Ochtendexcursie Strabrechtse Heide
Datum: 31 augustus 2021
Gids: Saskia Verberne
Aantal deelnemers: 2
Als verjaardagskado voor haar vriend had Manon deze excursie voor hen geboekt. Behalve
enkele vogels die ze bij hen thuis in de omgeving zagen, waren ze onbekend met vogels
kijken. Op de parkeerplaats bij de heide stelden we de verrekijkers goed af, waarna we op
pad gingen.
De eerste vogel die we zagen was meteen een typische heidesoort: de roodborsttapuit. We
zagen er een paar bij elkaar, vermoedelijk jonge vogels van dit jaar. We bekeken ze ook door
de telescoop, waardoor we prachtig de details konden zien. We hoorden en zagen meerdere
grote bonte spechten. Heel algemeen, maar wel heel mooie vogels. Wat minder kleurig,
maar niet minder fraai waren diverse graspiepers en twee boomleeuweriken, ook typische
vogels van het open landschap.
In de vogelkijkhut aan het Beuven was het te druk om aan te schuiven. Van achter de
kijkschermen konden we toch alvast een blik op het ven werpen. Een flinke groep grauwe
ganzen kwam luid roepend aanvliegen, en landden op het water, altijd een spectaculair
gezicht. Ook liep er een aantal grote zilverreigers aan de overzijde van het water. Eerst zagen
we er twee, toen drie, en uiteindelijk bleken het er zeven te zijn.
We vervolgden onze wandeling, door een stuk bos. Daar was het een aan- en afvliegen van
zangvogels. We zagen en hoorden koolmezen, pimpelmezen, matkoppen, kuifmezen,
staartmezen, tjiftjaffen en goudhaantjes. Wel lastig om ze goed in beeld te krijgen, want ze
zaten geen seconde stil!
Behalve vogels zagen we ook een aantal jonge rugstreeppadjes, die voor onze voeten over
het pad liepen. Erg leuk om te zien. Ook kwamen we sporen tegen in het zand van reeën en
wilde zwijnen. Enkele fraaie atalanta’s (dagvlinders) lieten zich van hun beste kant zien.
We keerden terug naar de kijkhut. Dit keer hadden we het rijk alleen. Op het ven was nog
niet veel veranderd: de grauwe ganzen dobberden nog rond, en de grote zilverreigers
foerageerden nog steeds langs de waterkant. Maar de zon probeerde door de bewolking
heen te prikken, dus kans op roofvogels in de lucht. En die verwachting kwam uit. In de verte
zagen we het silhouet van een biddende torenvalk. Ook een buizerd vloog over en landde
even in een boom. En ineens nog wat anders groots… Behoorlijk hoog, en met het slechte
licht lastig om details waar te nemen. Ik meende er een visarend in te herkennen, en heb
snel enkele foto’s gemaakt. Thuis, bij het bekijken van de foto’s bleek mijn vermoeden te
kloppen: het was een visarend! Een vrouwtje bruine kiekendief maakte ons lijstje van
vandaag compleet.
Manon en Jorik gaven aan het erg leuk te hebben gevonden, en leerzaam om te merken dat
als je de tijd neemt om te kijken, je veel meer ziet. Een geslaagde en gezellige excursie!
Soortenlijst Strabrechtse heide 31-8-2021
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Grote zilverreiger
Blauwe reiger
Grauwe gans
Bruine kiekendief
Buizerd
Visarend
Torenvalk
Houtduif
Gierzwaluw
Zwarte specht
Grote bonte specht
Kleine bonte specht
Boomleeuwerik
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw
Graspieper
Roodborst
Roodborsttapuit
Tjiftjaf
Fitis
Goudhaan
Staartmees
Matkop
Kuifmees
Pimpelmees
Koolmees
Gaai
Zwarte kraai
Vink

