Excursie datum:

10-05-2017 7:35-12-:30, geheel bewolkt, windstil, 8 C

Naam excursie
gebied:

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

Gids(en):

Taco

Nederlandse naam
fuut
geoorde fuut
aalscholver
grote zilverreiger
blauwe reiger
lepelaar
knobbelzwaan
grauwe gans
brandgans
nijlgans
wilde eend
krakeend
wintertaling
tafeleend
kuifeend
bruine kiekendief
zwarte wouw
buizerd
zeearend
waterhoen
meerkoet
scholekster
kluut
steltkluut
bontbekplevier
kievit
kemphaan
wulp
tureluur
zwarte ruiter
groenpootruiter
bosruiter
oeverloper
kokmeeuw
zilvermeeuw
kleine mantelmeeuw
houtduif
gierzwaluw
grote bonte specht
oeverzwaluw
boerenzwaluw

English name
great crested grebe
black-necked grebe
great cormorant
great egret
grey heron
eurasian spoonbill
mute swan
greylag goose
barnacle goose
egyptian goose
mallard
gadwall
common teal
common pochard
tufted duck
marsh harrier
black kite
common buzzard
white tailed eagle
moorhen
common coot
oystercatcher
avocet
black-winged stilt
greater ringed plover
northern lapwing
ruff
eurasian curlew
common redshank
spotted redshank
common greenshank
wood sandpiper
common sandpiper
black-headed gull
herring gull
lesser black-backed gull
wood pigeon
common swift
greater spotted
woodpecker
sand martin
barn swallow

Wetenschappelijke/Scientific
name
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Phalacrocorax carbo
Casmerodius albus
Ardea cinerea
Platalea leucorodia
Cygnus olor
Anser anser
Branta leucopsis
Alopochen aegyptiacus
Anas platyrhynchos
Anas strepera
Anas crecca
Aythya ferina
Aythya fuligula
Circus aeruginosus
Milvus migrans
Buteo buteo
Haliaeetus albicilla
Gallinula chloropus
Fulica atra
Haematopus ostralegus
Recurvirostra avosetta
Himanotopus himanotopus
Charadrius hiaticula
Vanellus vanellus
Philomachus pugnax
Numenius arquata
Tringa totanus
Tringa erythropus
Tringa nebularia
Tringa glareola
Actitis hypoleucos
Croicocephalus ridibundus
Larus argentatus
Larus fuscus
Columba palumbus
Apus apus
Dendrocopos major
Riparia riparia
Hirundo rustica

huiszwaluw
witte kwikstaart
Winterkoning H
Heggemus H
Roodborst H
nachtegaal
blauwborst
merel
zanglijster
sprinkhaanzanger
rietzanger
kleine karekiet H
Grasmus
Zwartkop H
fitis
tjiftjaf
matkop
pimpelmees
koolmees
Boomkruiper H
spreeuw
ekster
kauw
raaf
zwarte kraai
huismus
vink
groenling
putter
kneu
rietgors

house martin
white wagtail
wren
hedge accentor
robin
rufous nightingale
bluethroat
blackbird
song trush
grasshopper warbler
sedge warbler
reed warbler
common whitethroat
blackcap
willow warbler
chiffchaff
willow tit
blue tit
great tit
short-toed treecreeper
common starling
magpie
eurasian jackdaw
common raven
carrion crow
house sparrow
chaffinch
greenfinch
goldfinch
linnet
reed bunting

Delichon urbica
Motacilla alba
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Luscinia svecica
Turdus merula
Turdus philomelos
Locustella naevia
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus scirpaceus
Sylvia communis
Sylvia atricapilla
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus collybita
Poecile montanus
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

72 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: Start van de excursie. Enkele zingende Grasmussen maar voor de rest erg rustig hier. De koude
speelt ons een beetje parten waarschijnlijk. Een Vos loopt in de verte rond, een Raaf en een enkele
Grote zilverreiger.



“Kleine praambult”, uitkijkbult uitkijkend over het noordoostenlijke deel van het natuurgebied de
Oostvaardersplassen. Uitgestrekt nat graslandschap. Soorten hier gezien: Op de grote plas is een hele
rits soorten steltlopers te zien: Zwarte ruiter, Tureluur, Kluut, Bosruiter, Bonte strandloper,
Bontbekplevier, Groenpootruiter en een eenzame Kemphaan, maar wel 1 met een mooie zwarte kraag.
Op de plas zien we 3 Geoorde futen foerageren. Een zeldzame soort in de Oostvaardersplassen.



“Krakeend route”, wandeling naar observatie hut uitkijkend over ondiepe plas en grasland, soorten hier
gezien: Wandeling naar de schuilhut. Opnieuw veel Grasmussen. Er zit nog niet veel blad aan de bomen.
Hierdoor hebben we goed zicht op Koekoek, Zanglijster, Kneu, Putter en Groenling. De Boerenzwaluwen

in de hut gaan op 1 meter afstand zitten kwetteren. De Steltkluut lijkt zich definitief te vestigen in de
Oostvaardersplassen. Minimaal 6 exemplaren zijn aanwezig, waarvan er 1 vlak langs de hut vliegt.
Boven het water alle drie de zwaluwsoorten. Een Lepelaar vliegt langs. Langs het water loopt een
Bosruiter en enkele Oeverlopers.


“Praamweg”, weg door gebied waar vaak Konik paarden staan . Soorten hier gezien: Een insectachtig
hoog geratel: Sprinkhaanzanger. Vaak blijft deze zanger onzichtbaar in het riet zitten. Maar wij hebben
geluk het beest zit mooi in beeld.



“Jan van den Boschpad”; zuidelijk uitkijkpunt met zicht over natte graslanden en ondiepe plassen,
soorten hier gezien: De laatste stop van de excursie. Net zoals de hele excursie ook hier erg veel
zingende Grasmussen. In kale boom fraai een Koekoek te zien. Op de weg naar het uitkijkpunt loopt er
een vos met een vette gans in zijn bek op zijn gemak langs ons. Even later zien we pas 1 van onze
eerste roofvogels van de ochtend. Na een korte blik op de licht gevorkte staart weten we meer. Yes , een
Zwarte Wouw, een relatief zeldzame doortrekker.
Ondanks het windstille weer weinig activiteit in het riet met veel moeite peuteren we een Rietgors en een
Blauwborst eruit. Duizenden Brandganzen vliegen op, boven de groep vliegt een adulte Zeearend. Een
Lepelaar strijkt vlakbij neer en showt zijn foerageermethode. Opmerkelijk geen Dodaars, Gele
kwikstaart, Tapuit en Roodborsttapuit. Vaak zijn deze soorten relatief makkelijk in mei op deze plek. Wat
minder steltlopers dan aan de noordkant van de Oostvaardersplassen: Kluut, Groenpootruiter en
Oeverloper.

