Datum: Donderdag 27 september 2018
Excursie: Oostvaardersplassen middag
Gids: Pim
Om 13.00 uur ontmoette ik Jennie en Margreet langs de Knardijk ter hoogte van het
bezoekerscentrum van de Oostvaardersplassen. We reden in enkele minuten naar de vogelhotspot
van deze periode, de vogelkijkhut de grauwe gans. Onderweg naar de hut hoorden we koolmezen,
pimpelmezen en matkoppen.

Door de warme en vooral droge zomer is de waterstand in de Oostvaardersplassen erg laag. De plas
is derhalve een walhalla voor diverse steltlopers en eendensoorten.
We zagen honderden Kluten (met subtiel opgewipte snavel), Kemphanen, Bontbekplevieren, Bonte
strandlopers, Kieviten en een enkele Grutto. Op het water dobberden meer dan vijfhonderd
Tafeleenden, honderden Slobeenden en Wintertalingen. Sommigen waren al hard op weg naar hun
prachtkleed.
Plotseling was er grote paniek onder de aanwezige vogels, een fraaie Slechtvalk gaf act de presence.
Een Kleine mantelmeeuw zorgde ook voor de nodige paniek, de eenden wisten dondersgoed dat
deze meeuw een ware eendenkiller kan zijn.

Bergeend – Oostvaardersplassen.

Kluut – Oostvaardersplassen.

De volgende stop was langs de Oostvaardersdijk. We besloten het Julianapad te bewandelen op zoek
naar Baardmannetjes. Helaas waren deze in de middag een stuk minder actief. We zagen enkele
vogels overvliegen en hoorden wel de kenmerkende roep, een soort mechanisch getingel.

Baardmannetje – Oostvaardersplassen (Foto is van 24 september jl.)

Kluut en wintertaling – Oostvaardersplassen.
We hoorden enkele malen roepjes van de Waterral uit het rietveld, deze vogel laat zich niet
makkelijk zien. Vanuit de vogelkijkhut vloog een havik razendsnel voorbij.
Op de terugweg schoot een IJsvogel als een blauwe pijl over het Julianapad. Op de trap zagen we de
regionaal zeldzame Argusvlinder.
We reden vervolgens naar het Oostvaardersveld waar we twee populaire vogelkijkhutten bezochten.
Onderweg zagen we een grote kudde Konikpaarden.
Konik is Pools voor klein paard, ze gaan een deel van de konikpaarden onderbrengen in andere
gebieden, dit geeft de vegetatie de kans weer iets te herstellen wat ook goed is voor de vogelstand.

Konikpaard – Oostvaardersplassen.

Vanuit de kijkhut de Oeverloper zagen we de eerste pijlstaarten van vanmiddag en enkele Dodaarzen
die zo heten vanwege hun wollige kontje. Ook waren hier Slobeenden, Wintertalingen, Krakeenden
en Smienten aanwezig.
De volgende vogelkijkhut is een soort clubhuis voor vogelfotografen, met zijn allen wachten ze op de
IJsvogel. We hadden geluk want de vogel was aanwezig hoewel hij wel wat verstopt zat in het riet.

IJsvogel – Oostvaardersplassen.

Drukke boel in vogelkijkhut De Poelruiter – Oostvaardersplassen.

Bij de Grote Praambult dronken we een kop thee met een stroopwafel. In de verte honderden
Edelherten en Konikpaarden. Een Sperwer vloog vrij laag voorbij. In de verte zagen we de enorme
burcht van de Zeearend, de vogel was helaas niet aanwezig. Soms vlogen Putters over de
uitgestrekte akkerdistelvelden.
We wandelden later nog een stukje over het Oostvaardersveld waar we diverse Groenlingen zagen.
Een Torenvalk bleef even poseren in een boomtop. We zagen ook nog een paartje
Roodborsttapuiten.

Torenvalk – Oostvaardersplassen.

Het was een bijna zomerse middag op deze herfstdag.
We zagen en hoorden de volgende 56 vogelsoorten:
Knobbelzwaan, Grauwe gans, Brandgans, Nijlgans, Bergeend, Wilde eend, Krakeend, Smient,
Wintertaling, Pijlstaart, Slobeend, Tafeleend, Kuifeend, Dodaars, Fuut, Lepelaar, Blauwe reiger, Grote
zilverreiger, Aalschover, Buizerd, Slechtvalk, Havik, Sperwer, Torenvalk, Waterral, Meerkoet, Kluut,
Kievit, Bontbekplevier, Grutto, Kemphaan, Bonte strandloper, Kokmeeuw, Kleine mantelmeeuw,
Zilvermeeuw, Holenduif, Houtduif, Ijsvogel, Grote bonte specht, Ekster, Gaai, Zwarte kraai,
Pimpelmees, Koolmees, Matkop, Baardman, Boerenzwaluw, (Cetti’s zanger), Tjiftjaf, Winterkoning,
Spreeuw, Roodborsttapuit, Huismus, Witte kwikstaart, Groenling en Putter.

Ik hoop dat jullie het een leuke middag vonden.
Met vriendelijke groet,
Pim

