Excursie datum:

29 juni 2018, avond tussen 19:00 – 23:00, volop zon, afkoelend naar ca.13 graden.

Naam excursie
gebied:

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

Gids(en):

Taco

Gek genoeg begon deze excursie met een wel heel bijzondere vogelsoort. Op de parkeerplaats bij het
Jan van den Bosch pad liep een kip rond. Kennelijk al wat langer. Een bakje water was voor het beestje
neergezet. Met Gierzwaluwen en Huiszwaluwen boven ons liepen we verder naar uitkijkpunt. Luid
roepende Scholeksters kondigden onze komst al aan. Het water stond laag. Het slikrandje wat hierdoor
ontstaan was is vaak aantrekkelijk voor steltlopers. Ook nu. We konden Wulp, Grutto, Tureluur en een
groepje Kemphanen bijschrijven, waaronder enkele mannetjes met nog een volle kraag. Een Buizerd
kwam een kijkje nemen en vloog over ons heen. Even later kwamen een 3 tal Lepelaars aanvliegen en
lieten mooi hun fourageergedrag zien.
De volgende stops waren de Grote en Kleine praambulten. Vrij rustig daar. De beloofde vossen bleven
uit beeld dit keer. Wel mooi Putters in beeld.
Bij het bezoekerscentrum liet een Zanglijster zich mooi zien bij het avondzonnetje. De wind speelde ons
wel parten. Veel zangers bleven uit beeld: Winterkoning, Zwartkop, Tjiftjaf, Kleine karekiet en
Blauwborst. Een Rietgors trok zich echter niks aan van de wind en klom omhoog in het riet en liet zich
gelukkig zien.
Het begon al wat donkerder te worden dus snel naar het uitkijkpunt om Bevers te spotten. Daar aan
gekomen werden ze al aangewezen door een andere natuurliefhebbber. Er zwommen er 2 rond. 1 klom
half aan land en konden we goed zien en horen knagen. We zagen zeker 3 bevers. Op de achtergrond
hoorden we 1 keer een Waterral roepen en de Cetti’s zanger liet zich verschillende malen horen.

Nederlandse naam
fuut
aalscholver
grote zilverreiger
blauwe reiger
lepelaar
knobbelzwaan
grauwe gans
brandgans
nijlgans
wilde eend
krakeend
wintertaling
tafeleend
bruine kiekendief
Buizerd
Waterral H
meerkoet
scholekster
Kievit
kemphaan
Wulp
Grutto

English name
great crested grebe
great cormorant
great egret
grey heron
eurasian spoonbill
mute swan
greylag goose
barnacle goose
egyptian goose
mallard
gadwall
common teal
common pochard
marsh harrier
common buzzard
water rail
common coot
oystercatcher
northern lapwing
ruff
eurasian curlew
black-tailed godwit

Wetenschappelijke/Scientific
name
Podiceps cristatus
Phalacrocorax carbo
Casmerodius albus
Ardea cinerea
Platalea leucorodia
Cygnus olor
Anser anser
Branta leucopsis
Alopochen aegyptiacus
Anas platyrhynchos
Anas strepera
Anas crecca
Aythya ferina
Circus aeruginosus
Buteo buteo
Rallus aquaticus
Fulica atra
Haematopus ostralegus
Vanellus vanellus
Philomachus pugnax
Numenius arquata
Limosa limosa

tureluur
common redshank
kokmeeuw
black-headed gull
zilvermeeuw
herring gull
grote mantelmeeuw
greater black-backed gull
kleine mantelmeeuw
lesser black-backed gull
Houtduif
wood pigeon
Holenduif
stock pigeon
Koekoek H
common cuckoo
Gierzwaluw
common swift
Veldleeuwerik H
sky lark
Oeverzwaluw
sand martin
Boerenzwaluw
barn swallow
Huiszwaluw
house martin
witte kwikstaart
white wagtail
Winterkoning H
wren
Blauwborst H
bluethroat
Merel
blackbird
Zanglijster
song trush
kleine karekiet H
reed warbler
Zwartkop H
blackcap
Tjiftjaf H
chiffchaff
Cetti’s zanger H
Cetti warbler
pimpelmees
blue tit
spreeuw
common starling
gaai
eurasian jay
ekster
magpie
kauw
eurasian jackdaw
zwarte kraai
carrion crow
vink
chaffinch
groenling
greenfinch
putter
goldfinch
kneu
Linnet
rietgors
reed bunting
Aantal soorten 55, H = alleen gehoord

Tringa totanus
Croicocephalus ridibundus
Larus argentatus
Larus marinus
Larus fuscus
Columba palumbus
Columba oenas
Cuculus canorus
Apus apus
Alauda arvensis
Riparia riparia
Hirundo rustica
Delichon urbica
Motacilla alba
Troglodytes troglodytes
Luscinia svecica
Turdus merula
Turdus philomelos
Acrocephalus scirpaceus
Sylvia atricapilla
Phylloscopus collybita
Cettia cetti
Cyanistes caeruleus
Sturnus vulgaris
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus monedula
Corvus corone
Fringilla coelebs
Chloris chloris
Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
Emberiza schoeniclus

