Excursie Oostvaardersplassen – Zaterdag 22 oktober 2016
Gids:

Pim

Om 13.00 uur ontmoette ik de excursiedeelnemers bij het bezoekerscentrum van de
Oostvaardersplassen, langs de Knardijk te Lelystad.
Deze excursie was een verjaardagscadeau voor een deelnemer die recentelijk tachtig jaar
was geworden en in de gelukkige omstandigheid verkeerde om samen met zijn vrouw de
Sallandse Heuvelrug tot zijn achtertuin te rekenen.
Onze eerste stop was bij de Grote Praambult waar je een mooi uitzicht hebt over de
Oostvaardersplassen. Honderden edelherten liepen op de vlakte en de herten waren nog
druk bezig met de bronst, het burlen was op deze afstand niet te horen. We zagen op grote
afstand twee volwassen zeearenden in een boomtop zitten en later konden we nog twee
onvolwassen exemplaren bijschrijven. Eentje zal een ieder goed bijblijven omdat deze
“vliegende deur” pal over ons hoofd richting het Oostvaardersveld vloog. Kort erop zagen
we grote paniek onder de ganzen.
Vanaf de Kleine Praambult liet een vos zich zien, maar deze was al snel in een greppel uit
beeld verdwenen. In het water gaven de honderden goudplevier het water gedeeltelijk een
gouden gloed. Ook foerageerden hier veel kieviten, bergeenden en brandganzen.
We liepen naar de vogelkijkhut De Poelruiter waar een normaliter zeer schuwe soort zich
werkelijk prachtig liet bewonderen. Deze roerdomp stond open en bloot aan de rietrand.
We zagen vele soorten eenden waaronder smient, krakeend, kuifeend, tafeleend, slobeend,
wintertaling en de fraaie pijlstaart. Ijsvogels lieten zich wel horen, maar waren helaas niet te
zien.
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Roerdomp - Oostvaardersveld
In een hut aan de andere zijde van de Praamweg dronken we een kop koffie. Nog bedankt
voor de heerlijke appelbeignet! Hier was een hele club dodaarzen te aanschouwen. In de
lucht was een torenvalk aan het bidden.
Hierna splitste de groep zich op. De dames bleven achter in het bezoekerscentrum en met
de heren ging ik naar het Julianapad langs de Oostvaardersdijk. Het was hier opvallend stil.
Met het toepassen van een truc (het klappen in de handen) reageerden uit diverse
richtingen waterrallen.

Bij de auto aangekomen richtte ik de kijker op een boomtop en daar zat een fraaie
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wintergast: de klapekster. Dit is een zeldzame soort in het gebied. In het winterhalfjaar
overwinteren zo’n vijf exemplaren in de Oostvaardersplassen.
En dan heb ik nog niet eens over het weer gesproken. Het leek welhaast lente met een
heerlijk zonnetje en nagenoeg windstil.
Bedankt voor het deelnemen aan deze excursie en jullie waren een zeer prettig gezelschap.
Met vriendelijke groet,

Pim Julsing namens Flevobirdwatching.
Soortenlijst Excursie OVP – 22 oktober 2016
51 vogelsoorten
Grauwe gans
Kolgans
Brandgans
Knobbelzwaan
Bergeend
Krakeend
Smient
Wilde eend
Pijlstaart
Slobeend
Tafeleend
Wintertaling
Kuifeend
Dodaars
Fuut
Roerdomp
Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Aalscholver
Zeearend
Buizerd
Torenvalk
Waterral
Meerkoet
Kievit
Goudplevier
Zilverplevier
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Zilvermeeuw
Houtduif
(Ijsvogel)
Klapekster
Gaai
Ekster
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Zwarte kraai
Matkop
Koolmees
Pimpelmees
Baardman
Staartmees
Tjiftjaf
Goudhaan
Winterkoning
Boomklever
Spreeuw
Merel
Zanglijster
Roodborst
Graspieper
Groenling
Putter
Rietgors
Edelhert
Heckrund
Konikpaard
(Vos)
Muskusrat
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