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E. Boerma

Vervolgens reden wij naar de Lage

Knarsluis en gingen te voet verder

om, naar wij hoopten, een Kleine

Zilverreiger te "spotten". Dit

lukte niet maar wij kregen wol een

tip, nota bene van een Avifauna-lid

dat 500 m verderop een Visarend op

een akker zat. Weliswaar zat deze

ver wog maar door een teleskoop

was hij goed te zien.

Vanuit de schuilhut aan de Knardijk
hadden wij volop uitzicht op de

slikjes. Tussen de Bontbekplevieren
en Kleine Strandlopers bevond zich

een Breedbekstrandloper die door de

teleskoop prachtig te bewonderen

was. Voor deze excursie was dit het

hoogtepunt. Iets verder tolde een

Grauwo Franjepoot tussen Kluten en

Kemphanen. Het dier was in pracht-
kleed en van deze afstand wol heel

mooi te zien. Een tip leverde

voor enkele waarnemers een Zwartkop-

meeuw op, die tussen de Kokmeeuwon

boven het Meeuwoneiland vloog.

Volgens berichten zouden er drie

voorkomen. Een andere tip leverde

liefst 28 Morinelplevieren op, die op

vrijwol kale akkers in de zon liepen
of lagen. Wij worden dus wol ver-

wond!

Andere interessante soorten die wij zagen,

waren de Snor, meerdere Baardmannetjes en

Bosruiters.

Vermeldenswaard was een vluchtige ont-

moeting met leden van het Country Life

Birdwatch team dat tegen een Nederlandse

ploeg mêt Egbert Boekema een vogel-

interland hield (de Britten wonnen,

met 149-148 soorten).

Totaal zagen wij 83 soorten.

Opnieuw werd deze excursie op veler

verzoek georganiseerd. Ons lid

M.R. van Eerden, die reeds enkele

jaren werkzaam is bij de Rijksdienst

IJsselmeerpolders hadden wij bereid

gevonden ter plaatse de excursie

te leiden. Zodoende konden wij

op anders niet toegankelijke

plaatsen een kijkje nemen. Helaas

speelde de koude N.O.-wind ons

parten en waren vele soorten niet

of nauwelijks aanwezig. Desondanks

konden wij prachtig de Aalscholver-

kolonie vanaf een uitzichtpost be-

kijken. Voorts waren er groepen

Grauwe Ganzen die dit jaar (nog)
niet broedden, al weer present.

Een paartje Zomertalingen zwom

langzaam langs de rietkraag. Helaas

hoorden en zagen wij gaan enkele

Blauwborst.


