
Trekvogel excursie naar

de Peel

Bij een bouwlandje in de Groote Peel kwam een sperwer aan-

vliegen, fel bestookt door oen zwarte kraai. Na enige tijd vluchtte de

sperwer voor de kraai hot struweel in. Kort daarop dook elders een andere

sperwer op, direkt gevolgd door een smelleken. Beide verdwenen snel. Wat

de roofvogels betreft bleef het hierbij. Alle "buizerden" bleken kraaien

te zijn. Kraanvogels werden er in de Groote Peel niet gezien, maar er was

nog hoop, want 's middags zeilden we naar de Mariapeel ••er was ons

25/3 kans gegeven-,

Na een koffiepauze in. het plaatsje Meijel gingen we naar de Mariapeel,

Uier begon het zware werk. Al spoedig gingen we onder leiding van de

bekende fotograaf, filmer en Peelkenner, Jan van de Kam door het ruige

terrein: manshoog gras -pijpestrootje- met daartussen verradelijke gaten

-en interessante plantensoorten, zoals lavendelheide-. Vanaf de uitkijk-

torens hadden we een prachtig gezicht op de Mariapeel. En nog steeds

hoopten tweeëntwintig mensen kraanvogels te zien, maar helaas tevergeefs.

Ze waren er niet.... of ze lieten zich niet zien. Ook de waterral liet

zich niet zien, maar die gaf tenminste nog geluid! Wel zagen we nog twee

pijlstaarten.
Hoewel we in dit ruige land meer hadden verwacht, mogen we

toch niet zeggen dat de excursie een teleurstelling is geworden. Het was

echter wel duidelijk geworden dat de natuur nu eenmaal niets "op bestelling"
levert. Wel op bestelling krijgt u het gratis foldertje over de Groote

Peel. En die kunt u dan aanvragen bij. Staats.Bosbeheer te Utrecht

-Museumlaan 2-,

Tot slot volgt een lijst van de waar'

genomen vogelsoorten op de volgende

pagina.

E.P. Klomp

Op zondag, 8 november jl., vertrok om 6. 30 uur de karavaan,

bestaande uit zes auto’s, naar de Peel. Tweeëntwintig mensen gingen op

weg om “kraanvogels” te zien. Aanvankelijk leek het weer daarvoor nog

gunstig. Maar in Noord-Brabant en Limburg was het behoorlijk mistig.

Voordat we na ruim twee uur bij de Groote Peel aankwamen, hadden we toch

al wat gezien. Langs de weg zagen we waterhoentjes en enkele blauwe

reigers. Sommigen zagen zelfs een buizerd!

De excursie ging’s morgens door het Staatsnatuurreservaat “de Groote Peel”,
over goed begaanbare paden -peelbanen- en soms wat gladde knuppelbruggen.
Dat het in de Peel gevroren had, was duidelijk te zien. Erg veel vogels

werden er niet gezien. Leuk waren o.a. de waarnemingen van klapekster en

torenvalk. Ook het vuurgoudhaantje -witte oogstreep!- en de blauwe

kiekendievegge -witte stuit- lieten: zich zien. De zich in het Gooi nog met

moeite handhavende korhoenders -w.o. 1 �- werden ook op deze excursie

waargenomen.
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a. onderweg
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