Avondexcursie Oostvaardersplassen
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Gids: Pim
Rond half zes haalde ik Hans en drie, naar later bleek, enthousiaste dames op van het station van
Lelystad. Ik kon het niet laten even een korte omweg te maken langs de electriciteitsmast vol met
nesten van de ooievaar nabij de toerit tot de A6.
Vervolgens reden we via de Torenvalkweg naar de Oostvaardersplassen. We besloten van start te
gaan met een wandeling over het Oostvaardersveld.

Op het Oostvaardersveld was het een kakafonie van vogelgeluiden waaronder: rietzanger, kleine
karekiet, bosrietzanger, rietgors, roodborsttapuit en zelfs enkele blauwborsten.
We konden een groep lepelaars in actie van dichtbij bewonderen. Op hun kenmerkende wijze waren
ze op jacht naar stekelbaarsjes. Een grote zilverreiger had beet en slokte zijn prooi naar binnen.
In de eerste vogelkijkhut waar we waren vlogen boerenzwaluwen af en aan. In de kijkhut waren ook
enkele nesten. In een tweede kijkhut zagen we zelfs de kopjes uitsteken van pasgeboren jongen.
In de lucht vlogen op grote hoogte gierzwaluwen, een soort die het grootste deel van zijn leven in de
lucht doorbrengt. Eten, paren en slapen gebeurt allemaal vliegend. Ze komen alleen op de grond om
te broeden, bijvoorbeeld onder de dakpannen van een huis.
We hoorden verschillende koekoeken hun naam roepen en kregen een enkel exemplaar ook in de
telescoop.

Lepelaar – Oostvaardersveld.
Vanuit de tweede vogelkijkhut “De poelruiter” zagen we een volwassen vos die Hans ontdekte. De
vos was duidelijk zijn territorium aan het markeren.

Vos – Oostvaardersveld.
De vogelsoort van de avond was wel een fraaie man grauwe klauwier die in de top van een struik zat,
een zeldzame soort in de regio!

Vos – Oostvaardersveld.
Het versje “Kleine karekiet, je hoort me wel, maar je ziet me niet” kan weer terug in de kast want op
diverse plekken zagen we deze algemene rietvogel.

Kleine karekiet – Oostvaardersveld.

Vanaf de kleine praambult keken we uit over de grote vlakte. Afgelopen winter was zeer zwaar voor
de enorme hoeveelheid grote grazers. Hun aantal is gedecimeerd en mogelijk biedt dit weer kansen
voor de vegetatie om zich te herstellen en zou dit een positieve uitwerking op de vogelstand hebben.

Steltlopers zijn erg schaars dit voorjaar, wel zagen we enkele kluten en kieviten.
De majestueuze zeearend broedt voor het elfde jaar in het gebied, maar helaas is het dit jaar geen
succesverhaal. Door een storm is het nest omgekieperd en zijn de twee jongen eruit gevallen en
overleden. Na wat speurwerk zagen we een volwassen zeearend in een boomtop naast zijn burcht
zitten. Later zagen we zelfs een tweede exemplaar.
Zijn bijnaam is vliegende deur omdat de vogel van vleugeltop tot vleugeltop 2,20 lang is. Inmiddels
broeden er in Nederland meerdere zeearenden. De Oostvaardersplassen hebben hierin een sleutelrol
gehad.

Muskusrat – Oostvaardersplassen.

Voor het tweede deel van de excursie reden we naar de Lage Knarsluis. De lucht was rijkelijk gevuld
met huiszwaluwen die hun nest hebben bij de sluis. We dronken eerst een kop koffie of thee
alvorens de wandeling te aanvaarden.

Langs het fietspad lag een klein blauw eitje, zeer waarschijnlijk van een merel.

Bij het laatste daglicht stonden we op een bruggetje en zagen een prachtige Europese bever door het
water glijden. De bever gaf een mooie show weg en kwam al foeragerend ook een stuk uit het water.
Het was een leuke waarneming om de excursie mee te besluiten!
We zagen en hoorden tijdens deze avondexcursie 60 vogelsoorten, waaronder:
Knobbelzwaan, Brandgans, Nijlgans, Grauwe gans, Bergeend, Slobeend, Krakeend, Wilde eend,
Tafeleend, Kuifeend, Fuut, Ooievaar, Lepelaar, Blauwe reiger, Grote zilverreiger, Kleine zilverreiger,
Aalscholver, Bruine kiekendief, Zeearend, Meerkoet, Scholekster, Kluut, Kievit, Kokmeeuw, Kleine
mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Houtduif, Koekoek, Gierzwaluw, Grote bonte specht, Grauwe klauwier,
Ekster, Zwarte kraai, Pimpelmees, Koolmees, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Fitis, Tjiftjaf, Rietzanger,
Kleine karekiet, Bosrietzanger, Zwartkop, Tuinfluiter, Grasmus, Winterkoning, Boomkruiper,
Roodborst, Spreeuw, Merel, Zanglijster, Blauwborst, Roodborsttapuit, Gele kwikstaart, Witte
kwikstaart, Vink, Groenling, Kneu, Putter en Rietgors.
Alsmede: Edelhert, Ree, Vos, Konikpaard, Muskusrat, Konijn en Europese bever.

