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

Hoogtepunten:
 Gekraagde roodstaart
 Bruine kiekendief
 Boomleeuwerik

Na een mooie ochtendexcursie en een boterham, op pad met twee andere deelnemers,
opnieuw over de Strabrechtse heide. De zon was inmiddels flink gaan schijnen, het was zelfs
warm.
Het vogelkoor was niet meer zo uitbundig als in de vroege uren, maar typische heidesoorten
als roodborsttapuit, boomleeuwerik en boompieper lieten toch goed van zich horen. Ook
konden we ze goed bekijken. De boompieper demonstreerde zijn typische zangvlucht met
‘parachuutje’, en de boomleeuwerik zong zijn hoogste lied, en kwam in een boompje vlak
langs het pad zitten.
Een paartje kuifmezen foerageerde bij een boomstronk. We hoorden het deuntje van een
gekraagde roodstaart. We keken omhoog om hem te zoeken, maar hij bleek laag op een tak
te zitten. Nog net voor hij opvloog konden we zijn prachtig oranje borst en staart bekijken.
Vanuit de vogelkijkhut aan het Beuven zagen we onder andere slobeenden, grote
zilverreiger, geoorde futen en lepelaars. Ook hoorden we de roerdomp.
Tijdens de wandeling hoorde en zag Saskia een blauwborst, een wenssoort van de
deelnemers. Helaas dook hij meteen onderin de stapel takken waarin hij zat, liet zich nog
even horen, maar vond al die aandacht blijkbaar maar niets. We hebben hem helaas niet
meer kunnen zien.
Aan het eind van onze wandeling zagen we een roofvogel in een boom zitten. Te slank voor
een buizerd, maar door het tegenlicht konden we niet bepalen wat het wel was. Totdat hij
opvloog, en laag over het riet zweefde: een bruine kiekendief!
Zeer tevreden over onze excursie namen we afscheid van elkaar, een mooie dag!

Soortenlijst:

Nederlandse naam

Engelse naam

Wetenschappelijke naam

Knobbelzwaan
Mute swan
Grauwe gans
Greylag goose
Nijlgans
Egyptian goose
Wilde eend
Mallard
Krakeend
Gadwall
Slobeend
Northern shoveler
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
Buizerd
Buzzard
Meerkoet
Eurasian coot
Kokmeeuw
Blackheaded gull
Grote bonte specht Great spotted woodpecker
Boomleeuwerik
Woodlark
Boerenzwaluw
Barn swallow
Graspieper
Meadow pipit
Boompieper
Tree pipit
Witte kwikstaart
White wagtail
Roodborst
European robin
Blauwborst
Bluethroat
Gekraagde roodstaart Common redstart
Roodborsttapuit
European stonechat
Merel
Common blackbird
Tjiftjaf
Common chiffchaff
Fitis
Willow warbler
Goudhaan
Goldcrest
Koolmees
Great tit
Zwarte mees
Coal tit
Pimpelmees
European blue tit
Kuifmees
European crested tit
Boomkruiper
Short-toed treecreeper
Zwarte kraai
Carrion crow
Vink
Common chaffinch
Kneu
Common linnet
Rietgors
Common reedbunting

Cygnus olor
Anser anser
Alopochen aegyptiaca
Anas platyrhynchos
Anas strepera
Anas clypeata
Aythya fuligula
Podiceps nigricollis
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Phalacrocorax carbo
Botaurus stellaris
Casmerodius albus
Ardea cinerea
Platalea leucorodia
Circus aeruginosus
Buteo buteo
Fulica atra
Chroicocephalus ridibundus
Dendrocopos major
Lullula arborea
Hirundo rustica
Anthus pratensis
Anthus trivialis
Motacilla alba
Erithacus rubecula
Luscinia svecica
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubicola
Turdus merula
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Regulus regulus
Parus major
Periparus ater
Cyanistes caerulus
Lophophanes cristatus
Certhia brachydactyla
Corvus corone
Fringilla coelebs
Carduelis cannabina
Emberiza schoeniclus

Totaal aantal soorten

42

