Excursie datum:

30-8-2015, 17:00-21:00, warm drukkend weer.

Naam excursie
gebied:

Polders van Eemnes

Gids(en):

Taco

Nederlandse naam
fuut
dodaars
grote zilverreiger
blauwe reiger
ooievaar
lepelaar
knobbelzwaan
grauwe gans
grote canadese gans
brandgans
casarca
smient
wilde eend
krakeend
slobeend
wintertaling
tafeleend
kuifeend
bruine kiekendief
sperwer
havik
buizerd
torenvalk
waterhoen
meerkoet
goudplevier
kievit
kemphaan
wulp
watersnip
kokmeeuw
stormmeeuw
zilvermeeuw
kleine mantelmeeuw
houtduif
holenduif
turkse tortel
witte kwikstaart
tapuit
merel
pimpelmees
spreeuw
gaai

English name
great crested grebe
little grebe
great egret
grey heron
white stork
eurasian spoonbill
mute swan
greylag goose
canada goose
barnacle goose
ruddy shelduck
eurasian wigeon
mallard
gadwall
northern shoveler
common teal
common pochard
tufted duck
marsh harrier
eurasian sparrowhawk
northern goshawk
common buzzard
common kestrel
moorhen
common coot
european golden plover
northern lapwing
ruff
eurasian curlew
common snipe
black-headed gull
common gull
herring gull
lesser black-backed gull
wood pigeon
stock pigeon
collard dove
white wagtail
northern wheatear
blackbird
blue tit
common starling
eurasian jay

Wetenschappelijke/Scientific
name
Podiceps cristatus
Tachybaptus ruficollis
Casmerodius albus
Ardea cinerea
Ciconia ciconia
Platalea leucorodia
Cygnus olor
Anser anser
Branta canadensis
Branta leucopsis
Tadorna ferruginea
Anas penelope
Anas platyrhynchos
Anas strepera
Anas clypeata
Anas crecca
Aythya ferina
Aythya fuligula
Circus aeruginosus
Accipiter nisus
Accipiter gentillis
Buteo buteo
Falco tinnunculus
Gallinula chloropus
Fulica atra
Pluvialis apricaria
Vanellus vanellus
Philomachus pugnax
Numenius arquata
Gallinago gallinago
Croicocephalus ridibundus
Larus canus
Larus argentatus
Larus fuscus
Columba palumbus
Columba oenas
Streptopelia decaocto
Motacilla alba
Oenanthte oenanthe
Turdus merula
Cyanistes caeruleus
Sturnus vulgaris
Garrulus glandarius

ekster
kauw
raaf
zwarte kraai
huismus
putter

magpie
eurasian jackdaw
common raven
carrion crow
house sparrow
goldfinch

Pica pica
Corvus monedula
Corvus corax
Corvus corone
Passer domesticus
Carduelis carduelis

Totaal aantal soorten: 49
Hoogtepunten van de dag:
Op weg naar de eerste stop hadden we mooi zicht op een Havik en Torenvalk die gebroederlijk naast elkaar
zaten en het veld afspeurden. Kennelijk luste deze Havik ook wel een muisje.
De vogelhut bij het Eemmeer leek wel een jungle tocht. Maar goed voorbereid met lange broek en DEET hadden
we mooi zicht op het Eemmeer. Duizenden ruiende eenden en ganzen (Tafeleend, Kuifeend, Krakeend, Smient,
Slobeend, Wintertaling) Het waren er teveel om allemaal te checken…
Zeker 60 Casarca’s waren aanwezig en op 1 van de kleine eilanden stond een groep van 30 Lepelaars. Opnieuw
een Havik op een paaltje.
Een ritje langs wat rommelige weilandjes leverde een jagende Sperwer op. Deze werd echter verjaagd door
Eksters. Even verderop kwam een Bruine Kiekendief langs vliegen.
Daarna was het op zoek naar ons hoofddoel de Velduil. Helaas lukte dat niet. Maar tijdens de zoektocht pikte we
wel Raaf, Tapuit, Wulp, Goudplevier, Ooievaar en Kemphaan mee.
Voedsel moet er in overvloed geweest zijn gezien de aantallen roofvogels : 17 x Buizerd, 3 x Havik, 1 x
Sperwer, 4 x Bruine kiekendief, 7 x Torenvalk.

