Verslag excursie naar de Ooijpolder 23-01-2016
Zaterdagmorgen om half acht vertokken drie deelnemers naar de Ooijpolder.
Op Waarneming.nl was van te voren bekeken
wat er was waargenomen in het gebied. Een
van de interessante soorten die daar vermeld
werden, was de Klapekster. Die zou zich in de
buurt van Persingen, een van de kleinste
dorpjes van Nederland, ophouden.
De zon was aan het opkomen en het weer zag
er in het begin veelbelovend uit. Hoe later het
echter werd hoe meer laaghangende bewolking
er op kwam zetten.
Bij het inrijden van het gebied werd als eerste
een Ooievaar gespot. Er zaten grote groepen
Kolganzen, Grauwe Ganzen. Een Torenvalk
liet zich zien, veel Buizerds, een vrouwtje
Bruine Kiekendief, Blauwe Reigers en Grote Zilverreigers. Overal veel Kramsvogels en
Koperwieken op de struiken met bessen. Veel Hazen die de lente al in de kop hadden zitten.
Jammer genoeg werd de Klapekster door ons niet waargenomen, ook niet tijdens de
wandeling door een leuk stuk heringericht natuur waar een andere vogelaar het beest wel op
de foto had kunnen zetten. Leuk was hier in het gebied ook nog de Roodborsttapuit, wat op
zich nogal een leuke waarneming is in deze tijd van het jaar.
De zoektocht naar de Klapekster werd toen maar opgegeven. Bij het gemaal onder de rook
van Nijmegen hoorden we een Grote Gele Kwikstaart en verder over de dijk richting het dorp
Ooij veel eendensoorten. Ook hier zagen we nog een keer een vrouwtje Bruine Kiekendief.
Op de Waal zagen we nog enkele koppeltjes
Grote Zaagbek.
De volgende stop was het etablissement
Oortjeshekken vlak bij de Bisonbaai voor een
bakkie koffie en enkele sanitaire bezigheden.
Volgens Waarneming.nl zouden er op de
Bisonbaai enkele IJsduikers rondzwemmen.
Dit was dus ons volgende doel.
We liepen dus het gebied in en zetten de
telescopen weer op. Ook hier zaten veel
eendensoorten waaronder ook Smienten en
Brilduikers.
Na een tijdje speuren werd een IJsduiker waargenomen.

Hij viel op omdat hij duidelijk groter was
dan de andere watervogels en aan zijn
dolkvormige snavel.
De wandeling werd voorgezet en tussen
de Bisonbaai en de Waal zaten weer veel
lijsters en een grote vlucht Putters. Een
Vos schoot weg in het struikgewas. Ineens
hoorden we het karakteristieke
getrompetter van Kraanvogels, maar de
vogels waren jammer genoeg door de
laaghangende bewolking niet te zien.
Na de wandeling nog verder gereden langs de Waal richting Millingen waar we nog enkele
Grote Zaagbekken zagen.
Op de terugweg besloten we binnendoor te rijden. Tussen Aijen en Well zaten duizenden
Kolganzen en met de telescoop konden we de Slechtvalk zien zitten op de silo van Havens in
Maashees.
Bijgevoegd de streeplijst van de excursie.
Deelnemers excursie:
Harrie van Heijster, Martijn Verheijen en Theo Lommen
Foto’s: Kramsvogel, Grote Zaagbek en Brilduiker: Theo Lommen

