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Eempoldertellinger in 1991

Rob van Veen

Soorten die onze extra aandacht hebben zijn:

Groenpootruiter, die met 40 waarnemingen wel lykt toe te nemen;

Oever zwaluw, met 38 waarnemingen is deze soort toch redelijk aanwezig in de

Eempolders;

Veldleeuwerik, er zijn landelijke signalen die erop wijzen dat deze soort dramatisch

achteruit gaat. In de Eempolders is de Veldleeuwerik 458 keer waargenomen.

Een verzoek aan iedereen om deze soort goed in de gaten te houden en speciaal

op het geluid te letten;

Kemphaan, ooit de trots van de Eempolders, is in 1991 nog slechts 109 keer

waargenomen;

Regenwulp, deze soort is slechts éénmaal gesignaleerd, maar waarschijnlijk komt

de Regenwulp toch regelmatiger voor en wordt dan verwisseld met de Wulp.
Onderzoek het verschil tussen Regenwulp en Wulp, zodat de laatste hopelijk
wat vaker genoteerd kan worden.

In de vier onderstaande tabellen worden per polder de 10 meest; waargenomen

soorten vogels, ofwel 85% van het totaal, geprojekteerd, inclusief het totaal

aantal vogels en het totaal aantal soorten.

Noordpolder te Veld

Zuidpolder te Veld

Op 26 teldagen zijn er in 1991 in totaal 53.200 vogels en 96 verschillende

soorten in de Eempolders geteld. Hierbij waren een aantal leuke waarnemingen,
zoals een Tjiftjaf, Tuinfluiter, Oeverloper, Grote Karekiet en een Beflijster.
Een aantal andere soorten die anders altijd regelmatig voorkwamen zijn daar-

entegen weer niet waargenomen, zoals de Grote Mantelmeeuw, Zwarte Stern, Sijs,

Roek, PImpelmees, Paapje en Koperwiek.

1. Kokmeeuw 4.126

2. Spreeuw 3.133 ‘‘Sr**
3. Kolgans 2.129

4. Kleine Zwaan 1.130

5. Kievit 1.114

6. Meerkoet 507

7. Grutto 497

8. Wilde Eend 478

9. Stormmeeuw 450

10. Knobbelzwaan 279

13.843 Totaal geteld in de Noordpolder
15.869 exex, 71 soorten.

1. Kievit 5.220

2. Spreeuw 4.864

3. Kokmeeuw 4.344 —
—

4. Kleine Zwaan 1.945

5. Meerkoet 1.847

6. Houtduif 1.230

7. Wilde Eend 909

8. Knobbelzwaan 796

9. Zwarte Kraai 466

10. Kauw 449

22.070 Totaal geteld in de Zuidpolder
25.480 exex, 73 soorten.
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DE EILAND-EXCURSIES .

Naar ik meen te begrypen is de belangstelling voor de eiland-excursies

tanende.

Het is niet mijn bedoeling om in dit stukje te filosoferen over de oorzaken

hiervan, maar ik stel voor deze excursies op een geheel andere leest te

schoeien. Als model staat mij daarby voor ogen de in 1989 door enkele leden

van de VWG georganiseerde reis naar Falsterbo in Zweden. Het woord "organi-
seren" is dan in feite niet meer zo aan de orde, de verantwoording is aan

de deelnemers! Wat overblijft voor de "leiding" is het ruim van te voren

"plannen" van een weekend, het aanwijzen van een eiland, het vragen van enkele

excursie-leiders en het aangeven van startplaats en tijd van de excursies op

zarterdag en zondag.
Onder het motto "Vryheid in Verbondenheid" kan ieder op zijn eigen manier

zo'n weekend beleven, met als hoofddoel het "Vogels Kijken". De manier waarop

men naar het eiland wil reizen, het tijdstip van komen en gaan en de wijze van

verblijven zijn dan vrij. Wat mij betreft kan de nadruk liggen op het kamperen

en voor wie daar geen zin in heeft het gezamenlyk (per groepje) huren van een

caravan of huisje, 't liefst op hetzelfde kampeerterrein. Wie bij haar of zijn
tante wil logeren of b.v. in een hotel of pension, allemaal prima!
Al schrijvende bedenk ik, dat als men niet vooraf weet wie de andere deelnemers

zijn, het niet mogelijk is kontakten te leggen inzake gezamenlijk vervoer,

kamperen, enz. Er is dan toch nog een extra taak voor de "leiding", namelijk

het tijdig publiceren van een lijst met de namen van de aspirant-deelnemers.

Ik ben mij ervan bewust dat zich nog wel wat problemen kunnen voordoen, maar

laten we het als een experiment beschouwen.

Willem Weitjens

Oostermeent

Totaal

1. Spreeuw
2. Kievit

3. Kokmeeuw

4.157

1.893

1.647

4. Grutto 548 \7
5. Kolgans
6. Goudplevier
7. Grauwe Cans

547

380

296

8. Wilde Eend 271
'7^

9. Zwarte Kraai 188
r

10. Houtduif 144

10.071 Totaal geteld in de Oostermeent

11.851 exex, 70 soorten.

1. Spreeuw 12.154

2. Kokmeeuw 10.117

3. Kievit 8.227

4. Kleine Zwaan 3.159

5. Kolgans 2.736

6. Meerkoet 2.480

7. Wilde Eend 1.658

8. Houtduif 1.534

9. Grutto 1.412

10. Knobbelzwaan 1.127

44.604 Totaal geteld in de drie polders
53.200 exex, 96 soorten.
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Omdat veel van onze leden wel eens overtredingen zien in de Eempolders en zij

niet weten bij wie zij moeten reageren hebben wij Edo Staal gevraagd hierover

een artikel te schrijven, hetgeen hij direkt en met veel enthousiasme heeft

gedaan, waarvoor wij hem hartelijk dank zeggen.

Edo Staal werkt bij de Algemene Inspektie Dienst (AID) in het distrikt waar

de Eempolders onder vallen. Hij kent de Eempolders bijzonder goed.
Het AID valt onder de verantwoording van het Ministerie van Landbouw, Visserij
en Natuurbeheer.

Subgroep Eempolders.


