Verslag excursie Leudal, Heythuysen 5 maart 2017
Tijdens het indelen van de excursies vorig jaar hadden wij besloten eens naar het Leudal te
gaan. Een gebied waar we niet vaak komen. Vandaag parkeren wij bij Restaurant de Busjop
te Heythuysen voor een excursie door het Leudal. 20 liefhebbers zijn om acht uur bij elkaar
gekomen met een half bewolkte lucht en tien graden. Sjoerd van der Schuit heeft een route
voor ons uitgestippeld en dus gaan wij op weg, begeleid door de herhalende zang van de
zanglijster. Lopend richting de Tungelroyse beek worden we vergezeld van talrijke mezen,
zoals de koolmees en pimpelmees. Hoog in de
dennen vele goudhaantjes, die met hun hoge
zang voor velen moeilijk te horen zijn. De beek
meandert met een snel tempo door het
landschap. Snel en actief klimmen de
boomklevers schokkerig langs de stam en
takken, zowel met grote gemak naar boven en
weer naar beneden. Dit in tegenstelling tot de
boomkruiper die onder aan de stam begint en zo
naar boven klimt om zijn kostje van kleine
insecten bij elkaar te scharrelen. Hoog in de elzenbomen peuteren sijzen, putters en
barmsijzen, gebroederlijk naast elkaar, de zaden uit de proppen. In het bos staat een hoge
toren van ongeveer 15 meter. Hier komen wij de
heer Sjra van Horne tegen, die bereid is ons een en
ander hierover te vertellen. Deze toren is gebouwd
door paleontoloog Prof. E. Dubois, die van 1906 tot
en 1940 op het landgoed de Bedelaar experimenten
uitvoerde op het terrein van natuurontwikkeling.
Hier bouwde hij de toren met de bedoeling, dat zich
hier uilen en vleermuizen zouden huisvesten.
Hiervoor zijn verschillende openingen in de muren
gemaakt. Op dit moment zit er hier volgens Sjra een bosuil in, waarvan de jongen binnenkort
wel geringd kunnen worden. Het is zeer uitzonderlijk dat een bosuil in een gebouw nestelt.
Zij geven anders meer de voorkeur aan een holle boom.
We lopen door en komen in een open landschap terecht, waar
we aangenaam verrast worden door het zacht en jodelend
geluid van de boomleeuweriken. Kenmerkend voor deze vogel
is de korte staart en de brede wenkbrauwstreep die in een V
samenkomt achter in de nek. Boven de bossen schroeven een
drietal buizerd op in de inmiddels nagenoeg blauwe hemel.
Rechts zien we een vennetje waar op dit moment allen een
wilde eend zich ophoudt. Links en rechts worden bomen
gekapt om het landschap een meer open karakter te geven en
om op verschillende plaatsen de hei terug te laten komen.
Tussen de buizerds komt een juveniele havik aanvliegen en in
het bos wordt nog een matkop gehoord. Op de terugweg naar
de parkeerplaats vliegt een zwarte specht over met de
typische kruu kruu geluid. Nog mooier is als de vogel vlak voor
ons op een meter hoogte tegen een boom gaat zitten. Dit

maak je maar zelden mee, daar zij ontzettend schuw zijn. Ook nu. Snel kruipt hij achter de
boom en kijkt af en toe of we er nog zijn, om daarna verder weg te vliegen.
Na een kop koffie bij de Busjop keren wij huiswaarts. Het is zeker de moeite waard om dit
gebied nogmaals te bezoeken. Vooral over een paar weken als er meer vogels uit het zuiden
zijn teruggekeerd, want 41 soorten kan meer. Bedankt Sjoerd en Sjra.
Meinse van der Velde

Vogelwerkgroep IVN - afdeling Roermond

Gebied:
Kwartblok:
Datum:
Weer:
Aantal deelnemers:

Leudal, Busjop

Aalscholver
Appelvink
Barmsijs
Bergeend
Blauwborst
Blauwe Kiekendief
Blauwe Reiger
Boerenzwaluw
Bonte Vliegenvanger
Boomklever
Boomkruiper
Boomleeuwerik
Boompieper
Boomvalk
Bosrietzanger
Bosuil
Braamsluiper
Brandgans
Brilduiker
Bruine Kiekendief
Buidelmees
Buizerd
Canadese Gans
Dodaars
Ekster
Europese Kanarie
Fazant
Fitis
Fluiter
Fuut
Gaai
Geelgors
Geelpootmeeuw
Gekraagde Roodstaart
Gele Kwikstaart
Geoorde Fuut
Gierzwaluw
Glanskop
Goudhaantje
Goudvink
Grasmus
Graspieper
Grauwe Gans
Grauwe Klauwier
Grauwe Vliegenvanger
Groene Specht
Groenling

Groenpootruiter
Grote Bonte Specht
Grote Gele Kwikstaart
Grote Lijster
Grote Mantelmeeuw
Grote Zaagbek
Grote Zilverreiger
Grutto
Havik
Heggenmus
Holenduif
Houtduif
Houtsnip
Huismus
Huiszwaluw
Ijsduiker
IJsvogel
Indische Gans
Kauw
Keep
Kemphaan
Kerkuil
Kievit
Klapekster
Kleine Bonte Specht
Kleine Karekiet
Kleine Mantelmeeuw
Kleine Plevier
Kleine Zwaan
Kneu
Knobbelzwaan
Koekoek
Kokmeeuw
Kolgans
Koolmees
Koperwiek
Kraai
Kraanvogel
Krakeend
Kramsvogel
Krooneend
Kruisbek
Kuifeend
Kuifmees
Mandarijneend
Matkop
Meerkoet
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bewolkt zonnig 10 graden
20

Aantal waargenomen soorten:
Merel
Midd.Bonte Specht
Nachtegaal
Nachtzwaluw
Nonnetje
Nijlgans
Oeverloper
Oeverzwaluw
Ooievaar
Paapje
Patrijs
Pijlstaart
Pimpelmees
Putter
Ransuil
Rietgans
Rietgors
Rietzanger
Ringmus
Rode Wouw
Roek
Roodborst
Roodb.tapuit
Roodhalsfuut
Rotgans
Scholekster
Sijs
Slechtvalk
Slobeend
Smient
Snor
Sperwer
Spotvogel
Spreeuw
Sprinkhaanzanger
Staartmees
Steenuil
Stormmeeuw
Tafeleend
Tapuit
Tjiftjaf
Torenvalk
Tuinfluiter
Tureluur
Turkse Tortel
Veldleeuwerik
Vink

41

Visarend
Visdief
Vuurgoudhaantje
Waterhoen
Waterral
Watersnip
Wespendief
Wielewaal
Wilde Eend
Wilde Zwaan
Winterkoning
Wintertaling
Witgatje
Witte Kwikstaart
Wulp
Zanglijster
Zilvermeeuw
Zomertaling
Zomertortel
Zwarte Mees
Zwarte Roodstaart
Zwarte Ruiter
Zwarte Specht
Zwarte Stern
Zwarte Zwaan
Zwartkop
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