Ochtendexcursie Strabrechtse Heide
Datum: 10 april 2016
Gids: Saskia Verberne
Aantal deelnemers: 2

Hoogtepunten:
 HOP!
 Geoorde futen

Op de eerste honderd meter van onze excursie kwamen we al ogen en oren tekort: diverse
mezen (pimpelmees, zwarte mees, matkop, staartmees), boompieper, boomleeuwerik,
tjiftjaf, fitis, geelgors en gekraagde roodstaart lieten zich van hun beste kant zien en horen.
Een drietal dodaarsjes zwom op het Starven. Terwijl we die stonden te bekijken, hoorden we
in de verte ineens een opmerkelijk geluid: “oepoepoepoe…”. Wat is dat?? Nee, dat kan niet
waar zijn…dat klinkt als een…hop! En ja, meerdere malen hoorden we zijn roep. We stonden
al in de startblokken om in de richting van het geluid te lopen en naar hem op zoek te gaan,
en toen was hij daar ineens! Op flinke afstand, maar onmiskenbaar: oranje-bruin lijf en kop,
kuif, zijn zwart-wit gestreepte vleugels en een fladderende vlucht. En hij ging ook nog in een
kale boom zitten. Slechts heel kort; daarna vloog hij op, landde voor enkele seconden nog
verderop in een den, en verdween toen uit het zicht. Wát een geluk, onze dag was al meer
dan geslaagd!
Even verderop zagen we een kleine barmsijs, ook een soort die je niet alle dagen tegenkomt.
Door de telescoop was goed zijn rode voorhoofd te zien.
Onder het genot van een kopje koffie en wat lekkers, hadden we vanuit de vogelkijkhut een
fantastisch uitzicht op het Beuven. Verschillende eenden (waaronder wilde eenden,
krakeenden, kuifeenden, pijlstaarten en een flink aantal slobeenden) lieten zich zien. De
roerdomp liet zijn kenmerkende roep horen. Bij de aalscholverkolonie zagen we een viertal
lepelaars. Ook ontdekten we nog een groepje van vier geoorde futen, die zelfs aan het
baltsen waren.
De ochtend vloog voorbij, een zeer geslaagde excursie!

Soortenlijst:

Nederlandse naam

Engelse naam

Wetenschappelijke naam

Knobbelzwaan
Mute swan
Grauwe gans
Greylag goose
Grote Canadese gans Canada goose
Nijlgans
Egyptian goose
Wilde eend
Mallard
Krakeend
Gadwall
Pijlstaart
Pintail
Slobeend
Northern shoveler
Smient
Eurasian wigeon
Kuifeend
Tufted duck
Geoorde fuut
Black-necked grebe
Dodaars
Little grebe
Fuut
Great crested grebe
Aalscholver
Great cormorant
Roerdomp
Eurasian bittern
Grote zilverreiger
Western great egret
Blauwe reiger
Grey heron
Lepelaar
Eurasian spoonbill
Bruine kiekendief
Western marsh harrier
Meerkoet
Eurasian coot
Kievit
Northern lapwing
Kokmeeuw
Blackheaded gull
Hop
Eurasian hoopoe
Grote bonte specht Great spotted woodpecker
Boomleeuwerik
Woodlark
Boerenzwaluw
Barn swallow
Graspieper
Meadow pipit
Boompieper
Tree pipit
Witte kwikstaart
White wagtail
Heggenmus
Dunnock
Roodborst
European robin
Gekraagde roodstaart Common redstart
Roodborsttapuit
European stonechat
Merel
Common blackbird
Tjiftjaf
Common chiffchaff
Fitis
Willow warbler
Koolmees
Great tit
Zwarte mees
Coal tit
Pimpelmees
European blue tit
Kuifmees
European crested tit
Matkop
Northern willow tit
Staartmees
Long-tailed tit
Gaai
Eurasian jay
Zwarte kraai
Carrion crow
Vink
Common chaffinch
Kneu
Common linnet
Kleine barmsijs
Lesser redpoll
Rietgors
Common reedbunting
Geelgors
Yellowhammer

Cygnus olor
Anser anser
Branta canadensis
Alopochen aegyptiaca
Anas platyrhynchos
Anas strepera
Anas acuta
Anas clypeata
Anas penelope
Aythya fuligula
Podiceps nigricollis
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Phalacrocorax carbo
Botaurus stellaris
Casmerodius albus
Ardea cinerea
Platalea leucorodia
Circus aeruginosus
Fulica atra
Vanellus vanellus
Chroicocephalus ridibundus
Upupa epops
Dendrocopos major
Lullula arborea
Hirundo rustica
Anthus pratensis
Anthus trivialis
Motacilla alba
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubicola
Turdus merula
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Parus major
Periparus ater
Cyanistes caerulus
Lophophanes cristatus
Poecile montanus
Aeghitalos caudatus
Garrulus glandarius
Corvus corone
Fringilla coelebs
Carduelis cannabina
Carduelis flammea cabaret
Emberiza schoeniclus
Emberiza citrinella

Totaal aantal soorten
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