Datum: Zondag 30 juni 2019
Excursie: Oostvaardersplassen ochtendexcursie
Gids: Pim
Gids Pim was vanmorgen in de gelukkige omstandigheid om op pad te gaan met vijf vrouwen uit
Amersfoort. We wandelden eerst naar vogelkijkhut “De Kluut” waar we boerenzwaluwnesten met
jongen erin van dichtbij konden bewonderen. Op de achtergrond de melodieuze zang van een
Blauwborst. Op het pad wandelde een Rosse woelmuis, het is een extreem goed muizenjaar en dat is
goed nieuws voor uilen en roofvogels.

Rosse woelmuis – Oostvaardersplassen.
Al tijdens de eerste ontmoeting bij de parkeerplaatsen konden we een fraaie man Gekraagde
roodstaart en een zingende Sprinkhaanzanger bijschrijven. Uit het wilgenbos hoorden we de zang
van Tjiftjaf, Groenling en Putter.
Tijdens de wandeling zagen we vanaf een bruggetje een Grote zilverreiger, dat je deze witte reiger nu
in heel Nederland aantreft is het “Oostvaardersplasseneffect”. In topjaren wisten hier wel
tweehonderdvijftig paren jongen groot te brengen.
We wandelden naar vogelkijkhut “De Zeearend”, onderweg o.a. Winterkoning, Gekraagde roodstaart
en veel Spreeuwen. Zo nu en dan hoorden we de explosieve zang van de Cetti’s zanger, een
vogelsoort die zich maar lastig laat zien. In een boomtop zat een mannetje Rietgors.
We kwamen een groep Konikpaarden tegen, eentje had een flinke bijtwond, maar deze was al aan
het genezen. De beesten kunnen flink met elkaar vechten om de plek in de groep te bevestigen.

Konikpaard & Edelhert – Oostvaardersplassen.

Vanuit de vogelkijkhut “De Zeearend” zagen we in de verte groepen Edelherten, een solitair hert liep
vlakbij de vogelkijkhut. We zagen voornamelijk Grauwe ganzen, maar ook Brandganzen. In de winter
zitten er in het gebied tienduizenden Brandganzen, maar het merendeel zit momenteel op Nova
Zembla in het Noorden van Rusland om jongen groot te brengen.
Bij een volgende vogelkijkhut zagen we een fraaie Kemphaan, Scholeksters en een groep
Wintertalingen. In de lucht ware acrobaten in de vorm van Gierzwaluwen, die eten, drinken, slapen
en paren in de lucht. Ook zagen we vandaag veel Boerenzwaluwen, maar ook Oeverzwaluw en
Boerenzwaluw.
Langs de “Blauwborstenboulevard” was het stiller dan normaal door de relatief harde wind,
vanzelfsprekend zagen we wel enkele Blauwborsten, maar ook Rietgors, Kleine karekiet,
Bosrietzanger en Grasmus.
Bij het bezoekerscentrum hielden we een sanitaire stop alvorens buiten een kop koffie met daarbij
worteltjestaart te nuttigen.

Gekraagde roodstaart – Oostvaardersplassen.

Groenling – Oostvaardersplassen.

Boerenzwaluw – Oostvaardersplassen.

Vervolgens gingen we per auto naar het Oostvaardersveld voor het tweede deel van de wandeling.
Bij vogelkijkhut “De Oeverloper” rook het wel heel sterk naar paard. Voor de hut zaten Kluten,
Boerenzwaluwen, een Witgat en legio Spreeuwen.

Witte kwikstaart – Oostvaardersplassen.

Gehakkelde aurelia – Oostvaardersplassen.

Boerenzwaluw – Oostvaardersplassen.
Vanuit vogelkijkhut “De Poelruiter” zagen we een “wenssoort”, een ijsvogel kwam langs vliegen en
maakte ook nog een ereronde zodat iedereen deze fraaie vogel goed kon zien.
In het riet naast de hut Kleine karekiet, Witte kwikstaart en een onzichtbare Cetti’s zanger.
We liepen door naar de uitkijkheuvel “De Grote Praambult” en door het bos kwamen we weer uit bij
de auto.

Boerenzwaluw – Oostvaardersplassen.

Tijdens de ochtendexcursie konden we de volgende vogelsoorten opschrijven:
Knobbelzwaan, Grauwe gans, Brandgans, Nijlgans, Wilde eend, Krakeend, Slobeend, Wintertaling,
Kuifeend, Blauwe reiger, Grote zilverreiger, Aalscholver, Bruine kiekendief, Buizerd, Meerkoet,
Scholekster, Kluut, Kievit, Kemphaan, Witgat, Kokmeeuw, Kleine mantelmeeuw, Zilvermeeuw,
Houtduif, Gierzwaluw, Ijsvogel, Grote bonte specht, Zwarte kraai, Matkop, Koolmees, Pimpelmees,
Oeverzwaluw, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Cetti’s zanger, Tjiftjaf, Kleine karekiet, Bosrietzanger,
Sprinkhaanzanger, Zwartkop, Tuinfluiter, Grasmus, Winterkoning, Spreeuw, Merel, Zanglijster,
Blauwborst, Gekraagde roodstaart, Roodborsttapuit, Huismus, Witte kwikstaart, Vink, Groenling,
Putter, Kneu & Rietgors. (56 vogelsoorten)

