Dagexcursie Strabrechtse Heide en Groote Peel
Datum: 6 juli 2019
Gids: Saskia
Aantal deelnemers: 2

Tot twee keer toe hadden we deze excursie uitgesteld: hevige storm of temperaturen boven
de 35 graden leken ons geen ideaal vogelweer. Maar vandaag zag het er goed uit, en konden
we eindelijk op pad.
Onze eerste bestemming was de Strabrechtse heide. Meteen bij aankomst zagen we een
vogel op een paaltje zitten: een prachtig mannetje gekraagde roodstaart. Hij had insecten in
zijn snavel, en vloog even later in een gat in een dode berk. Daar bleek dus zijn nestje te
zitten. In het voorbijlopen hoorden we de jongen piepen.
Op weg naar het Beuven zagen we een koppel roofvogels zweven. Ik meende er
wespendieven in te herkennen, o.a. aan de smalle kop. Maar helaas verdwenen ze achter
bomen uit het zicht, en zagen we ze te kort om zeker te zijn.
Vanuit de kijkhut aan het Beuven bleek een ‘blauwe reiger’ een slechtvalk te zijn die op de
grond zat. Hij bleef er lange tijd zitten, en ging zich zelfs uitgebreid badderen. Een
blauwborst vloog op voor de hut. Aan de overkant van het ven liep een vos op zijn gemak
langs de waterkant. Dat was het derde zoogdier vandaag: vanuit de auto zagen we al een ree
dat de weg overstak, en een muis die rakelings voor de auto door rende en op het nippertje
de berm haalde.
Tijdens het vervolg van onze wandeling zagen of hoorden we best wel wat zangvogels:
boomleeuweriken, graspiepers, roodborsttapuiten, kuifmezen, matkoppen, goudhaantjes.
Na de middag reden we door naar de Groote Peel. Na een sanitaire stop maakten we een
wandeling over de Mussenbaan. We speurden enige tijd naar een grauwe klauwier, die hier
zou kunnen zitten, maar helaas vonden we hem niet. Wel hoorden we uit meerdere
richtingen roepende kwartels, ook geen alledaagse soort. Ook de wielewaal, die je hier
dikwijls vanuit hetzelfde stuk bos kunt horen, liet het afweten. Door de wind was het ook
lastig te horen.
Ondanks de ‘missers’ vermaakten we ons prima: het wemelde van de vlinders langs het pad!
Ontelbare Bruine zandoogjes bevolkten de bloeiende distels. En we vonden enkele
Spiegeldikkopjes, een zeer zeldzame soort slechts op enkele plekken in het land voorkomt.
Er waren ook nachtvlinders actief: we zagen een Phegeavlinder, met zijn zwartblauwe
vleugels met witte stipjes, en tientallen Plakkers vlogen rusteloos heen en weer op zoek naar
een wederhelft.
Al met al een geslaagde dag!

Soortenlijst
Aalscholver
Blauwe reiger
Lepelaar
Grauwe gans
Canadese gans
Bergeend
Nijlgans
Buizerd
Torenvalk
Boomvalk
Slechtvalk
Kwartel
Scholekster
Kleine plevier
Kievit
Kokmeeuw
Kleine mantelmeeuw
Houtduif
Gierzwaluw
Grote bonte specht
Boomleeuwerik
Boerenzwaluw
Graspieper
Gele kwikstaart
Witte kwikstaart
Roodborst
Blauwborst
Gekraagde roodstaart
Roodborsttapuit
Zanglijster
Grasmus
Zwartkop
Tjiftjaf
Fitis
Goudhaan
Matkop
Kuifmees
Zwarte mees
Pimpelmees
Koolmees

Boomklever
Boomkruiper
Gaai
Zwarte kraai
Vink
Groenling
Kneu
Geelgors

