Oostvaardersplassen
Schitterende natuur in Nederland
Flevoland is onze jongste provincie. Het werd door de mensen aangelegd als een
polder in het IJsselmeer. In het zuiden van Flevoland liggen de
Oostvaardersplassen; een prachtig natuurgebied wat door de natuur gevormd is.

Gebied
Toen de Flevopolder in 1968 werd drooggelegd, bleef het gebied wat nu de
Oostvaardersplassen zijn, ongebruikt. De natuur greep haar kans en er ontstond
een groot moerasgebied met rietvlaktes, graslanden en, natuurlijk, plassen water.
Het natuurgebied is wel 60 vierkante kilometer groot. Dat zijn 10.000 voetbalvelden!

Vogelparadijs
Voor vogels zijn de Oostvaardersplassen een waar paradijs.
Bijna de helft van alle grauwe ganzen komen hier om te ruien. Dat wil zeggen dat de
ganzen hier hun verenkleed verliezen omdat de veren versleten zijn. Omdat dit veel
kracht en energie kost, houden ganzen zich schuil in dichte vegetatie.
Het gebied is ook een heel belangrijk
broedgebieden voor lepelaars en er
huist één van de grootste
aalscholverkolonies. Er komen ook veel
roofvogels voor.
En wat heel bijzonder is: er broeden
zelfs zeearenden in het gebied. Deze
roofvogel broedde al sinds de
middeleeuwen niet meer in Nederland,
maar sinds 2006 dus wel weer!
Grazers
Dit prachtige stukje natuur moet natuurlijk blijven bestaan. Daarom heeft
Staatsbosbeheer de natuur hier een beetje geholpen. Om te voorkomen dat het
gebied met bomen zou dichtgroeien, werden er Heckrunderen, edelherten en
konikpaarden naartoe gebracht!
Behalve de eerder genoemde
dieren kun je hier ook reeën,
vossen, hazen, vleermuizen en
vlinders vinden.
Al deze dieren leven samen in de
Oostvaardersplassen, zonder
bemoeienis van de mens. De
natuur heeft het hier voor het
zeggen.

Vossen
In Nederland is de vos het grootste in het wild levende roofdier.
Vossen leven in kleine groepen van ongeveer zes dieren. Ze
jagen het liefst op konijnen en hazen. Stilletjes begluren ze
hun prooi en voordat die zich in zijn hol kan verstoppen of weg
kan rennen, vallen ze aan. Vossen nemen hun buit in de bek
mee naar een rustig plekje om te eten. Maar vossen eten niet
alleen hazen en konijnen. Ze lusten ook kevers, wormen,
kikkers, vogels, eieren, muizen, vruchten en zelfs afval.
Konikpaarden
Wilde paarden kwamen niet meer voor in Nederland. Maar in 1981 hebben mensen
konikpaarden uit het buitenland gehaald en hier in de Oostvaardersplassen
uitgezet om het gebied te begrazen.
Konikpaarden lijken op pony's, omdat ze klein zijn, maar het zijn paarden. Het zijn
kuddepaarden die graag in groepen bij elkaar grazen. Door hun schutkleuren vallen
ze niet op in de natuur en dat beschermt ze goed tegen vijanden. Op dit moment
heeft de Oostvaardersplassen zelfs de grootste kudde wilde paarden van Europa.
Edelherten
Het edelherten is een groot soort hert, waarvan de mannetjes een indrukwekkend
gewei hebben. Hoe ouder het mannetje, hoe groter zijn gewei. Met zijn gewei maakt
hij indruk op de vijand, maar natuurlijk ook op de vrouwtjes.
Edelherten zijn mooie dieren met een roodbruine vacht in de zomer en een
grijsachtig bruine vacht in de winter. De kleur van de vacht zorgt dat ze beter in de
omgeving worden opgenomen en dus minder zichtbaar zijn voor roofdieren.
Edelherten leven in roedels en volwassen mannetjes leven apart van de vrouwtjes.
Pas als ze gaan paren, zoeken ze de vrouwtjes op.
Hazen
Verstopt in het hoge gras houdt een haas zijn omgeving goed in
de gaten. Hij is bijna niet te zien en gaat helemaal op in zijn
omgeving door zijn vacht in camouflagekleuren.
Bij het minste of geringste geluid of bij beweging springt hij met
zijn lange poten weg. Zijn grote oren kunnen heel goed horen en
vijanden kan hij al van ver ruiken. Zijn ogen liggen aan beide
zijden van zijn hoofd. Dat is handig, want hij hoeft zijn hoofd niet
te draaien om te zien wat er achter, voor en naast hem gebeurt.

