Excursie datum:

16-3-2018, zwaarbewolkt, flinke wind, ca. 5 graden, gevoelstemperatuur veel lager. 8:00-11:45

Naam excursie
gebied:

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

Gids(en):

Taco

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: Het is bijna lente maar het
was bitterkoud deze ochtend. Echt lang stilstaan op een plek was niet te doen. Maar 3 dames uit Amsterdam trotseerde
deze kou. Bij de eerste stop kregen we mooi een grote groep Putters in beeld. Er vlogen enkele Raven rond. Het was
niet helder genoeg om de bomenrij in de verte te scannen op Zeearend.



“Kleine praambult”, uitkijkbult uitkijkend over het noordoostenlijke deel van het natuurgebied de Oostvaardersplassen.
Uitgestrekt nat graslandschap. Soorten hier gezien: Ook hier was het te koud om erg lang te blijven staan. In de verte
waren grote aantallen Pijlstaarten te bewonderen. Een groepje Bonte strandlopers zat bij de grote plas. Een Zanglijster
liet zich niet afschrikken door koning Winter en was volop aan het zingen



“Krakeend route”, wandeling naar observatie hut uitkijkend over ondiepe plas en grassland, soorten hier gezien: Vanuit
e
de 1 schuilhut mooi in beeld: Nonnetje ! Wat verder weg vloog een Slechtvalk over. Een Waterral liet zijn typische
gekrijs even horen. Collega gids Pim liepen wij tegen het lijf, hij vertelde dat hij net een paar Wilde Zwanen had gezien.
Deze vonden wij helaas niet meer terug. Tijdens de wandeling naar de hut konden we diverse soorten bijschrijven: Vink,
Groenling, Kramsvogel en een overvliegende Kleine plevier, weer terug van weggeweest. Vanuit de hut zochten we de
boomtoppen af naar een mogelijke Klapekster. Deze kleine roofvogel liet zich echter niet zien. Maar wij vonden wel een
andere mooie soort. Een Appelvink in een boomtopje liet zich minutenlang zien. Leuk want normaal zie je alleen maar in
een flits overvliegen. Mooie spot was een Rouwkwikstaart tussen een groepje Witte kwikstaart. Deze soort komt
voornamelijk voor in Engeland maar is in het winter halfjaar zo nu en dan in Nederland te zien.



Op de knardijk vloog ca 200 voor ons langs een adulte Zeearend. En op de Oostvaardersdijk konden wij het symbool
van Flevoland bijschrijven op onze daglijst. Een Bruine kiekendief.



Totaal aantal soorten deze ochtend: 57

Nederlandse naam
fuut
aalscholver
grote zilverreiger
blauwe reiger
knobbelzwaan
kolgans
grauwe gans
brandgans
bergeend
wilde eend
krakeend
pijlstaart
slobeend
wintertaling
tafeleend
kuifeend
nonnetje
grote zaagbek

English name
great crested grebe
great cormorant
great egret
grey heron
mute swan
white fronted goose
greylag goose
barnacle goose
common shelduck
mallard
gadwall
northern pintail
northern shoveler
common teal
common pochard
tufted duck
smew
common merganser

Wetenschappelijke/Scientific
name
Podiceps cristatus
Phalacrocorax carbo
Casmerodius albus
Ardea cinerea
Cygnus olor
Anser albifrons
Anser anser
Branta leucopsis
Tadorna tadorna
Anas platyrhynchos
Anas strepera
Anas acuta
Anas clypeata
Anas crecca
Aythya ferina
Aythya fuligula
Mergus albellus
Mergus merganser

bruine kiekendief
buizerd
zeearend
torenvalk
slechtvalk
Waterral H
meerkoet
scholekster
kleine plevier
kievit
bonte strandloper
kokmeeuw
zilvermeeuw
kleine mantelmeeuw
houtduif
turkse tortel
graspieper
waterpieper
witte kwikstaart
rouwkwikstaart
winterkoning
roodborst
merel
kramsvogel
zanglijster
pimpelmees
koolmees
spreeuw
gaai
ekster
kauw
raaf
zwarte kraai
huismus
vink
appelvink
groenling
putter
rietgors

marsh harrier
common buzzard
white tailed eagle
common kestrel
peregrine falcon
water rail
common coot
oystercatcher
lesser ringed plover
northern lapwing
dunlin
black-headed gull
herring gull
lesser black-backed gull
wood pigeon
collard dove
meadow pipit
water pipit
white wagtail
pied wagtail
wren
robin
blackbird
fieldfare
song trush
blue tit
great tit
common starling
eurasian jay
magpie
eurasian jackdaw
common raven
carrion crow
house sparrow
chaffinch
hawfinch
greenfinch
goldfinch
reed bunting

Circus aeruginosus
Buteo buteo
Haliaeetus albicilla
Falco tinnunculus
Falco peregrinus
Rallus aquaticus
Fulica atra
Haematopus ostralegus
Charadrius dubius
Vanellus vanellus
Calidris alpina
Croicocephalus ridibundus
Larus argentatus
Larus fuscus
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Anthus pratensis
Anthus spinoletta
Motacilla alba
Motacilla alba yarrelii
Troglodytes troglodytes
Erithacus rubecula
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Cyanistes caeruleus
Parus major
Sturnus vulgaris
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus monedula
Corvus corax
Corvus corone
Passer domesticus
Fringilla coelebs
Coccothraustes coccothraustes
Chloris chloris
Carduelis carduelis
Emberiza schoeniclus

