Datum van de excursie:

25 maart 2017

Bezochte gebied:

Oostvaardersplassen, middag

Team:

Flevo Birdwatching, Rien Jans

Opmerkelijk: zeer dichtbij: zeearend, kluten, watersnippen
Weer: 10 graden, onbewolkt tot licht bewolkt, windkracht 4-5 Bft, NNO

Op verzoek van de zes deelnemers start deze excursie om 12.00 uur. Gezelligheid en elkaar treffen is
minstens zo belangrijk als vogels kijken. Gelukkig is het vrijwel geheel stralend blauw dus heerlijk weer, ondanks de
harde, koude noordoostenwind. Wachtend op de deelnemers, op parkeerplaats de Bark, vullen baltsende buizerds
de tijd en het luchtruim, en ook een paartje raven begint samen stuntvliegend aan iets moois.
Vlak na de start kunnen we vanaf de eerste verdieping van de Oostvaarders direct minimaal 25 kluten zien
op de eilandjes vlakbij, en zeker even veel watersnippen, die uit de wind wat zonnebaden en fourageren.
Scholekster en kievit oefenen op de eilandjes de kunst van het met-de-borst-een-kuiltje-in-de-grond-duwen.
Daarmee laat je als man zien wat je waard bent voor je potentiële vrouw. De grauwe ganzen zitten wel al serieus te
broeden. Eén mannetje non laat zich hier (nog) zien.
Een wandeling naar het uitzichtplateau op het Jan van den Boschpad maakt duidelijk dat het nog net te vroeg
is voor rietvogels, hoewel er sporadisch al blauwborsten zijn gemeld. Geen rietzangers, geen karekieten. Een jonge
zeearend komt laag overgevlogen vanuit de Lepelaarplassen en veroorzaakt overal paniek onder de nog zeer talrijke
brandganzen (de kollen zijn vertrokken). Altijd spektakel als duizenden ganzen plotseling op de wieken gaan.
Gezien de omstandigheden rijden we vanuit de Oostvaarders linea recta naar het bezoekerscentrum in
Lelystad. Dan maar geen Cetti’s zanger bij het Julianapad. We maken een wandeling naar de Schollevaer; hut de
Zeearend is nog gesloten. Er wordt een visarend gemeld, maar wij moeten het doen met bruine kiekendief, de
broedende aalscholvers en wat baardmannetjes ergens in het riet. Dichtbij het bezoekerscentrum vermaken we ons
met klein grut: winterkoning, heggemus, mezen, tjiftjaf. Een laatste stop op de grote praambult levert wel het
Serengeti-gevoel, maar geen nieuwe soorten.

Waargenomen soorten: 59
tijd

soort

gebied

aalscholver
grauwe gans
brandgans
nijlgans
nonnetje

Excursie samen met Flevo Bird Watching uitgevoerd door:

Grote zaagbek
krakeend
Wilde eend
bergeend
slobeend
kuifeend
pijlstaart
smient
fuur
meerkoet
knobbelzwaan
watersnip
Kievit
kluut
Zwarte kraai
raaf
ekster
kauw
gaai
merel
zanglijster
zeearend
buizerd
Bruine kiekendief
Blauwe reiger
Grote zilverreiger
tjiftjaf
boomkruiper
groenling
putter
vink
heggemus
winterkoning
roodborst
pimpelmees
koolmees
baardman
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Witte kwikstaart
spreeuw
kokmeeuw
zilvermeeuw
Kleine mantelmeeuw
scholekster
houtduif
stadsduif
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