Ochtendexcursie Strabrechtse Heide
Datum: 25 oktober 2015
Gids: Saskia Verberne
Aantal deelnemers: 4

Hoogtepunten:
 Casarca
 Klapekster
 Verschillende ganzensoorten

De dag begon bewolkt, met een spatje motregen. Een mooi poserende geelgors bracht aan
het begin van onze wandeling toch wat kleur. Ook de aanwezige grote zilverreigers staken
mooi af tegen de grijze lucht.
Naast flinke aantallen houtduiven, ook diverse zangvogels op trek, zoals graspiepers,
veldleeuweriken en koperwieken. In de dennen hoorden we onder andere goudhaantjes en
verschillende mezen; het viel niet mee ze in beeld te krijgen, want ze zitten nauwelijks stil.
Tijdens het zoeken hoorden we de roep van een zwarte specht.
Vanuit de kijkhut bij het Beuven was het gemakkelijker de vogels te bekijken. Hoewel het
aantal verschillende vogels wat tegenviel, hebben we ons toch een hele poos kunnen
vermaken. Behalve grauwe ganzen zaten er ook kolganzen, toendrarietganzen, nijlganzen en
een Indische gans. Door de telescoop konden we de verschillen duidelijk zien. De aanwezige
casarca zat eerst op afstand, maar kwam later dichtbij de hut en liet zich prachtig bekijken.
Toen we nog een stuk verder de hei opwandelden, brak de zon door, dus roofvogeltijd. Een
paar torenvalken lieten zich van hun beste kant zien, zowel jagend, biddend, als zittend. Ook
buizerden en sperwers zochten hoogte op de thermiek.
Uiteindelijk vonden we ook nog een klapekster, zij het op zeer grote afstand. Zelfs door de
telescoop bleef het bij een wit stipje in een boom. Maar toch, een mooie afsluiter deze
ochtend.

Soortenlijst:
Nederlandse naam

Engelse naam

Wetenschappelijke naam

Knobbelzwaan
Kolgans
Toendrarietgans
Grauwe gans
Casarca
Nijlgans
Indische gans
Wilde eend
Slobeend
Aalscholver
Grote zilverreiger
Buizerd
Sperwer
Torenvalk
Kokmeeuw
Houtduif
Zwarte specht
Veldleeuwerik
Graspieper
Roodborst
Koperwiek
Goudhaan
Winterkoning
Koolmees
Zwarte mees
Pimpelmees
Kuifmees
Staartmees
Klapekster
Gaai
Zwarte kraai
Spreeuw
Vink
Kneu
Sijs
Rietgors
Geelgors

Mute swan
Greater white fronted goose
Tundra bean goose
Greylag goose
Ruddy shelduck
Egyptian goose
Bar-headed goose
Mallard
Northern shoveler
Great cormorant
Western great egret
Common buzzard
Eurasian sparrowhawk
Common kestrel
Blackheaded gull
Common wood pigeon
Black woodpecker
Eurasian skylark
Meadow pipit
European robin
Redwing
Goldcrest
Winter wren
Great tit
Coal tit
European blue tit
European crested tit
Longtailed tit
Great grey shrike
Eurasian jay
Carrion crow
Common starling
Common chaffinch
Common linnet
Eurasian siskin
Common reed bunting
Yellowhammer

Cygnus olor
Anser albifrons
Anser fabalis rossicus
Anser anser
Tadorna ferruginea
Alopochen aegyptiaca
Anser indicus
Anas platyrhynchos
Anas clypeata
Phalacrocorax carbo
Casmerodius albus
Buteo buteo
Pernis apivorus
Falco tinninculus
Chroicocephalus ridibundus
Columba palumbus
Dryocopus martius
Alauda arvensis
Anthus pratensis
Erithacus rubecula
Turdus iliacus
Regulus regulus
Troglodytes troglodytes
Parus major
Periparus ater
Cyanistes caerulus
Laphophanes cristatus
Aegithalos caudatus
Lanius excubitor
Garrulus glandarius
Corvus corone
Sturnus vulgaris
Fringilla coelebs
Carduelis cannabina
Carduelis spinus
Emberiza schoeniclus
Emberiza citrinella

Totaal aantal soorten

37

