Publieksexcursie naar de Balij, 14 april 2012.
Wat een zonnige voorjaarsochtend al niet te weeg brengt! Een grote opkomst van 41 volwassenen (waaronder tien
leden) en drie kinderen die zich voor de stadsboerderij verzamelden. Na verdeling van de verrekijkers wandelden we
in een lange sliert richting Blauwe Brug en luisterde toen nog niemand bewust naar de eerste vogelgeluiden die
onderweg te horen waren.
Dank aan Marja en Jos die, ondanks hun "nachtelijke" telling, gekomen waren zodat er extra ondersteuning was, die
zeker nodig was. Op de Blauwe Brug bleven we lang staan en werd iedereen in de gelegenheid gesteld om in de
telescopen mee te kijken.
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Jan en Marja gaven in de tussentijd duidelijk uitleg over de vele watervogels die te zien waren en de twee buizerds die
lang op een hek bleven zitten. Vooral de aanwezigheid op de plas van zoveel eendensoorten was voor veel deelnemers
een openbaring. Op weg naar de Witte Brug viel de groep uiteen en liep ik soms bij de ene groep, dan weer bij de
andere. In de groep van Marja zagen en hoorden ze in het riet de blauwborst, wat voor sommigen een openbaring was.
Dat zo'n mooi vogeltje zomaar in de Balij te vinden is!
Bij de Witte Brug werd de blauwborst wel gehoord maar liet zich niet zien. Wel zagen we hoog in de bomen
verschillende fitissen zitten en vanaf de brug was er duidelijk zicht op een luid zingende rietzanger met z’n rode
keeltje. Een buizerd boven ons liet goed zijn tekening van onderen zien en zelfs een zwartkop werd ontdekt. Op de
terugweg was het de beurt aan de groep van Jan om de blauwborst te zien, die zingend in een boompje in de zon zat.
De zon weg, de blauwborst weg! Pech voor de achterblijvers maar voor de meeste deelnemers was de blauwborst toch
het hoogtepunt van de excursie.
Terug bij de parkeerplaats werden er nog rode boekjes uitgedeeld en de verrekijkers weer ingenomen. We zwaaiden
iedereen uit en concludeerden dat het een zeer geslaagde publieksexcursie was geweest.
De vogelsoorten die we hebben gezien, gehoord en bewonderd:
zilvermeeuw, kokmeeuw, kleine mantelmeeuw, visdief, ekster, tjiftjaf, fitis, koolmees, pimpelmees, winterkoning,
merel, grauwe gans, grote Canadese gans, nijlgans, kluut, wulp, scholekster, kievit, grutto, tureluur, bergeend,
krakeend, kuifeend, wilde eend, slobeend, tafeleend, wintertaling, smient, buizerd, zwartkop, blauwborst, rietzanger,
rietgors, blauwe reiger, knobbelzwaan, fuut, meerkoet, waterhoen, grote bonte specht, zwarte kraai.
Fanny.

