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Dag naar Oostvaardersplassen 14 april 1984

Weer:rond de 20°C,erg zonnig en een matig windje uit Z.

Al gauw hoorden en zagen we Blauwborsten.Schitterend zoals ze zongen

en de kleuren kwamen in de zon prachtig uit.We hebben er wel 10 gezien.
Eén Blauwborst had in het blauwe geen witte ster,dit blijkt meer voor

te komen.Het waren allen .In de verte hoorden we 2 Snorren en roof-

vogels waren er ook talrijkj
1 Sperwer.1 Buizerd,Torenvalken en zo'n 25 Kiekendi fven,waarvan de

meesten bruine en een enkel ?,verder 1j+9 blauwe.Enkele Kieken-

dieven baltsten (tak in poot en als een valk van hoog naar beneden

laten vallen).
Een Torenvalk zagen we vanaf een paar meter naar een prooi duiken en

opvliegen met een muis in zijn klauwen.
De eerste Boerenzwaluwen waren aangekomen,evenals 3 Tapuiten (2"*^),
2 Boompiepers en zo'n 5 Gele Kwikstaarten.Vele Fitissen zongen en ook

enkele Tjiftjaffen.In het riet hoorden we constant het "ping ping"

geluid van de Baardmannetjes en vele Rietgorzen vlogen af en aan.

Tussen wat struiken ontdekten we enkele Goudhaantjes op trek.In de

verte stonden minstens 10 Lepelaars en 2 Purperreigers.
Even verderop zagen we een enorme Aalscholver-

kolonie.Honderden Aalscholvers hadden hun boom

uitgezocht.Er was ook een albino bij.Hij had

een witte buik en rug,witte vleugels met donke-

re punten,een zwarte staart en zijn kop was

donker.

Hoog in de lucht zongen de Veldleeuwerikken

en een Zwarte Ruiter liet zich horen.

Boven de plassen vloog een Grote Zilverreiger.
Aan eenden was ook geen gebrek,zo zagen we:

Berg-,Krak-,Tafel-,SIob-en onnoemelijk veel

Kuifeenden.Ook waren er nog enkele Smienten

en wintertalingen en tientallen Pijlstaarten.
Op de plas voor de hut dobberden zo'n 110 Brilduikers in één groep.

Er waren slechts enkele ** bij die driftig aan het baltsen waren

(kop op rug).Honderden Grauwe Ganzen en tientallen Kluten waren te

horen.We besloten even naar de hut te gaan,waar het ondanks het mooie

weer niet druk was.Langs het pad in een boom zaten 2 Matkoppen.Bij de

hut zagen we niet veel,het water stond te hoog.Wel zagen we weer een

Grote Zilverreiger vliegen.
We gingen terug naar de auto,waar een tiental Kemphanen overvlogen.

Hierna besloten we de polders te verkennen.Hoewel te vroeg hoopten

we op Morinelplevieren.Helaas hebben we ze niet gezien.Wel zagen we

in de verte 3 Bonte Kraaien en enkele Roeken.Toen we van de Torenvalk-

weg de Knardijk opdraaiden zagen we in de verte een Beflijster.
In een mum van tijd hadden we 2 telescopen opgesteld en konden we hem

van dichtbij bekijken.Na een kwartier reden we weer tevreden naar huis

terug.

Rein van der Schaaf

Riouwstraat 7,

Haarlem.

Eef Kieft en ik vertrokken om 7.00 uur per auto naar de plassen.

Ons doel was Blauwborsten te observeren.Dat doel hebben we meer dan

we hoopten bereikt.De auto hadden we zo’n honderd meter van de hut

aan de kant van de weg gezet. (Knardijk). Lopend in de richting van de

Keersluisplas konden we van hoog naar laag alles goed overzien.


