Zondag 6 augustus 2017
Ochtendexcursie Oostvaardersplassen – 8.00-12.00 uur
Gids: Pim
Rond 8.00 uur ontmoette ik langs de Knardijk ter hoogte van het bezoekerscentrum van de
Oostvaardersplassen Yvonne, Robbert en Hanneke. De excursie was een (verjaardags)cadeau voor
laatstgenoemde.
We wandelden de route naar vogelkijkhut De Zeearend. Onderweg kwamen we langs een familie
grauwe vliegenvangers die op de voor hun karakteristieke wijze aan het jagen waren. Vanuit de
rietvelden klonk veelvuldig het zachte geprevel van de kleine karekiet.

Twee boomvalken lieten zich prachtig bewonderen vanuit een kale boom, soms waren ze aan het
jagen op libellen. Het is de enige roofvogelsoort in Nederland die de wendbare gierzwaluw soms te
snel af is.
Winterkoninkjes en grasmussen lieten zich veelvuldig zien langs het wandelpad. Soms ook rietgorzen
die langs het pad aan het foerageren waren of groepen putters en kneutjes.

Bij de luxeuze vogelkijkhut aangekomen keken we uit over het uitgestrekte gebied. Een vos wandelde
in de verte. Er zaten vele grote Canadese ganzen, brandganzen, grauwe ganzen en Nijlganzen. Enkele
zomertalingen waren in eclipskleed en derhalve wat saai om te zien.
Op de plasdras zaten vier steltkluten die de afgelopen jaren zienderogen toenemen in Nederland.
Ook een enkele grutto en een viertal bontbekplevieren lieten zich zien. Een bosruiter was leuk voor
de tijd van het jaar.

Een juveniele koekoek liet zich wel heel fraai zien zo tussen de gele bloempjes van de zwarte
mosterd. Het is heel wonderlijk dat deze jonge vogels de weg naar het zuiden weten te vinden.
Plotseling hoorden we de zang van de gekraagde roodstaart, de vogel zat laag in een boom en later
zagen we ook juveniele exemplaren.
Matkoppen lieten zich ook zien en horen. Evenals groenling, vink, pimpelmees en koolmees.
De zeearend misten we op een haar na, de vogels laten zich zodra de jongen zijn uitgevlogen wat
lastiger zien. We zagen wel enkele bruine kiekendieven.
De grote zilverreiger was in de jaren tachtig van de vorige eeuw nog een enorme zeldzaamheid, maar
heeft zich mede dankzij de Oostvaardersplassen verspreid over alle delen van Nederland.

Voor het tweede deel van de wandeling reden we in enkele minuten naar de Lage Knarsluis om
aldaar het Oostvaardersveld te betreden. In de lucht diverse huiszwaluwen, eerder zagen we al
oeverzwaluw en boerenzwaluw. We dronken hier een kop koffie met stroopwafel erbij.
Vanuit de vogelkijkhut De Krakeend zagen we een tweetal oeverlopers, ook lieten lepelaars zich hier
van dichterbij zien. Er zaten minstens vijftien exemplaren. Leuk waren twee casarca’s.

Hier ook een mix van eendensoorten zoals krakeend, kuifeend en tafeleend. Het hoogtepunt van
deze wandeling was toch wel een ijsvogel die zich langdurig liet bekijken.

We stopten na de wandeling kortstondig langs de Praamweg waar een kleine zilverreiger zich mooi
liet zien.

Bij de Grote Praambult sloten we de excursie af. Het nest van de zeearend was op grote afstand te
zien, maar de vogels zelf hielden een siësta.
We zagen en hoorden vandaag de volgende 60 vogelsoorten:
Knobbelzwaan, Grauwe gans, Grote Canadese gans, Brandgans, Nijlgans, Casarca, Bergeend, Wilde
eend, Krakeend, Slobeend, Zomertaling, Tafeleend, Kuifeend, Aalscholver, Blauwe reiger, Grote
zilverreiger, Kleine zilverreiger, Lepelaar, Boomvalk, Bruine kiekendief, Buizerd, Torenvalk,
Waterhoen, Meerkoet, Steltkluut, Bontbekplevier, Kievit, Grutto, Bosruiter, Oeverloper,
Zilvermeeuw, Houtduif, Ijsvogel, Koekoek, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Oeverzwaluw, Grote bonte
specht, Witte kwikstaart, Gekraagde roodstaart, Merel, Huismus, Tuinfluiter, Grasmus, Cettis zanger,
Kleine karekiet, Tjiftjaf, Winterkoning, Grauwe vliegenvanger, Koolmees, Pimpelmees, Matkop,
Boomkruiper, Zwarte kraai, Spreeuw, Vink, Kneu, Putter, Groenling en rietgors. Verder ook Edelhert,
Heckrund, Konikpaard en Vos.
Ik hoop dat jullie genoten hebben.
Met vriendelijke groet,
Pim Julsing namens Flevobirdwatching.

