Excursie datum:

6 september 2018, 12:00-17:30

Naam excursie
gebied:

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

Gids(en):

Taco

Bij het bezoekerscentrum de Oostvaarders ontmoette ik de 3 deelnemers van
deze middag.
De weersvoorspellingen waren niet al te best. En helaas waren alleen de eerste
paar minuten van de excursie van droog. Het werd een excursie vanuit
schuilhutten.
De eerste was het Natuurbelevingscentrum zelf. Hier zagen we van zeer
dichtbij een Lepelaar actief foerageren. Ver weg zaten een Boomvalk en een
Raaf. Wat dichterbij bij de waterkant zagen Watersnippen en Oeverlopers.
De Edelherten Bronst komt eraan, De mannetjes liepen al tussen de hinde’s.

De tweede hut was “De Zilverreiger” Op de parkeerplaats zagen we 2 Gele kwikstaarten wegvliegen en op het Markermeer
enkele Zwarte sterns.
Het pad naar de hut is vaak goed voor allerlei zangvogels, door de regen bleef het echter bijna stil. Bijna omdat er kort een
Cetti zanger zijn zang liet horen en we een flits van een Koolmees zagen.
Voor de hut was het druk met vogels. We konden veel vogels bijschrijven: o.a. Groenpootruiter, Bosruiter, Kemphaan,
Bruine kiekendief, Bontbekplevier en Kluut.
Bij de 3e hut “De Grauwe gans” begon het echt hard te regenen. Gelukkig viel er genoeg te zien rond de hut. Bovendien
hadden we het rijk alleen. De klapper van de dag hadden we redelijk snel gevonden: Grauwe franjepoot. Even later vonden
we nog 2 exemplaren. Een erg leuke en zeldzame soort voor de Oostvaardersplassen. De lijst van steltlopers bleef groeien
door Witgat, Zwarte ruiter, Krombekstrandloper en Goudplevier.

Bij kijkhut de Kluut was het wat rustiger met vogels. De regen bereikte zijn hoogtepunt, en het werd hier behoorlijk donker.
Hierdoor konden we enkele roofvogels in de verte niet goed meer zien. Dat was jammer, want in september is de kans op
een Visarend best groot.
We konden hier wel Scholekster bijschrijven.
Bij hut 5 en 6 begon het gelukkig wat lichter te worden. Ook hier was het erg druk met vogels. En begon te lijst weer te
groeien. Dodaars, Smient, Grote Zilverreiger, Putter, Groenling en Vink. In de hut “De Poelruiter” vlogen 2 Haviken kort
rond. Helaas net te kort voor de excursiedeelnemers. Als afsluiter van de excursie liet een Vos zich mooi zien.

