Ochtendexcursie Strabrechtse Heide
Datum: 26 mei 2017
Gids: Saskia
Aantal deelnemers: 9

Hoogtepunt:


Zeearend

Een groep van 7 volwassenen en twee kinderen ging vanochtend mee op excursie naar de
Strabrechtse heide. De zon scheen al lekker, en nadat iedereen voorzien was van een
verrekijker gingen we op pad.
We werden meteen getrakteerd op een luid zingende gekraagde roodstaart; in het topje van
een boom, waardoor we hem heel mooi konden zien. Even verderop hoorden we vanuit een
hol in een berkenstam de jongen van een grote bonte specht om eten bedelen. De
oudervogels waren in de buurt, dus we bleven maar niet te lang staan.
Rond het Starven zagen we onder andere een paartje roodborsttapuiten met jongen, en
boompiepers, die zich tijdens hun zangvlucht als aan een parachuutje naar beneden laten
zweven. Op het ven dobberden wat wilde eenden, en we zagen kort een dodaars. In de verte
vlogen twee grote zilverreigers.
Het zonnige weer was uitmuntend voor roofvogels, die gebruik maken van de opstijgende
warme lucht en zo steeds hoger zweven. Een buizerd was de eerste roofvogel die we zagen;
eerst eentje in de lucht, en even later een die in een dode boom zat. Verder kwamen een
boomvalk, een havik en een bruine kiekendief voorbij. Ineens was daar weer een grote
zwevende vogel, lastiggevallen door enkele meeuwen. Maar dit was wel een héle grote; het
was een zeearend! Zeer bijzonder die hier te treffen. Hij was aardig dichtbij, dus iedereen
kon hem goed bekijken. Hij cirkelde steeds hoger, en verder, tot hij uit het zicht verdween.
In de kijkhut aan het Beuven namen we even de tijd om wat te eten en drinken. Er
zwommen een aantal futen, en heel in de verte flink wat grauwe ganzen. Op het
‘aalscholvereilandje’ uiteraard veel aalscholvers, maar ook een aantal lepelaars, zo te zien
met jongen. Vorig jaar hebben ze hier voor het eerst succesvol gebroed, en het leek erop dat
dit ook dit jaar het geval is.
Inmiddels was het al behoorlijk heet, wat ook te merken was aan de vogelzang, die minder
werd. Toch vonden we nog een grasmus, een kneu en een graspieper. De koekoek hoorden
we regelmatig. Hij vloog een paar keer voorbij, en poseerde even in een boom.
Op dezelfde plek als in het begin zat weer de gekraagde roodstaart te zingen. Een mooie
afsluiter van deze zonovergoten dag.
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Dodaars

Little Grebe

Tachybaptus ruficollis

Fuut

Great Crested Grebe

Podiceps cristatus

Aalscholver

Cormorant

Phalacrocorax carbo

Grote zilverreiger

Great White Egret

Egretta alba

Blauwe reiger

Grey Heron

Ardea cinerea

Lepelaar

Spoonbill

Platalea leucorodia

Grauwe gans

Greylag Goose

Anser anser

Wilde eend

Mallard

Anas platyrhynchos

Kuifeend

Tufted Duck

Aythya fuligula

Zeearend

White-tailed Eagle

Haliaeetus albicilla

Bruine kiekendief

Marsh Harrier

Circus aeruginosus

Havik

Goshawk

Accipiter gentilis

Buizerd

Buzzard

Buteo buteo

Torenvalk

Kestrel

Falco tinnunculus

Boomvalk

Hobby

Falco subbuteo

Kievit

Lapwing

Vanellus vanellus

Kokmeeuw

Black-headed Gull

Larus ridibundus

Houtduif

Woodpigeon

Columba palumbus

Koekoek

Cuckoo

Cuculus canorus

Grote bonte specht

Great Spotted Woodpecker

Dendrocopos major

Boomleeuwerik

Woodlark

Lullula arborea

Boerenzwaluw

Swallow

Hirundo rustica

Boompieper

Tree Pipit

Anthus trivialis

Graspieper

Meadow Pipit

Anthus pratensis

Roodborst

Robin

Erithacus rubecula

Gekraagde roodstaart

Redstart

Phoenicurus phoenicurus

Roodborsttapuit

Stonechat

Saxicola torquata

Merel

Blackbird

Turdus merula

Zanglijster

Song Thrush

Turdus philomelos

Grasmus

Whitethroat

Sylvia communis

Tjiftjaf

Chiffchaff

Phylloscopus collybita

Fitis

Willow Warbler

Phylloscopus trochilus

Koolmees

Great Tit

Parus major

Gaai

Jay

Garrulus glandarius

Zwarte kraai

Carrion Crow

Corvus corone

Vink

Chaffinch

Fringilla coelebs

Kneu

Linnet

Carduelis cannabina

Totaal aantal soorten 37

