Ochtendexcursie Strabrechtse Heide
Datum: 25 juni 2016
Gids: Saskia Verberne
Aantal deelnemers: 2

Hoogtepunten:
− Lepelaars met jongen
− Blauwborst

Na samenkomst op de ontmoetingsplek reden we naar de Strabrechtse heide. De weg door
het bos lag bezaaid met naalden, bladeren en takken, als gevolg van het noodweer dat over
Brabant raasde de afgelopen week. Op de heide lag een hierdoor afgebroken berk dwars
over het pad. Maar gelukkig was het nu droog.
De vogelzang was merkbaar al wat minder dan in het begin van het voorjaar, maar de
geelgors, kneu, boompieper, graspieper, boomleeuwerik, veldleeuwerik, tjiftjaf en fitis
deden nog goed hun best. De meeste van deze soorten konden we ook mooi bekijken.
Op weg naar de vogelkijkhut hoorden we een blauwborst zingen, een wenssoort van de
deelnemers. Na even zoeken vonden we hem, hij zat bovenin een hoop takken. Hij bleef
daar een hele poos zitten zingen, waardoor we hem heel fraai door de telescoop konden
bekijken.
Vanuit de vogelkijkhut aan het Beuven zagen we onder andere grauwe – en canadese
ganzen, futen en kuifeenden. Op een eilandje in het ven broedt al jaren een kleine kolonie
aalscholvers; we zagen zowel volwassen als jonge vogels bij de nesten. Mooi was het om de
lepelaars te zien; enkele paartjes hebben dit jaar succesvol tussen de aalscholvers gebroed.
Bijzonder, zo ver in het binnenland. Op één nest was een jong te zien, met een van de
ouders poetsend naast zich. De andere lepelaars stonden wat meer verscholen.
Verder tijdens onze wandeling hoorden we goudhaantjes en kuifmezen in de dennen. Helaas
lukte het niet ze in de kijker te krijgen. Op een bepaalde plek op de route hadden we op de
heenweg al jonge mezen gehoord, maar niet kunnen vinden. Op de terugweg hoorden we ze
daar weer. Terwijl we zochten waar ze zaten, kwam er ineens een zwarte mees met voedsel
aan. Deze vloog uiteindelijk in een gaatje in een berkenstam, waar dus een nestje in zat. Erg
leuk!
We hadden ook twee spechtensoorten: twee achter elkaar aan zittende grote bonte
spechten, en we hoorden een zwarte specht (twee verschillende geluiden).
Toen we bijna weer op de parkeerplaats waren, kwam er nog even een koekoek overvliegen,
die we al wel gehoord hadden. Een mooie afsluiter van een mooie excursie.

Soortenlijst:
Nederlandse naam

Engelse naam

Wetenschappelijke naam

Knobbelzwaan
Grauwe gans
Grote Canadese gans
Wilde eend
Tafeleend
Kuifeend
Dodaars
Fuut
Aalscholver
Grote zilverreiger
Blauwe reiger
Lepelaar
Buizerd
Meerkoet
Kokmeeuw
Houtduif
Koekoek
Gierzwaluw
Zwarte specht
Grote bonte specht
Veldleeuwerik
Boomleeuwerik
Graspieper
Boompieper
Witte kwikstaart
Roodborst
Blauwborst
Roodborsttapuit
Merel
Zwartkop
Tjiftjaf
Fitis
Goudhaan
Winterkoning
Koolmees
Zwarte mees
Kuifmees
Boomkruiper
Gaai
Zwarte kraai
Vink
Kneu
Rietgors
Geelgors

Mute swan
Greylag goose
Canada goose
Mallard
Common pochard
Tufted duck
Little grebe
Great crested grebe
Great cormorant
Western great egret
Grey heron
Eurasian spoonbill
Common buzzard
Eurasian coot
Blackheaded gull
Common wood pigeon
Common cuckoo
Common swift
Black woodpecker
Great spotted woodpecker
Eurasian skylark
Woodlark
Meadow pipit
Tree pipit
White wagtail
European robin
Bluethroat
European stonechat
Common blackbird
Eurasian blackcap
Common chiffchaff
Willow warbler
Goldcrest
Winter wren
Great tit
Coal tit
European crested tit
Short-toed treecreeper
Eurasian jay
Carrion crow
Common chaffinch
Common linnet
Common reedbunting
Yellowhammer

Cygnus olor
Anser anser
Branta canadensis
Anas platyrhynchos
Aythya ferina
Aythya fuligula
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Phalacrocorax carbo
Casmerodius albus
Ardea cinerea
Platalea leucorodia
Buteo buteo
Fulica atra
Chroicocephalus ridibundus
Columba palumbus
Cuculus canorus
Apus apus
Dryocopus martius
Dendrocopus major
Alauda arvensis
Lullula arborea
Anthus pratensis
Anthus trivialis
Motacilla alba
Erithacus rubecula
Luscinia svecica
Saxicola rubicola
Turdus merula
Sylvia atricapilla
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Regulus regulus
Troglodytes troglodytes
Parus major
Periparus ater
Lophophanes cristatus
Certhia brachydactyla
Garrulus glandarius
Corvus corone
Fringilla coelebs
Carduelis cannabina
Emberiza schoeniclus
Emberiza citrinella

Totaal aantal soorten

44

