er zaten vele eendensoorten, waaronder ook een man zomertaling
en een man krooneend: die zien we niet zo vaak! Zomertaling naast wintertaling, bergeend naast
slobeend, de verschillende kenmerken waren goed te zien. De fitissen zijn gearriveerd, deze lieten
zich ook goed horen. De zingende zanglijster in het populierenbos demonstreerde hoe ver zijn geluid
reikt: vanaf diverse standpunten was hij te horen. Jetty maakte een luchtsprong toen ze twee
exemplaren van de verwachte boerenzwaluw zag overvliegen. De eersten dit jaar. Ook de eerste
zwartkop gehoord.
Van de rietzanger die zich eventjes liet horen zijn we niet zeker: het kan even goed de blauwborst
zijn geweest die de rietzanger imiteerde, want het geluid kwam verdacht dicht bij de blauwborst
vandaan. Dus deze komt niet op de lijst. Het hinniken van de dodaars werd door Jetty gehoord, is
onmiskenbaar, dus komt wel op de lijst. Totaal 57 soorten.
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