Excursie datum:

28-09-2015, 12:30-17:00, Mooi zonnig herfstweer.

Naam excursie
gebied:

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

Gids(en):

Taco

Nederlandse naam
fuut
dodaars
aalscholver
grote zilverreiger
blauwe reiger
knobbelzwaan
kolgans
grauwe gans
grote canadese gans
brandgans
bergeend
nijlgans
smient
wilde eend
krakeend
pijlstaart
slobeend
tafeleend
kuifeend
bruine kiekendief
sperwer
havik
buizerd
zeearend
torenvalk
boomvalk
slechtvalk
waterhoen
meerkoet
kievit
watersnip
kokmeeuw
stormmeeuw
zilvermeeuw
kleine mantelmeeuw
visdief
houtduif
holenduif
turkse tortel
grote bonte specht
witte kwikstaart
Winterkoning H

English name
great crested grebe
little grebe
great cormorant
great egret
grey heron
mute swan
white fronted goose
greylag goose
canada goose
barnacle goose
common shelduck
egyptian goose
eurasian wigeon
mallard
gadwall
northern pintail
northern shoveler
common pochard
tufted duck
marsh harrier
eurasian sparrowhawk
northern goshawk
common buzzard
white tailed eagle
common kestrel
hobby
peregrine falcon
moorhen
common coot
northern lapwing
common snipe
black-headed gull
common gull
herring gull
lesser black-backed gull
common tern
wood pigeon
stock pigeon
collard dove
greater spotted
woodpecker
white wagtail
wren

Wetenschappelijke/Scientific
name
Podiceps cristatus
Tachybaptus ruficollis
Phalacrocorax carbo
Casmerodius albus
Ardea cinerea
Cygnus olor
Anser albifrons
Anser anser
Branta canadensis
Branta leucopsis
Tadorna tadorna
Alopochen aegyptiacus
Anas penelope
Anas platyrhynchos
Anas strepera
Anas acuta
Anas clypeata
Aythya ferina
Aythya fuligula
Circus aeruginosus
Accipiter nisus
Accipiter gentillis
Buteo buteo
Haliaeetus albicilla
Falco tinnunculus
Falco subbuteo
Falco peregrinus
Gallinula chloropus
Fulica atra
Vanellus vanellus
Gallinago gallinago
Croicocephalus ridibundus
Larus canus
Larus argentatus
Larus fuscus
Sterna hirundo
Columba palumbus
Columba oenas
Streptopelia decaocto
Dendrocopos major
Motacilla alba
Troglodytes troglodytes

roodborst
paapje
merel
baardman
pimpelmees
spreeuw
gaai
ekster
kauw
raaf
zwarte kraai
groenling
putter
tapuit

robin
whinchat
blackbird
bearded tit
blue tit
common starling
eurasian jay
magpie
eurasian jackdaw
common raven
carrion crow
greenfinch
goldfinch
northern wheatear

Erithacus rubecula
Saxicola rubetra
Turdus merula
Panurus biarmicus
Cyanistes caeruleus
Sturnus vulgaris
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus monedula
Corvus corax
Corvus corone
Chloris chloris
Carduelis carduelis
Oenanthte oenanthe

Totaal aantal soorten 56 (H=alleen gehoord)
Hoogtepunten van de dag:


“Jan van den Boschpad”; zuidelijk uitkijkpunt met zicht over natte graslanden en ondiepe plassen,
soorten hier gezien: Grote groepen Slobeenden, Tijdens de wandeling naar het uitkijkpunt: 2
Boomvalken, 1 juveniel en 1 volwassen mannetje. Bij de struikjes onderaan de uitkijkheuvel, kort maar
duidelijk een vrouwtje Paapje in beeld. Een Raaf kwam voorbij vliegen. Aan de overkant van de plas kort
een Tapuit.



Bezoekerscentrum “De Oostvaarder”; fraai gelegen gebouw met panoramisch uitzicht op het zuidelijke
deel van de Oostvaardersplassen, soorten hier gezien: De start van de excursie leverde gelijk een mooie
soort op. Een Slechtvalk liet zich uitgebreid bekijken. Ook nog 2 vroege Kolganzen, die helaas in het gras
verdwenen.



Parkeerplaats langs de “Oostvaardersdijk”; overzicht over de Lepelaarsplassen, soorten hier gezien: De
kwelders waren begroeid, geen steltloper te zien. Wel een Sperwer zittend op een tak en zo af en toe
opvliegende Baardmannetjes en een biddende Torenvalk.



Parkeerplaats langs de “Oostvaardersdijk”; overzicht over de Oostvaardersplassen, soorten hier gezien:
Dezelfde Zeearend maar nu duidelijke en dichterbij. Opnieuw Baardmannetjes. Aan de andere kant van
de dijk veel Stormmeeuwen en een enkele Holenduif en een tweetal Watersnippen, de enige steltlopers
gedurende de middag. Boven het riet een vrouwtje Bruine kiekendief. Op de plassen enorme aantallen
Tafeleenden, 15.000 waarschijnlijk meer.



“Krakeend route”, wandeling naar observatie hut uitkijkend over ondiepe plas en grassland, soorten hier
gezien: Een 5 tal Dodaarsen lieten zich goed zien. Ook hier geen steltlopers, toch wel opvallend.



“Kleine praambult”, uitkijkbult uitkijkend over het noordoostenlijke deel van het natuurgebied de
Oostvaardersplassen. Uitgestrekt nat graslandschap. Soorten hier gezien: Op de plas een groepje
Pijlstaarten. Een Havik en een Buizerd kwamen dichtbij voorbij vliegen.



“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: De Bronst begint bijna. Heel even leek een groot mannetje te gaan burlen. In de grote kale
boom opnieuw een Slechtvalk. Een groep van ca. 300 Putters besloot daarom maar door te vliegen. In

het kanaal een Fuut met 2 jongen die slechts ca. 2 weken oud waren, nog gestreepte kopjes, 1 lifte mee
op de rug.

