Eempolders Korte Maatskade N en Z
Gemaal Eemnesservaart Eemzoom
Noordpolder en Maatpolder
Za 02 – 05 – 2015 8.00 – 13.30u Doorn
Temp: +6 °C → 12°C Wind ~1 Bft N

Bew: ⅛ → ⅜ Zonnig.

Soortenlijst

fuut
gr gans
wintertaling
sperwer
kievit
oeverloper
houtduif
veldleeuwerik
rietzanger
huismus
rietgors

aalscholver
can gans
wilde eend
buizerd
kemphaan
kokmeeuw
turkse tortel
graspieper
koolmees
ringmus

roerdomp
brandgans
zomertaling
boomvalk
watersnip
stormmeeuw
koekoek
gele kwikstaart
ekster
vink

bl reiger
nijlgans
slobeend
meerkoet
grutto
gr mantelmeeuw
gierzwaluw
witte kwikstaart
kauw
groenling

lepelaar
bergeend
kuifeend
scholekster
tureluur
visdief
boerenzwaluw
blauwborst
zw kraai
putter

knobbelzwaan
krakeend
bruine kiek ♀♂
kluut
bosruiter
holenduif
ijsvogel
merel
spreeuw
kneu

De bepaald frisse ochtend was zonnig terwijl de thermiek de buizerd en trekkende sperwer gunstig gezind
was. De kiekendieven hadden minder last van de wind dan van de grutto’s en dropen na een korte
verkenning af.
Langs de Buitenvaart en de Eem was het een feestje van rietzanger, blauwborst, roerdomp, oeverloper en
een woelig toompje kemphanen. De laatste in zeer wisselende toernooikledij van zwart en donkergrijs, via
oranje en zwart naar wit met een flinke kraag. De kluten in het slikje van de Eemzoom kwamen er daardoor
qua aandacht maar bekaaid af. De ijsvogel had daar geen last van. Gebrek aan aandacht is zelden het
probleem van de ijsvogel. Intussen was er zonder ophouden ook noordelijk van de Eemnesser vaart een
koor van tureluur en grutto, dat in de Noordpolder verrijkt werd met de roepjes van gele kwikstaarten en een
tweetal bosruiters, dat zich liet opjagen. Typische gevallen van doortrek, deze laatste twee soorten. Van
doortrek was geen sprake bij de duizend brandganzen, die vermoedelijk voor een passerende zeearend,
voor korte tijd op de vleugels gingen. De zeearend zagen wij niet, maar de show van de boomvalk boven de
Korte Maatskade was ook een prima uitvoering. Met deze nekspieroefening sloten we af. De plasjes net
west van de Eemmond zullen we ooit per fiets moeten bezoeken.
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