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Vogelexcursie Eempolder noord

en Oostermeent

Op zaterdag 25 oktober 2003 was het koud, zo’n 3 a De opkomst hield niet

over: twee excursieleiders en vijf deelnemers. Het weer was wisselvallig,

meerdere buien hebben we moeten trotseren. Toch was het een gezellige tocht en

hebben wij genoten van de diversiteit aan vogels die zich lieten ‘spotten’.

Fons Langenkamp

Wat te denken van de weidevo-

gels zoals de kievit, diverse

goudplevieren, maar ook veld-

leeuweriken alsmede de waters-

nip, graspieper, witte kwikstaart

en de rietgors? Ook waren een

fazant en twee kruipende jagers
te zien (met hagel maar geen
schot gehoord, de hazen lieten

zich nauwelijks zien).

De roofvogels hebbenhet blijk-
baar goed in de polders: drie

torenvalken en een havik heb-

ben zo hun vaste stek daar en

het aantal buizerds was enorm.

Na enige discussie kwamen we

aan zo’n vijftien exemplaren.

Voor wie de soorten na wil tellen

heb ik nog de volgende; hout-

duif, merel, koperwiek, krams-

vogel, grote lijster, winterkoning,

roodborstje, koolmees, pimpel-

mees, huismus en heggenmus,

spreeuw, kraai, kauw, ekster en

Vlaamse gaai.

Zo zie je maar wat er in drie uur-

tjes allemaal te zien valt en zijn
dan ook blij dat we erbij waren.

Ga jij de volgende keer ook

mee??

Niet minder dan 47 soorten heb-

ben zich duidelijk laten waarne-

men tijdens de excursie op 25

oktober 2003 in het noordelijk

deel van de Eempolders. Van de

eenden waren de wilde eend,

krakeend, slobeend, kuifeend,

smient en de meerkoet goed te

herkennen. De fuut en enige aal-

scholvers lieten zich ook zien en

de blauwe reiger is in veelvoud

aanwezig in de polders

De grauweganzen, kolganzen,

nijlganzen en knobbelzwanen

waren ook talrijk almede één

kleine rietgans en twee brand-

ganzen. De meeuwen dedenhet

goed. Wij zagen kokmeeuw,

zilvermeeuw, stormmeeuw en

de grote en de kleine mantel-

meeuw door het luchtruim sche-

ren.


