Datum: Zaterdag 6 januari 2018
Gebied: Oostvaardersplassen – Flevoland.
Deelnemers: Cees, Raymon, Isabel & Michiel.
Gids: Pim
Om 9.00 gingen we van start met de
ochtendexcursie in de
Oostvaardersplassen.
Cees was al eerder uit Noord-Brabant
vertrokken en derhalve ook eerder
aanwezig. We zagen een
familiegroepje staartmezen en een
appelvink vloog over.
Het eerste deel van de wandeling ging
door wilgenbos waar we groepen
mezen aantroffen waaronder
koolmees, pimpelmees en matkop.
De boomstammen werden ook aan
een grondig onderzoek onderworpen
en we konden ook boomkruiper en
boomklever bijschrijven.
Op een veldje bij de parkeerplaats
hadden we al een eerste groep
edelherten gezien. Momenteel leven
er in het uitgestrekte natuurgebied
tussen Almere en Lelystad circa
vierduizend edelherten.
Het gebied was natter dan ooit en om
de grote grazers enige rust te gunnen
was een deel van het wandelgebied,
de driehoek, afgesloten.
Diverse kudden konikpaarden liepen op dijkjes die nog net boven de watermassa uitstaken.
Konikpaarden kun je beschouwen als wilde paarden, ze worden niet bijgevoerd in de winter en bij
een geboorte komt er ook geen veearts om de hoek kijken. Konik betekent in het Pools: klein paard.
Het is een soort die wel enige kenmerken van het oerpaard, de Tarpan, heeft.

Buizerd – Oostvaardersplassen.

Torenvalk – Oostvaardersplassen.

We zagen al snel diverse roofvogelsoorten waaronder: Buizerd, torenvalk en sperwer.

Over een dijkje kwam een vos voorbij rennen. In het gebied leven zo’n honderdvijftig vossen
aangezien er ruim voldoende voedsel aanwezig is. Ze pakken in het voorjaar vaak jonge (grauwe)
ganzen en eten in de wintermaanden hertenbiefstuk.

Op het pad zat een grote groep vinken. Een rietgors in winterkleed liet zich met enige moeite ook
goed zien. Plotseling hoorden we een aparte roep uit het rietveld, het was het gegil van de schuwe
waterral. De roep van de Cettis zanger was hard en duidelijk. Deze soort uit Zuidelijk Europa neemt
explosief toe in Nederland. Door de zachtere winters weet de vogel hier beter te overleven.

Edelhert – Oostvaardersplassen.
We hoorden diverse malen het “mechanisch getingel” van groepen baardmannetjes, maar de vogels
lieten zich lastig zien. Ze waren goed verborgen in de rietvelden.

Vanuit de vogelkijkhut zagen we behalve landschappelijk schoons ook nog een vrouw grote zaagbek.
Eerder zagen we al o.a: smient, pijlstaart, krakeend, slobeend, bergeend en wintertaling!
Na bijna twee uur kwamen we uit bij het bezoekerscentrum voor een sanitaire stop.
Vervolgens reden we naar het Oostvaardersveld. Op de Kleine Praambult dronken we een kop koffie
(of thee) met daarbij een stroopwafel en banaan.
Op de uitgestrekte en drijfnatte vlakte zagen we nog drie vossen, duizenden eenden, enkele
kemphanen en de eerste wilde zwanen. Wilde zwanen overwinteren in Nederland en komen
oorspronkelijk uit Finland en Rusland.
Op grote afstand zagen we een volwassen zeearend bij zijn enorme burcht zitten. Deze
indrukwekkende vogelsoort heeft al elf jaar op rij met succes in de Oostvaardersplassen gebroed. In
een slenk zwom een vrouw nonnetje. Heel ver weg was een blauwe kiekendief aan het jagen.

Vervolgens wandelden we naar het Oostvaardersveld. De vogelkiijkhut aldaar is een soort
bedevaartsplaats voor vogelfotografen. We zagen hier een enkele wilde zwaan en tafeleenden.
De kleinste futensoort van Europa, de dodaars, liet zich mooi zien. De vogel heeft zijn naam gekregen
vanwege zijn wollige kontje. Op het gras foerageerden honderden brandganzen.
Langs het pad naar de volgende vogelkijkhut hoorden we goudhaantjes, het kleinste vogeltje dat je in
Nederland kunt tegenkomen. Vanuit de laatste kijkhut liet een grote zilverreiger zich mooi zien. Deze
soort was in de jaren tachtig van de vorige eeuw nog zeldzaam te noemen, maar inmiddels een
algemene verschijning in Nederland. De Oostvaardersplassen hebben hierbij een sleutelrol gespeeld.

Wilde zwaan – Oostvaardersplassen.

Ree – Oostvaardersplassen.

Dodaars – Oostvaardersplassen.

Grote zilverreiger – Oostvaardersplassen.
We zagen en hoorden tijdens deze ochtendexcursie de volgende 59 (!!)vogelsoorten:
Grauwe gans, Kolgans, Nijlgans. Brandgans, Knobbelzwaan, Wilde zwaan, Bergeend, Krakeend,
Smient, Wilde eend, Slobeend, Pijlstaart, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, Grote zaagbek,
Nonnetje, Dodaars, Fuut, Meerkoet, Grote zilverreiger, Blauwe reiger, Aalscholver, Zeearend,
Buizerd, Torenvalk, Sperwer, Blauwe kiekendief, Waterral, Kievit, Goudplevier, Kemphaan,
Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Ijsvogel, Grote bonte specht, Zwarte kraai, Matkop, Koolmees,
Pimpelmees, Staartmees, Baardman, Cetti’s zanger, Goudhaan, Winterkoning, Boomklever,
Boomkruiper, Spreeuw, Merel, Koperwiek, Zanglijster, Roodborst, Huismus, Graspieper,
Waterpieper, Vink, Keep, Appelvink en Rietgors.
Tevens Edelhert, Ree, Konikpaard & vos (4).
Ik hoop dat jullie genoten en hebben en wellicht tot een volgende keer!

