Excursie datum:

3 juni 2019, bewolkt met af en toe zon, ca. 18 graden.

Naam excursie
gebied:

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

Gids(en):

Taco

Deze middag leidde ik een stel rond die hun 50 jarig jubileum vierden met een vogelexcursie.
De eerste stop was het Jan van de Boschpad. Vanaf de heuvel hadden fraai zicht op een grote groep grutto’s en
enkele tientallen Kluten. Een Bruine kiekendief gaf een mooi show weg.
Een korte stop bij de Grote Praambult leverde Kneu en Raaf op.
Langs de Praamweg liet een Bosrietzanger zich erg mooi zien en horen. Een drietal Zomertalingen en een
constant langs fladderende Blauwborst zorgde voor mooie waarnemingen.
In de hut zagen we ver we een IJsvogel zien en tal van Bosrietzangers, Rietgorzen en Grasmussen.
Een Vos kwam ook een kijkje nemen.
Vlak voor we de auto in stapten zien we een roofvogel aan komen vliegen: Zeearend.
De tijd vliegt voorbij. Bij het bezoekerscentrum doen we een korte wandeling. Maar kunnen daar wel Grauwe
vliegenvanger en eindelijk Groenling bijschrijven.
Langs de Oostvaardersdijk maken we nog een stop om naar de nestelende Lepelaars te kijken.

Nederlandse naam
fuut
aalscholver
grote zilverreiger
blauwe reiger
lepelaar
knobbelzwaan
grauwe gans
grote canadese gans
brandgans
bergeend
nijlgans
wilde eend
krakeend
slobeend
zomertaling
tafeleend
kuifeend
bruine kiekendief
buizerd
zeearend
waterhoen
meerkoet
scholekster
kluut
kievit
grutto
tureluur
kokmeeuw
zilvermeeuw
kleine mantelmeeuw
visdief
houtduif
koekoek
gierzwaluw
ijsvogel
grote bonte specht
oeverzwaluw
boerenzwaluw
huiszwaluw
witte kwikstaart

English name
great crested grebe
great cormorant
great egret
grey heron
eurasian spoonbill
mute swan
greylag goose
canada goose
barnacle goose
common shelduck
egyptian goose
mallard
gadwall
northern shoveler
garganey
common pochard
tufted duck
marsh harrier
common buzzard
white tailed eagle
moorhen
common coot
oystercatcher
avocet
northern lapwing
black-tailed godwit
common redshank
black-headed gull
herring gull
lesser black-backed gull
common tern
wood pigeon
common cuckoo
common swift
common kingfisher
greater spotted
woodpecker
sand martin
barn swallow
house martin
white wagtail

Wetenschappelijke/Scientific
name
Podiceps cristatus
Phalacrocorax carbo
Casmerodius albus
Ardea cinerea
Platalea leucorodia
Cygnus olor
Anser anser
Branta canadensis
Branta leucopsis
Tadorna tadorna
Alopochen aegyptiacus
Anas platyrhynchos
Anas strepera
Anas clypeata
Anas querquedula
Aythya ferina
Aythya fuligula
Circus aeruginosus
Buteo buteo
Haliaeetus albicilla
Gallinula chloropus
Fulica atra
Haematopus ostralegus
Recurvirostra avosetta
Vanellus vanellus
Limosa limosa
Tringa totanus
Croicocephalus ridibundus
Larus argentatus
Larus fuscus
Sterna hirundo
Columba palumbus
Cuculus canorus
Apus apus
Alcedo atthis
Dendrocopos major
Riparia riparia
Hirundo rustica
Delichon urbica
Motacilla alba

winterkoning
roodborst
blauwborst
roodborsttapuit
merel
zanglijster
kleine karekiet
tuinfluiter
grasmus
zwartkop
fitis
tjiftjaf
Cetti's zanger
grauwe vliegenvanger
pimpelmees
koolmees
boomkruiper
spreeuw
ekster
kauw
raaf
zwarte kraai
huismus
vink
groenling
putter
kneu
rietgors

wren
robin
bluethroat
common stonechat
blackbird
song trush
reed warbler
garden warbler
common whitethroat
blackcap
willow warbler
chiffchaff
Cetti warbler
spotted flycatcher
blue tit
great tit
short-toed treecreeper
common starling
magpie
eurasian jackdaw
common raven
carrion crow
house sparrow
chaffinch
greenfinch
goldfinch
linnet
reed bunting

Total gehoord/gezien: 68 soorten

Troglodytes troglodytes
Erithacus rubecula
Luscinia svecica
Saxicola rubicola
Turdus merula
Turdus philomelos
Acrocephalus scirpaceus
Sylvia borin
Sylvia communis
Sylvia atricapilla
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus collybita
Cettia cetti
Muscicapa striata
Cyanistes caeruleus
Parus major
Certhia brachydactyla
Sturnus vulgaris
Pica pica
Corvus monedula
Corvus corax
Corvus corone
Passer domesticus
Fringilla coelebs
Chloris chloris
Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
Emberiza schoeniclus

