Vogels Mook-Molenhoek (fietsexcursie) - 22 april 2012

Een onopgesmukt verslagje van wat we gehoord en gezien hebben, de lekke band op de Zevendalseweg
niet meegerekend.
Ik heb de vogels genoteerd in de volgorde van waarneming op de gefietste route. Is een bepaalde vogel
eenmaal gespot op onze weg, dan komt hij later niet meer voor: hij kan dus driemaal gehoord zijn of
viermaal gezien op veel verschillende plaatsen, maar ik heb hem in dit overzichtje sedert de eerste
waarneming niet meer genoteerd.
Ik moet mededelen dat ik het opgetekende exemplaar soms zelf niet heb waargenomen (te laat ter plekke,
doofheid, niet alert genoeg of afgeleid door andere interessante objecten) maar anderen hebben mij in zo’n
geval verzekerd dat er op die plek wel degelijk een graspieper in het gras heeft zitten piepen. Nou dan is hij
in mijn boekje opgeschreven.
Helaas heb ik evenals alle anderen de zo vurig gewenste ijsvogel, de bonte vliegenvanger en de zwarte of
gekraagde roodstaart gemist. Des te meer reden om op een volgende excursie te pogen dit ontbrekende
kwartet te betrappen.
Het was koud die zondag, de zon was ook nog maar enkele minuten boven de horizon. Het was bij vertrek 7
graden Celsius, bij thuiskomst wees de thermometer 6,5 graden. De luchtdruk was 1001 HPa. De
luchtvochtigheid was “High” tot en met de regenbuitjes in Milsbeek. Mijn persoonlijke high-light tijdens de
vogeltocht was figuurlijk maar ook bijna letterlijk de aanblik van de geelgors met zijn kop knalgeel als van
een paardenbloem.
ROUTE
Station Molenhoek – Lindenlaan – Stationsstraat – Heumensebaan
Boomleeuwerik Boompieper Vink Roodborst Merel Koolmees
Biesseltsebaan tot aan “t Zwaantje
Goudhaan Tjiftjaf
Zwartkop Boomklever

Winterkoning

Zanglijster

Biesseltsebaan vanaf “t Zwaantje – Papenbergseweg – Zevendalseweg
Zwarte mees Glanskop
Geelgors
Boompieper Boomkruiper
Molenweg – Rijksweg – Schildersweg
Grauwe gans
Kolgans
Grote canadese gans
(Milsbeek) Langstraat – Rozenbroek – De Diepen
Rietgors Geelgors Groene specht Koekoek
Kauw Heggenmus

Nijlgans

Kneu

Totaal 43 verschillende vogels.
Het was zeer de moeite waard, Peter. Dank je wel.
Hans Meijs

Grote bonte specht

Zwarte kraai

Ekster

Houtduif

Waterhoen

Roodborsttapuit (?)

Zevenbergseweg – Muldershofweg - Witteweg – Riethorsterweg
Groenling Wilde eend Meerkoet
Broekweg – Startsedijk – Cuijksesteeg – Mortel
Brandgans (ca 25 ex.) Huiszwaluw Huismus

Pimpelmees

Graspieper

Buizerd

