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Nederlandse naam
aalscholver
baardman
blauwe reiger
boerenzwaluw
buizerd
ekster
fitis
fuut
grauwe gans
grote bonte specht
grote zilverreiger
houtduif
huismus
ijsvogel
kauw
kievit
kleine mantelmeeuw
knobbelzwaan
kokmeeuw
koolmees
krakeend
kuifeend
lepelaar
meerkoet
merel
nijlgans
oeverloper
oeverzwaluw
putter
sperwer
spreeuw
stormmeeuw
tafeleend
vink
visdief
waterhoen
wilde eend
winterkoning
witte kwikstaart
zwarte kraai
zwartkop

English name
great cormorant
bearded tit
grey heron
barn swallow
common buzzard
magpie
willow warbler
great crested grebe
greylag goose
greater spotted
woodpecker
great egret
wood pigeon
house sparrow
common kingfisher
eurasian jackdaw
northern lapwing
lesser black-backed gull
mute swan
black-headed gull
great tit
gadwall
tufted duck
eurasian spoonbill
common coot
blackbird
egyptian goose
common sandpiper
sand martin
goldfinch
eurasian sparrowhawk
common starling
common gull
common pochard
chaffinch
common tern
moorhen
mallard
wren
white wagtail
carrion crow
blackcap

totaal aantal soorten

Wetenschappelijke/Scientific
name
Phalacrocorax carbo
Panurus biarmicus
Ardea cinerea
Hirundo rustica
Buteo buteo
Pica pica
Phylloscopus trochilus
Podiceps cristatus
Anser anser
Dendrocopos major
Casmerodius albus
Columba palumbus
Passer domesticus
Alcedo atthis
Corvus monedula
Vanellus vanellus
Larus fuscus
Cygnus olor
Croicocephalus ridibundus
Parus major
Anas strepera
Aythya fuligula
Platalea leucorodia
Fulica atra
Turdus merula
Alopochen aegyptiacus
Actitis hypoleucos
Riparia riparia
Carduelis carduelis
Accipiter nisus
Sturnus vulgaris
Larus canus
Aythya ferina
Fringilla coelebs
Sterna hirundo
Gallinula chloropus
Anas platyrhynchos
Troglodytes troglodytes
Motacilla alba
Corvus corone
Sylvia atricapilla
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Hoogtepunten van de middag:
Na de ontmoeting met de familie op pad, in de lepelaars hut hadden we een speciale ontmoeting met een
vrouw sperwer op het eerste eilandje. De sperwer zat eerst rustig maar ineens dook hij op een jonge visdief
die onder water werd vast gehouden na een tijdje werd de jonge visdief uit het water getrokken de beide
ouders van de visdief bleef de sperwer aanvallen. Natuur is hard maar wel een belevenis. Uitgebreid liet de
ijsvogel zich zien.
Bij het Julianapad werden we verwelkomt door de baardmannen met hun prachtige geluid en lieten zich
goed zien.
De boerenzwaluw nesten met jonge boerenzwaluwen was erg leuk om te zien.
Terug op de parkeerplaats zijn we nog het kraaiennest in geweest waarbij de vos uitgebreid kon worden
gevolgd Het was een leerzame en gezellige excursie
Els

Excursie in opdracht van Flevo Bird Watching uitgevoerd door:Els Luijkx van Vogelexcursies.com/birdsnetherlands.com

