Excursie datum:

3-3-2017

Naam excursie
gebied:

Oostvaardersplassen, 5600 ha groot moeraslandschap tussen de steden Almere en
Lelystad

Gids(en):

Taco

Nederlandse naam
fuut
dodaars
aalscholver
grote zilverreiger
blauwe reiger
wilde zwaan
knobbelzwaan
toendrarietgans
kolgans
grauwe gans
brandgans
bergeend
nijlgans
smient
wilde eend
krakeend
pijlstaart
slobeend
wintertaling
tafeleend
kuifeend
nonnetje
grote zaagbek
havik
buizerd
zeearend
Waterral H
meerkoet
scholekster
bontbekplevier
kievit
bonte strandloper
grutto
tureluur
kokmeeuw
stormmeeuw
zilvermeeuw
kleine mantelmeeuw
houtduif
ijsvogel
waterpieper
witte kwikstaart
Winterkoning H

English name
great crested grebe
little grebe
great cormorant
great egret
grey heron
whooper swan
mute swan
bean goose
white fronted goose
greylag goose
barnacle goose
common shelduck
egyptian goose
eurasian wigeon
mallard
gadwall
northern pintail
northern shoveler
common teal
common pochard
tufted duck
smew
common merganser
northern goshawk
common buzzard
white tailed eagle
water rail
common coot
oystercatcher
greater ringed plover
northern lapwing
dunlin
black-tailed godwit
common redshank
black-headed gull
common gull
herring gull
lesser black-backed gull
wood pigeon
common kingfisher
water pipit
white wagtail
wren

Wetenschappelijke/Scientific
name
Podiceps cristatus
Tachybaptus ruficollis
Phalacrocorax carbo
Casmerodius albus
Ardea cinerea
Cygnus cygnus
Cygnus olor
Anser fabalis
Anser albifrons
Anser anser
Branta leucopsis
Tadorna tadorna
Alopochen aegyptiacus
Anas penelope
Anas platyrhynchos
Anas strepera
Anas acuta
Anas clypeata
Anas crecca
Aythya ferina
Aythya fuligula
Mergus albellus
Mergus merganser
Accipiter gentillis
Buteo buteo
Haliaeetus albicilla
Rallus aquaticus
Fulica atra
Haematopus ostralegus
Charadrius hiaticula
Vanellus vanellus
Calidris alpina
Limosa limosa
Tringa totanus
Croicocephalus ridibundus
Larus canus
Larus argentatus
Larus fuscus
Columba palumbus
Alcedo atthis
Anthus spinoletta
Motacilla alba
Troglodytes troglodytes

heggemus
roodborst
roodborsttapuit
merel
zanglijster
koolmees
spreeuw
ekster
kauw
raaf
zwarte kraai
huismus
vink
groenling

hedge accentor
robin
common stonechat
blackbird
song trush
great tit
common starling
magpie
eurasian jackdaw
common raven
carrion crow
house sparrow
chaffinch
greenfinch

Prunella modularis
Erithacus rubecula
Saxicola rubicola
Turdus merula
Turdus philomelos
Parus major
Sturnus vulgaris
Pica pica
Corvus monedula
Corvus corax
Corvus corone
Passer domesticus
Fringilla coelebs
Chloris chloris

57 soorten gezien/gehoord H=alleen gehoord
Hoogtepunten van de dag:


“Grote praambult”, uitkijkbult uitkijkend over het noordoostenlijke deel van het natuurgebied de
Oostvaardersplassen. Uitkijkend over bos, struiken en een enorm uitgestrekt graslandschap, soorten hier
gezien: Een prachtige ochtend in een overwegend natte week. Voordat we stoppen bij de Grote
praambult zien we iets vreemds. Een koppel ganzen zit langs de weg. Als we ze nader bestuderen blijkt
het een gemengd stel te zijn: Een Rietgans en een Kolgans. In de verte vliegt een Havik, helaas te ver
voor een mooie waarneming
Fraai uitzicht op enorme aantallen Edelherten en Brandganzen. Enkele Raven laten luchtacrobatiek zien.
Enkele Buizerds zittend in het gras. Heel ver weg op een boomtop een Zeearend.



“Kleine praambult”, uitkijkbult uitkijkend over het noordoostenlijke deel van het natuurgebied de
Oostvaardersplassen. Uitgestrekt nat graslandschap. Soorten hier gezien: Bij onze 2 e stop zien we een
familie Wilde zwanen. Tussen de grote groepen Smienten en Krakeenden zien we een eenzame Pijlstaart.
Als we de spotting scope op het nest van de Zeearend richten zien we er 1 Zeearend opzitten. (Zijn er al
eieren ?)



“Praamweg”, weg door gebied waar vaak Konik paarden staan . Soorten hier gezien: Bij onze 3e stop
voegen we Witte kwikstaart toe aan onze soortenlijst.



“Trekvogel veldje”; kleinschalig nat graslandschap, soorten hier gezien: Het veld is aardig ondergelopen.
Enkele paren Kieviten hebben zich al gesetteld. Heggenmussen, Zanglijster en Groenling zingen volop,
de Lente komt eraan. Tussen de Witte Kwikstaarten scharrelt een Waterpieper.



“Natte graslanden”; overzicht over graslanden nabij de Lepelaarplassen, soorten hier gezien: Hier
verblijven we wat langer. Op wandeling naar de vogelhut toe vliegt er een vrouwtje Roodborsttapuit voor
ons uit. De graslanden zitten vol met vogels en de lijst wordt hier uitgebreid met o.a. Dodaars, Tureluur,
Grutto, Bontbekplevier, Bonte strandloper. Maar stiekem komen we hier voor de Zeearend. En we
worden niet teleurgesteld. Eerst hoog boven de bomen en ver weg zien we een Zeearend cirkelen boven
de Aalscholverkolonie. Jammer hij duikt weg. Maar 10 minuten later zien we ineens een Zeearend op ons
afvliegen en landen op ongeveer 800 meter afstand. Daar heeft de spotting scope geen problemen mee.
Prachtig in beeld zit de vliegende deur een kwartier lang zijn vleugels te poetsen. Dan vliegt hij weer
weg en komt boven ons langs voorbij vliegen. Geweldig, wat een show. Op de terugweg zien we nog een
groepje Nonnetjes en heel kort scheert er een IJsvogel over het water.

