Excursie datum:

Datum invullen

Naam excursie
gebied:

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

Gids(en):

Taco Spanbroek and Rik Feije Ruud Schraag

Tour date:

Datum invullen

Name of area
visited:

Oostvaardersplassen, marshland and mainly willow woods between the towns Almere
and Lelystad in the Flevopolder in the Netherlands

Guide(s):

Taco Spanbroek and Rik Feije Ruud Schraag

Nederlandse naam
fuut
dodaars
aalscholver
grote zilverreiger
blauwe reiger
lepelaar
knobbelzwaan
kolgans
grauwe gans
grote canadese gans
brandgans
bergeend
casarca
nijlgans
smient
wilde eend
krakeend
slobeend
tafeleend
kuifeend
bruine kiekendief
buizerd
zeearend
meerkoet
scholekster
kluut
kleine plevier
kievit
grutto
tureluur
kokmeeuw
stormmeeuw
zilvermeeuw
kleine mantelmeeuw
visdief
houtduif
koekoek

English name
great crested grebe
little grebe
great cormorant
great egret
grey heron
eurasian spoonbill
mute swan
white fronted goose
greylag goose
canada goose
barnacle goose
common shelduck
ruddy shelduck
egyptian goose
eurasian wigeon
mallard
gadwall
northern shoveler
common pochard
tufted duck
marsh harrier
common buzzard
white tailed eagle
common coot
oystercatcher
avocet
lesser ringed plover
northern lapwing
black-tailed godwit
common redshank
black-headed gull
common gull
herring gull
lesser black-backed gull
common tern
wood pigeon
common cuckoo

Wetenschappelijke/Scientific
name
Podiceps cristatus
Tachybaptus ruficollis
Phalacrocorax carbo
Casmerodius albus
Ardea cinerea
Platalea leucorodia
Cygnus olor
Anser albifrons
Anser anser
Branta canadensis
Branta leucopsis
Tadorna tadorna
Tadorna ferruginea
Alopochen aegyptiacus
Anas penelope
Anas platyrhynchos
Anas strepera
Anas clypeata
Aythya ferina
Aythya fuligula
Circus aeruginosus
Buteo buteo
Haliaeetus albicilla
Fulica atra
Haematopus ostralegus
Recurvirostra avosetta
Charadrius dubius
Vanellus vanellus
Limosa limosa
Tringa totanus
Croicocephalus ridibundus
Larus canus
Larus argentatus
Larus fuscus
Sterna hirundo
Columba palumbus
Cuculus canorus

gierzwaluw
grote bonte specht
boerenzwaluw
huiszwaluw
witte kwikstaart
gele kwikstaart
winterkoning
heggemus
roodborst
Nachtegaal H
blauwborst
merel
Zanglijster H
rietzanger
bosrietzanger
kleine karekiet H
tuinfluiter
Cetti zanger
grasmus
Zwartkop H
fitis
tjiftjaf
baardman
matkop
pimpelmees
koolmees
Boomkruiper H
spreeuw
gaai
ekster
kauw
raaf
zwarte kraai
vink
groenling
putter
kneu
rietgors

common swift
greater spotted
woodpecker
barn swallow
house martin
white wagtail
yellow wagtail
wren
hedge accentor
robin
rufous nightingale
bluethroat
blackbird
song trush
sedge warbler
marsh warbler
reed warbler
garden warbler
Cetti warbler
common whitethroat
blackcap
willow warbler
chiffchaff
bearded tit
willow tit
blue tit
great tit
short-toed treecreeper
common starling
eurasian jay
magpie
eurasian jackdaw
common raven
carrion crow
chaffinch
greenfinch
goldfinch
linnet
reed bunting

Apus apus
Dendrocopos major
Hirundo rustica
Delichon urbica
Motacilla alba
Motacilla flava
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Luscinia svecica
Turdus merula
Turdus philomelos
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus palustris
Acrocephalus scirpaceus
Sylvia borin
Cettia cetti
Sylvia communis
Sylvia atricapilla
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus collybita
Panurus biarmicus
Poecile montanus
Cyanistes caeruleus
Parus major
Certhia brachydactyla
Sturnus vulgaris
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus monedula
Corvus corax
Corvus corone
Fringilla coelebs
Chloris chloris
Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
Emberiza schoeniclus

Totaal aantal soorten 75 (H=alleen gehoord)
Hoogtepunten van de dag:


“Jan van den Boschpad”; zuidelijk uitkijkpunt met zicht over natte graslanden en ondiepe plassen,
soorten hier gezien: Kluten en Grutto’s op de tweede plas. Een groep van ca. 40 Grutto’s overvliegend.
In de rietkraag achter ons zong een Blauwborst. Even later liet deze zich fraai van dichtbij zien. Vlak
naast de Blauwborst kwam een Bosrietzanger in beeld. Rietgors was volop aanwezig. Bruine kiekendief
boven het riet.



Parkeerplaats langs de “Oostvaardersdijk”; overzicht over de Oostvaardersplassen, soorten hier gezien:
De hele familie Zeearend aanwezig: 2 jonge vogels op het nest en paps en mams eronder in de boom.
De Baardmannetjes werkten niet mee en lieten zich alleen kort horen.



“Zeearend”, wandeling naar de observatie hut de zeearend en wat andere kijkschermen, soorten hier
gezien: Even kort het begin van de wandeling bekeken. De daar broedende Grauwe vliegenvanger kwam
niet tevoorschijn. Boomkruiper liet zich wel horen en de rest van de ochtend afwezige Rietzanger voegde
zich hier bij onze daglijst.



“Krakeend route”, wandeling naar observatie hut uitkijkend over ondiepe plas en grassland, soorte hier
gezien: Op verschillende plekken Kleine plevier, naast de nieuwe vogelhut een Gele kwikstaart.



“Kleine praambult”, uitkijkbult uitkijkend over het noordoostenlijke deel van het natuurgebied de
Oostvaardersplassen. Uitgestrekt nat graslandschap. Soorten hier gezien: Veel Kluten op de plas. Op het
hek opnieuw een zingende Blauwborst. Een vos kuierde rustig in het zonnetje.



“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: Enkele Raven in gezelschap met Zwarte kraaien. Ver weg zaten een 8-tal Casarca’s



“Julianahut”, Bij de parkeerplaats liet een mannetje Kneu zich zien. Bij de hut was het rustig met vogels.
Behalve dan natuurlijk de daar broedende Boerenzwaluwen. Op de terugweg liet plots de Cetti zanger
zich horen. En nadat we even hadden gewacht zagen we deze in een flits een pad oversteken.

