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Wielewaal
Roofvogels in allerlei soorten

Vandaag de tweede dag dat Scott uit de VS met me op pad ging. Om half 8 haalde ik hem
weer op bij zijn hotel. Een vroege start omdat hij rond 16 uur vanuit Eindhoven naar Brussel
zou reizen. Nadat we iets voor de lunch hadden gekocht, reden we naar natuurgebied De
Plateaux, gelegen in de grensstreek met België. Een gevarieerd gebied, met zowel loof- als
naaldbos, heide, vennen en een beekdal.
Vanuit de bomen en struiken hoorden we volop zingende zwartkoppen, winterkoningen en
tuinfluiters. Op Scotts lijst stond onder andere de tuinfluiter, die hij dan ook heel graag wilde
zien. Laat dit nu net een vogel zijn die zich niet gemakkelijk laat zien; het leek een mission
impossible. Maar opeens zag hij er eentje bovenin een kale tak zitten; die bleef minutenlang
zitten zingen, dus we hebben hem heel goed kunnen bekijken.
In de verte hadden we al meerdere keren de zang en gaai-achtige roep van de wielewaal
gehoord. Toen we de vloeiweiden waren overgestoken, en weer in het bos stonden,
hoorden we er eentje vlakbij. Ook de wielewaal is, ondanks zijn felgele verenpak meestal
onvindbaar tussen het hoge gebladerte. Maar Scott kreeg hem even vol in beeld, wat een
geluksvogel! Nog een nieuwe soort voor hem was de groene specht, die zich even geweldig
liet zien. Op de heide zagen en hoorden we onder andere veld- en boomleeuwerik, gras- en
boompieper, roodborsttapuit en geelgors. Heel leuk was een familie kleine plevieren aan de
oever van een ven.
Vanwege de tijd besloten we terug naar de auto te wandelen, en nog naar Budel-Dorplein te
rijden. Daar worden bij de Ringselvennen de laatste tijd regelmatig woudaapjes gemeld, een
zeldzame kleine reigersoort. Helaas misten we zelf het moment dat een vrouwtje woudaap
over ons heen vloog, toen we uit de auto stapten. Dit vertelden ons enkele andere vogelaars
later… We hebben een hele tijd op de uitkijk gestaan, maar ze helaas niet gezien. We zijn
nog even doorgereden naar de Zinkplas, iets verderop. Daar was het een drukte van belang
met diverse rustende eenden en ganzen, meeuwen, kleine plevieren, kieviten en
meerkoeten. Het zonnige weer zorgde voor veel roofvogels in de lucht. Zo zagen we vandaag
onder meer een havik, een bruine kiekendief, een torenvalk, boomvalken, en boven de
Zinkplas tegelijk een buizerd, een sperwer én een wespendief!
Na een race tegen de klok in het drukke centrum van Eindhoven, met allerlei omleidingen,
kon Scott toch mooi op tijd zijn bus halen. Dik tevreden over twee mooie vogeldagen namen
we afscheid.
Fuut

Great Crested Grebe

Podiceps cristatus

Aalscholver

Cormorant

Phalacrocorax carbo

Grote zilverreiger

Great White Egret

Egretta alba

Blauwe reiger

Grey Heron

Ardea cinerea

Grauwe gans

Greylag Goose

Anser anser

Brandgans

Barnacle Goose

Branta leucopsis

Nijlgans

Egyptian Goose

Alopochen aegyptiaca

Krakeend

Gadwall

Anas strepera

Wintertaling

Teal

Anas crecca

Wilde eend

Mallard

Anas platyrhynchos

Slobeend

Shoveler

Anas clypeata

Tafeleend

Pochard

Aythya ferina

Kuifeend

Tufted Duck

Aythya fuligula

Wespendief

Honey Buzzard

Pernis apivorus

Bruine kiekendief

Marsh Harrier

Circus aeruginosus

Havik

Goshawk

Accipiter gentilis

Sperwer

Sparrowhawk

Accipiter nisus

Buizerd

Buzzard

Buteo buteo

Torenvalk

Kestrel

Falco tinnunculus

Boomvalk

Hobby

Falco subbuteo

Waterhoen

Moorhen

Gallinula chloropus

Meerkoet

Coot

Fulica atra

Scholekster

Oystercatcher

Haematopus ostralegus

Kleine plevier

Little Ringed Plover

Charadrius dubius

Kievit

Lapwing

Vanellus vanellus

Groenpootruiter

Greenshank

Tringa nebularia

Kokmeeuw

Black-headed Gull

Larus ridibundus

Stormmeeuw

Common Gull

Larus canus

Kleine mantelmeeuw

Lesser Black-backed Gull

Larus fuscus

Holenduif

Stock Dove

Columba oenas

Houtduif

Woodpigeon

Columba palumbus

Turkse tortel

Collared Dove

Streptopelia decaocto

Koekoek

Cuckoo

Cuculus canorus

Gierzwaluw

Swift

Apus apus

Groene specht

Green Woodpecker

Picus viridis

Grote bonte specht

Great Spotted Woodpecker

Dendrocopos major

Boomleeuwerik

Woodlark

Lullula arborea

Veldleeuwerik

Skylark

Alauda arvensis

Oeverzwaluw

Sand Martin

Riparia riparia

Boerenzwaluw

Swallow

Hirundo rustica

Huiszwaluw

House Martin

Delichon urbica

Boompieper

Tree Pipit

Anthus trivialis

Graspieper

Meadow Pipit

Anthus pratensis

Witte kwikstaart

White Wagtail

Motacilla alba

Winterkoning

Wren

Troglodytes troglodytes

Roodborst

Robin

Erithacus rubecula

Roodborsttapuit

Stonechat

Saxicola torquata

Merel

Blackbird

Turdus merula

Zanglijster

Song Thrush

Turdus philomelos

Sprinkhaanzanger

Grasshopper Warbler

Locustella naevia

Kleine karekiet

Reed Warbler

Acrocephalus scirpaceus

Grasmus

Whitethroat

Sylvia communis

Tuinfluiter

Garden Warbler

Sylvia borin

Zwartkop

Blackcap

Sylvia atricapilla

Tjiftjaf

Chiffchaff

Phylloscopus collybita

Kuifmees

Crested Tit

Parus cristatus

Pimpelmees

Blue Tit

Parus caeruleus

Koolmees

Great Tit

Parus major

Boomklever

Nuthatch

Sitta europaea

Boomkruiper

Short-toed Treecreeper

Certhia brachydactyla

Wielewaal

Golden Oriole

Oriolus oriolus

Gaai

Jay

Garrulus glandarius

Ekster

Magpie

Pica pica

Kauw

Jackdaw

Corvus monedula

Zwarte kraai

Carrion Crow

Corvus corone

Spreeuw

Starling

Sturnus vulgaris

Vink

Chaffinch

Fringilla coelebs

Geelgors

Yellowhammer

Emberiza citrinella

