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Spotvogel

Latijn

‘Ja, geweldig, deze was trouwens erg dichtbij, vloog nog geen honderd meter uit de kust.’

‘Die groep laatst ook, bijna over de schoenen. En natuurlijk wel 15 Vorkstaarten die

week.’

‘Prachtig zeg, ook volwassen?’

‘Nee, alles juveniel, helaas.’

‘Vorig jaar bij Castricum, 6 volwassenen in één groep, je wist niet watje zag.’

‘Te gek, zeg. Heb ik ook eens meegemaakt, was drie jaar geleden, bij Point Barrow,

kwam de ene groep volwassen Vorkstaarten na de andere langs. En al die Sneeuwuilen

daar, natuurlijk. Dan is het hier in Europa maar behelpen.’

‘Hadangar Vida, ook erg goed voor Sneeuwuilen, toen die keer wel 10 paar gezien. Heel

goed lemmingenjaar, uiteraard.’

‘En over de 500 Brileiders.’

‘Wauw, doet me denken aan Varangar Fjord, niet veel Brillen, natuurlijk, maar over de

1000 Stellers, meest mannetjes. Prachtig.’

‘Ja, ik weet wat je bedoelt, hadden wij in Marokko, klein meertje met wat riet, maar wel

propvol Marmereenden. En altijd minstens drie Arendbuizerden in de lucht, vraten zich suf

aan die Marmers.’

‘Heb ik in Zuid-Afrika gezien. Dode Zebra met wel honderd gieren.’

‘Ja, dat ken ik uit Argentinië, waren een paar Lama’s van een berg gelazerd, hadden we in

no time 500 gieren.’

’En 6 volwassen Bateleurs, ook op die Zebra.’

‘Bij die Lama’s zaten ook wel 25 Andescondors, grootste vogels ter wereld’.

‘Oh? Ik dacht dat dat die Reuzenalbatrossen waren die ik gezien heb op South-Georgië.

Broeden daar bij dozijnen.’

Ts niks vergeleken bij die Koningspinguins bij Bellinghausen. Honderdduizenden. En

stinken, niet normaal.’

‘Nooit geweten dat die beesten ook in Duitsland broeden.’

‘Dat is de Zuidpool.’

‘Ah, Zuidpool, was ik in ’88, als ik nog terugdenk aan die miljoenen ....’

Ad infinitum (et fundum et nauseam).

‘Gisteren nog een Vaaltje bij de sluizen.’

‘Leuk, doet me denken aan begin september, hadden we daar op één dag wel 15 Vaaltjes,
en een Noordse Pijl.’


