Excursie datum:

16-02-2018, zonnig, weinig wind ca. 4 graden.

Naam excursie
gebied:

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

Gids(en):

Taco

Nederlandse naam
fuut
aalscholver
grote zilverreiger
blauwe reiger
knobbelzwaan
kolgans
grauwe gans
brandgans
bergeend
nijlgans
smient
wilde eend
krakeend
pijlstaart
slobeend
wintertaling
tafeleend
kuifeend
brilduiker
nonnetje
grote zaagbek
bruine kiekendief
buizerd
zeearend
slechtvalk
meerkoet
goudplevier
kievit
bonte strandloper
kokmeeuw
zilvermeeuw
grote mantelmeeuw
houtduif
Winterkoning H
roodborst
merel
kramsvogel
zanglijster
matkop
pimpelmees
koolmees
boomkruiper
spreeuw
gaai

English name
great crested grebe
great cormorant
great egret
grey heron
mute swan
white fronted goose
greylag goose
barnacle goose
common shelduck
egyptian goose
eurasian wigeon
mallard
gadwall
northern pintail
northern shoveler
common teal
common pochard
tufted duck
common goldeneye
smew
common merganser
marsh harrier
common buzzard
white tailed eagle
peregrine falcon
common coot
european golden plover
northern lapwing
dunlin
black-headed gull
herring gull
greater black-backed gull
wood pigeon
wren
robin
blackbird
fieldfare
song trush
willow tit
blue tit
great tit
short-toed treecreeper
common starling
eurasian jay

Wetenschappelijke/Scientific
name
Podiceps cristatus
Phalacrocorax carbo
Casmerodius albus
Ardea cinerea
Cygnus olor
Anser albifrons
Anser anser
Branta leucopsis
Tadorna tadorna
Alopochen aegyptiacus
Anas penelope
Anas platyrhynchos
Anas strepera
Anas acuta
Anas clypeata
Anas crecca
Aythya ferina
Aythya fuligula
Bucephala clangula
Mergus albellus
Mergus merganser
Circus aeruginosus
Buteo buteo
Haliaeetus albicilla
Falco peregrinus
Fulica atra
Pluvialis apricaria
Vanellus vanellus
Calidris alpina
Croicocephalus ridibundus
Larus argentatus
Larus marinus
Columba palumbus
Troglodytes troglodytes
Erithacus rubecula
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Poecile montanus
Cyanistes caeruleus
Parus major
Certhia brachydactyla
Sturnus vulgaris
Garrulus glandarius

ekster
magpie
Pica pica
kauw
eurasian jackdaw
Corvus monedula
raaf
common raven
Corvus corax
huismus
house sparrow
Passer domesticus
vink
chaffinch
Fringilla coelebs
groenling
greenfinch
Chloris chloris
H=alleen gehoord, totaal aantal soorten gezien/gehoord: 50
Hoogtepunten van de dag:

•

“Jan van den Boschpad”; zuidelijk uitkijkpunt met zicht over natte graslanden en ondiepe plassen,
soorten hier gezien: Het laatste punt van onze excursie. Hier ‘scoorden’ we dan eindelijk wat meer
roofvogels, na de vele Buizerds eerder op de ochtend. Een Bruine kiekendief foerageerde boven de
rietvelden. Ver weg, maar wel goed zichtbaar, vloog een Zeearend. En op de vlakte op een stammetje
zat een Slechtvalk in het zonnetje. Een grote groep Bonte strandlopers bewoog zich snel heen en weer
op zoek naar voedsel. Bij de parkeerplaats veel groepen mannetjes Edelherten nog met gewei. Heel kort
liet een Matkop zich zien en horen.

•

“Krakeend route”, wandeling naar observatie hut uitkijkend over ondiepe plas en grassland, soorte hier
gezien: Enkele tientallen Kramsvogels op de velden. Een enkele Vink en Groenling er tussenin. Helaas
vonden we niet de zo gewenste Ruigpootbuizerd en Klapekster.

•

“Kleine praambult”, uitkijkbult uitkijkend over het noordoostenlijke deel van het natuurgebied de
Oostvaardersplassen. Uitgestrekt nat graslandschap. Soorten hier gezien: Naast de vele eendensoorten
hier enkele Goudplevieren en Bonte strandlopers.

•

“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 lieten zich mooi zien. Een Vos zat rustig in het zonnetje. Enorme groepen
Brandganzen.

•

“Bovenwater” Hier konden we weer enkele eendensoorten bijschrijven. Brilduiker en Grote zaagbek. Ook
een groepje Nonnetjes was hier aanwezig.

