Reisverslag Tarifa (Spanje)
03 – 10 september 2005
Bart Vandevoorde

La Janda (DHP)

1. Inleiding
Binnen de vogelwerkgroep Noord Oost-Vlaanderen is de traditie gestart om tweejaarlijks een
vogelreis te organiseren. Na Extremadura (Spanje) in 2000 en Lesbos (Griekenland) in 2003
viel de keuze dit jaar terug op Spanje. In tegenstelling tot vorige reizen werd nu in het najaar
gereisd met als doel de vogelmigratie te bekijken aan de Straat van Gibraltar. Deze fungeert
namelijk als een soort van bottleneck. Grote aantallen roofvogels gebruiken deze zee-engte
zodat ze zo weinig mogelijk water moeten overvliegen om Afrika te bereiken. Afhankelijk
van de periode kunnen er hoge aantallen Zwarte wouw, Wespendief, Dwergarend en
Slangenarend worden waargenomen van op de verschillende trektelposten. In lagere aantallen
passeren er Bruine en Grauwe kiekendieven, Aasgieren, Visarenden, Zwarte ooievaars,
Sperwers, Kleine torenvalken, etc.
In de omgeving van de trektelposten zijn er eveneens een aantal vogelrijke gebieden zoals La
Janda, Los Lances, Barbate, Sierra de la Plata, etc. die een alternatief bieden als de migratie
vermindert.
Uiteindelijk vertrokken zes leden van de Noord Oost-Vlaamse vogelwerkgroep voor een
weekje (03/09 tot 10/09) richting Spanje.

2. Algemeenheden
a) Deelnemers
+ Luc Bekaert,
+ Pieter Dhaluin, Molenstraat 13, 9988 Watervliet
+ Walter Hamelinck, Vrouwstraat 26, 9970 Kaprijke
+ Yves Pieters, Kuipstraat 37, 9940 Ertvelde
+ Andy Van Kerckvoorde, Hovingen 19, 9950 Waarschoot
+ Bart Vandevoorde, Rommelsweg 62, 9980 St.-Laureins

b) Vervoer
vliegtuig
Begin februari werden bij Virgin Express 6 tickets Brussel – Malaga geboekt voor 259 euro
per persoon.
Heenreis: zaterdag 3 september; per auto naar Gent-Sint-Pieters (merci Michaël), per trein
naar Brussel, vertrek om 11u50 en aankomst te Malaga om 14u40.
Terugreis: zaterdag 10 september om 15u25 met aankomst te Brussel om 18u15 Vervolgens
per trein teruggespoord Meetjesland. (dat was het oorspronkelijk plan maar we liepen uren
vertraging op in Malaga waardoor er geen treinen meer waren er ze ons dienden op te pikken
in Zaventem (merci Hilde, Maria, Michaël)).
auto
Er werd een busje met plaats voor 9 personen gehuurd voor 435.6 euro voor 7 dagen.
Oorspronkelijk werd een Fort Transit besteld maar die metamorfeerde in een Opel Vivaro.

c) Logement
Een pension of appartement werd gehuurd. Het appartement bestond uit verschillende
tweepersoonskamers, twee badkamers met douche, een keuken, eetkamer, twee terrassen en
een tuin. Het appartement konden we huren voor in totaal 892 euro wat ongeveer 21 euro per
persoon per dag is. Voor 5 euro extra per dag werden zelfs de kamers opgeruimd, gepoetst en
niet onbelangrijk werd de vaat gedaan.
Ontbijt, middag- en avondmaal moesten we zelf voorzien. In de omgeving van Algeciras is
echter een grote supermarkt waar zowat alles te verkrijgen is. In Tarifa zijn er eveneens
supermarkten, zij het kleinere. Ontbijt werd thuis genomen, terwijl het middagmaal ergens te
velde werd genomen. Het avondmaal werd meestal in één van de vele restaurants genomen.
Zowel langs de weg van Tarifa naar Algeciras als in Tarifa zijn voldoende restaurants.
Casa San Juan
Finca EL BORNIZO
El Bujeo
11403 Pelayo
Algeciras
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e) Algemene info
In Spanje spreken ze natuurlijk Spaans, wat het communiceren niet altijd even gemakkelijk
maakt. Hun kennis van het Engels is veelal beperkt, vandaar dat een paar woordjes Spaans
handig kan zijn in winkels en restaurants.
Hou er in Spanje ook rekening mee dat vele winkels, cafés en restaurants ’s middags gesloten
zijn. ’s Avonds daarentegen zijn de restaurants lang open wat zeer handig is natuurlijk maar
overdrijf echter niet. Na 22u zal je al serieus moeten zoeken.
De autoweg tussen Malaga en Algeciras is tegenwoordig een tolweg. Het kost je ongeveer
11.5 euro om dat traject af te leggen. De kwaliteit van de autoweg is zeer goed maar reken
toch op een paar uur.
Het klimaat is in die periode (september) uiterst zacht tot soms zeer warm. Regenen doet het
bijna niet maar wind is er ten gevolge de ligging altijd, soms zelfs vrij krachtig. De zon komt
er pas op om 8u00 en gaat er onder om 20u45.

Memoriseer alvast de volgende vogelnamen, het kan handig zijn (kaartjes te verkrijgen bij
Yves):
Cigüeña blanca
Ooievaar
Cigüeña negra
Zwarte ooievaar
Abejero europeo
Wespendief
Elanio azul
Grijze wouw
Milano real
Rode wouw
Milano negro
Zwarte wouw
Alimoche común
Aasgier
Buitre común
Vale gier
Buitre de Rupell
Rüppells gier
Buitre negro
Monniksgier
Culebrera europea Slangenarend
Aguilucho lagunero Bruine kiekendief
Aguilucho pálido
Blauwe kiekendief
Aguilucho cenizo
Grauwe kiekendief
Azor
Havik
Gavilán
Sperwer
Ratonero comun
Buizerd
Ratonero moro
Arendbuizerd
Áquila real
Steenarend
Áquila imperial
Keizerarend
Áquila perdicera
Havikarend
Áquillila calzada
Dwergarend
Áquila pescadora
Visarend
Halcón borni
Lannervalk
Halcón común
Slechtvalk
Halcón de Eleonor Eleonora’s valk
Alcotán
Boomvalk
Esmerejio
Smelleken
Cernícalo primilla
Kleine torenvalk
Cernicalo vulgar
Torenvalk

Figuur 1: Ons eerste terras in Casa San Juan (HAW).

3. Dagverslagen
Zaterdag 03/09/2005
Der dag bestond vooral uit reizen. Eenmaal de luchthaven van Malaga verlaten werden de
eerste Dwergarenden gespot langs de autoweg van Malaga naar Algeciras. Voorts werden nog
enkele Torenvalken waargenomen terwijl nabij het benzinestation net buiten Malaga een
Slangenarend op grote afstand op een pyloon zat.
In de omgeving van Algeciras is een grote Carrefour, waar inkopen voor de eerste dagen
werden gedaan. De stoerste mannen waren ondertussen een lekke band aan het vervangen,
terwijl de anderen toevallig zich op rolschaatsen voortbewegende en in hotpants getooide
dames tegenkwamen in de supermarkt.
Rond 17u arriveerden we in het appartement dat deel uitmaakt van de Finca El Bornizo in
Pelayo. Na onze gastvrouw, Cristina Parkes, en de honden Ferrari en Jandida, te hebben
gegroet, werd de bagage uitgeladen en de kamers volgeladen. Tijdens het uitpuffen op het
terras vlogen groepjes Bijeneters (in totaal ca. 45) over terwijl een Grote gele kwik van het
tuinvijvertje wegvloog.
’s Avonds werd er gedineerd in het restaurant de Peacock. Normaal gezien kan je er genieten
van relatief goedkope (9-11 euro per persoon) maar goeie vis- en zeevruchtschotels, tenzij je
Luc Bekaert heet. Vooral de gefrituurde kleine inktvisje (puntillitos), de inktvisringen
(calamares) en een soort gefrituurde visschotel zijn er heerlijk.

Figuur 2: Ons tweede terras in Casa San Juan (DHP).

Zondag 04/09/2005 Cazalla, Huerta grande, Parque natural Los Alcornocales

El Bornizo, Pelayo
De invulling van de dagen kende een ietwat vast verloop. ’s Morgens werd gepoogd rond
8u00 te ontbijten om rond 9u00 te kunnen vertrekken naar één van de trektelposten. Indien de
migratie tegenviel werden vervolgens andere gebieden bezocht om vogels te kijken.
De tuin van het appartement sluit aan bij het nationaal park Los Alcornocales waardoor
serieus wat vogels van uit te tuin waar te nemen zijn. Grote bonte specht en Zwarte spreeuw
konden we dan ook optekenen als de eerste waarnemingen van de dag.

Cazalla
Om de tellingen van migrerende vogels te kunnen uitvoeren alsook om inzicht te verwerven
in de migratiepatronen waren er oorspronkelijk een 20-tal trektelposten afgebakend. Deze 20
telposten waren verdeeld over Zuid-Spanje. Van deze 20 worden er nu nog een 3-tal bemand
tijdens de trekperiode in het najaar met name Cazalla, Algarrobo en Tráfico. Vrijwilligers van
Migres (www.migres.es), wat een vrijwilligersorganisatie is onder de auspiciën van de
overheid (Junta de Andalucia), voeren er min of meer gestandaardiseerde tellingen van
voornamelijk roofvogels en ooievaars uit. Langs de kust worden ook nog migrerende
zeevogels geteld. Andere soortengroepen zoals zwaluwen, leeuweriken, bijeneters, etc.
worden niet geteld.
De keuze van trektelpost hangt af van de heersende windrichting. Bij overwegend westenwind
(Poniente) worden de vogels over het vasteland van Spanje oostwaarts gedreven. De vogels
zullen dan ook oostelijker de Straat van Gibraltar proberen over te steken. Om migrerende
roofvogels waar te nemen bij deze omstandigheden wordt best postgevat op de trektelpost
Algarrobo. Als de wind hoofdzakelijk uit het oosten komt (Levante) dan worden ze westwaarts
gedreven en zal het oversteken westelijker gebeuren. De trektelpost Cazalla is dan de beste
locatie om migratie waar te nemen. Indien er bijna geen wind is, is de trektelpost Tráfico een
optie.
Gezien de wind ’s morgens uit zuidoostelijke richting woei, viel de keuze op Cazalla om de
migratie waar te nemen. Systematische trektellingen zijn er door ons niet uitgevoerd, met
uitzondering van enkele speciale soorten. De tellingen die in de tabellen worden weergegeven
zijn overgenomen van Migres. Dit betreft echter totaaltellingen per dag. De vrijwilligers
vatten de tellingen aan om 8u00 en beëindigen ze om 18u00. Meestal waren wij niet de gehele
periode aanwezig zoals weergegeven.
Vooral ’s voormiddags konden we genieten van goeie migratie. Er passeerden constant
groepje Wespendieven terwijl er ook veel doortrek was van Slangenarend. Zowel 3 juveniele
als 2 mannetjes Grauwe kiekendief en 1 juveniele Bruine kiekendief passeerden de telpost.
Spectaculair was een grote groep Ooievaars die pogingen ondernam om de Straat over te
steken. De variatie op de aantalschatting was echter ongeveer even spectaculair, uiteindelijk
zouden het er rond de duizend geweest zijn. Rond de middag werden ook de eerste groepjes
Zwarte ooievaars waargenomen, in totaal telden we er 16. Vanaf dan verminderde de
migratie maar werden we alsnog getrakteerd op onze eerste Visarend. In de omgeving van de
telpost en dan vooral in de vallei werden onder andere Hop, Roodborsttapuit, Buizerd en
Kleine zwartkop waargenomen. Na 5 uur trektellen verlieten we de telpost om 14u20.

Zwarte ooievaar 16
Ooievaar 1000
Wespendief
Aasgier
Vale gier
Slangenarend

Bruine kiekendief 3
Grauwe kiekendief 3 juv
Sperwer
Buizerd
Dwergarend
Visarend

Torenvalk
Alpengierzwaluw
Bijeneter
Hop
Theklaleeuwerik
Boerenzwaluw

Figuur 3: Thermiekende Ooievaars ter hoogte van de telpost Cazalla (DHP).

Roodborsttapuit
Kleine zwartkop
Zwarte spreeuw
Putter

Figuur 4: Fractie van de groep van 1000 Ooievaars pogend de Straat van Gibraltar over
te steken ter hoogte van de telpost Cazalla (DHP).
Tabel 1: Resultaten trektelling 04/09/2005 Migres (www.migres.es).

Trektelpost
Soort
Ooievaar
Zwarte ooievaar
Dwergarend
Slangenarend
Zwart wouw
Aasgier
Grauwe kiekendief
Sperwer
Wespendief
Bruine kiekendief
Kleine torenvalk
Torenvalk
Buizerd
Rode wouw
Visarend
Schreeuwarend
Slechtvalk

Cazalla
1110
9
95
470
230
21
5
10
1180
5
1

1
2
1

Tráfico
1370
16
11
93
331
18
5
535
1

Algarrobo
1
235
20
43
5
2
9
1759
3
3
3
2
4
1

Figuur 5: Beeld van het landschap en de telpost Cazalla (HAW).

Tijdens een vorige reis van de vogelwerkgroep naar Extremadura slaagden we er tijdens een
nachtelijke tocht ooit in een glimp van een genetkat waar te nemen, met name de witzwart
gebandeerde staart. Dat er ook in de omgeving van Tarifa Genetkatten zitten, bewijst dit
verkeersslachtoffer.

Figuur 6: Genetkat als verkeersslachtoffer ter hoogte van de telpost Cazalla (Tarifa) (DHP).

Huerta grande
Huerta grande is een soort van recreatiecentrum met o.a. een bezoekerscentrum, een
vogelasiel, café, een arboretum, etc. Het café was wel gesloten maar toch konden we een Raaf
spotten die luid roepend in een boom zat, terwijl een Vink door het park vloog.
Genietend van een café solo of een café con leche of een ice-tea werd nabij het terras van het
café een Boomkruiper gevonden terwijl er Zwarte wouwen en Wespendief hoog overvlogen.

Figuur 7: Trektellen van uit de luie zetel in El Bornizo (DHP).

El Bornizo
Uiteindelijk besloten we om van uit de tuin de migratie waar te nemen. Gedurende een half
uur (17u15 tot 17u45) hebben we de overvliegende vogels geteld waarvan de resultaten in
onderstaande tabel zijn weergegeven. De hoge aantallen Bijeneter zijn opvallend.
Soort
Bijeneter
Torenvalk
Zwarte wouw
Dwergarend
Groenling
Sperwer
Slechtvalk
Wespendief

n
232
1
16
14
1
2
1
40

Verder werd van uit de tuin nog een Rode wouw gespot, wat in deze periode van het jaar in
deze regio zeldzaam is. Mogelijks is hetzelfde beest ook nog waargenomen op de telpost
Cazalla. Ook Visarend en Zwarte ooievaar kan tellen als tuinsoort.
Zwarte ooievaar 2
Zwarte wouw
Rode wouw 1
Slangenarend 8
Bruine kiekendief 4♂

Sperwer
Buizerd
Dwergarend
Visarend 1
Gierzwaluw

Vale gierzwaluw
Alpengierzwaluw
Bijeneter
Boerenzwaluw
Huiszwaluw

Pimpelmees
Huismus
Putter

Parque natural Los Alcornocales
De tuin sluit in feite aan bij de het nationaal park “Los Alcornocales”. Het park bestaat
voornamelijk uit beboste bergen en valleien. De bergwanden zijn vooral begroeid met
kurkeikenbossen (Quercus suber). De ondergroei bestaat er vooral uit heidesoorten (Erica sp.)
en Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum). In de vochtigere vallei worden veel varens
aangetroffen onder andere Koningsvaren (Osmunda regnalis). Het park is trouwens gekend
voor een aantal endemisch varensoorten. Enkele kenmerkende soorten van bos en struweel als
Zwartkop, Boomklever, Gaai, etc. werden er aangetroffen. Een grote groep Wespendieven en
Zwarte wouwen werd boven een bergkam waargenomen, hoogstwaarschijnlijk zoekend naar
een geschikte plek om te overnachten.
Wespendief 70
Zwarte wouw 135
Slangenarend 1
Sperwer 3

Dwergarend 2
Kleine torenvalk 2
Alpengierzwaluw
Grote bonte specht

Roodborst
Merel
Zwartkop
Grauwe vliegenvanger

Boomklever
Boomkruiper
Gaai
Vink

’s Avonds lieten we het ons smaken in Meson de Sancho, één van de betere restaurants in de
buurt. Het is ook wel serieus wat duurder (31 euro per persoon) maar zeker een aanrader. De
dag werd afgesloten op het terras vergezeld van vino tinto en san miguel.

Maandag 05/09/2005, Algarrobo, La Janda
Algarrobo

De windrichting was gewijzigd van oost naar west. Bij westenwind is de telpost Algarrobo de
beste plaats om migratie van roofvogels waar te nemen. Een veranderende windrichting of het
wegvallen van de wind gaat veelal gepaard met een verminderde migratie wat ook nu het
geval was. Een viertal overtrekkend Zwarte ooievaars werden waargenomen, alsook een
Slechtvalk, enkele Grauwe kiekendieven, enkele Aasgieren en Zwarte wouwen. Slechts een
fractie van de 1001 Wespendieven die door Migres zijn geteld, zijn overgevlogen toen wij ons
op de telpost bevonden (9u40 tot 13u20). De voorbijvliegende juveniele Havikarend maakte
echter veel goed. Omtrent de determinatie van de Arendbuizerd was nogal wat discussie. Hij
vloog relatief hoog wat het waarnemen niet vergemakkelijkte. De in Zuid-Spanje
waargenomen Arendbuizerden behoren trouwens tot de ondersoort cirtensis die voornamelijk
in NW-Afrika leeft. In vergelijking met de oostelijke ondersoort rufinus is deze kleiner en
hebben ze een lichtere kop en staart. De laatste jaren worden er echter geregeld Arendbuizerds
waargenomen in Zuid-Spanje.
Tabel 2: Resultaten trektelling 05/09/2005 Migres (www.migres.es).
Trektelpost
Soort
Ooievaar
Zwarte ooievaar
Dwergarend
Slangenarend
Zwart wouw
Aasgier
Grauwe kiekendief
Sperwer
Wespendief
Bruine kiekendief
Kleine torenvalk
Buizerd
Visarend
Slechtvalk
Arendbuizerd

Cazalla
1

Tráfico

132
41
323
20
2
3
54
2
8
1
1

30
4
12
15
1
2
100
1

Algarrobo
37
4
10
2
206
7
3
3
1001
1

1
1

Naast roofvogels passeerden ook nog Bijeneters en zwaluwen de telpost. Tussen de Boerenen Huiszwaluwen die veelal laag over de telpost scheerden, bevond zich één
Roodstuitzwaluw. Het verschil tussen Vale gierzwaluw en Gierzwaluw was niet altijd even
vanzelfsprekend. In de olijfbomen of in het struweel rond de telpost werd geregeld Kleine
zwartkop en Roodborsttapuit waargenomen. Cetti’s zanger werd enkel auditief waargenomen.
Zwarte ooievaar 4
Ooievaar
Wespendief
Zwarte wouw
Aasgier
Vale gier
Slangenarend
Bruine kiekendief 1 juv

Grauwe kiekendief 1 juv
Sperwer
Arendbuizerd 1
Dwergarend
Havikarend 1 juv.
Gierzwaluw
Vale gierzwaluw
Alpengierzwaluw

Bijeneter
Boerenzwaluw
Roodstuitzwaluw 1
Huiszwaluw
Gekraagde roodstaart
Roodborsttapuit
Cetti's zanger
Kleine zwartkop

Pimpelmees
Zwarte spreeuw
Huismus
Putter
Kneu

La Janda

Na de middag toen de migratie sterk verminderde besloten we naar La Janda te gaan. La
Janda is een uitgestrekt open gebied dat ideaal is om vogels te kijken als de migratie
vermindert. Het is in feite een voormalig wetland dat in de jaren ’60 grotendeels is
drooggelegd. Het gebied bestaat nu voornamelijk uit droge graslanden waarvan we ons nog
steeds afvragen wat die koeien er aten, afgewisseld met akkers en rijstvelden. Enkel ’s winters
staan nog grote delen onder water.
Omwille van de uitgestrektheid en variatie is het gebied in verschillende deelgebieden
onderverdeeld (kaart 1).
(1) Het gebied is te bereiken door autoweg N-340 van Tarifa naar Vejer de la Frontera te
volgen. Ter hoogte van de afrit naar Facinas kan je noordwestwaarts een onverharde weg
inrijden die dwars door het gebied loopt. La Janda is volledig bereikbaar en doorkruisbaar via
deze onverharde wegen, tal van kleinere wegjes zijn echter privé en bijgevolg verboden.
Het eerste deel bestaat voornamelijk uit grasland waar met moeite nog gras te vinden is maar
waar des te meer een geel bloeiende, stekelige composiet voorkomt, hoogstwaarschijnlijk
betreft het Scolimus hispanicus of Carthamus lanatus. Opvallend is ook dat de toppen van
deze en andere planten vol zitten met huisjesslakken. Wat hiervan de oorzaak of reden is, is
ons nog steeds niet duidelijk, zelf Spanjaarden konden geen bevredigend antwoord geven.
Naast de droge graslanden zijn er ook nog enige akkers.
Zowel op struikjes, hogere planten of prikkeldraad barst het van de Roodborsttapuiten. Ook
een juveniele Roodkopklauwier en twee Tapuiten werden ontdekt. Op de onverharde weg
zaten verschillende Theklaleeuweriken, terwijl een groep Kalanderleeuweriken (30) op de
akkers werd gespot. Bij het vliegen was hun donkere, witgerande ondervleugel duidelijk
zichtbaar. Een Graszanger ziepte naar minder zichtbare oorden (sorry Yves), terwijl de eerste
juveniele Grauwe kiekendief werd gezien. Hoog in de lucht cirkelden enige Vale gieren.
Deze zone is ook het leefgebied van de enige Grote trap “George” van La Janda. Ondanks
intensief scannen kon hij niet worden ontdekt. Ook tijdens vorige jaren kon hij maar éénmaal
worden gevonden. Ondertussen is hij zelfs overleden, de oorzaak is niet geheel duidelijk maar
mogelijks hebben de tientallen of honderden windmolens die er als paddestoelen uit de grond
schieten er wel iets mee te maken.
Koereiger
Vale gier
Slangenarend
Grauwe kiekendief 1 juv.

Torenvalk
Vale gierzwaluw
Kalanderleeuwerik 30
Theklaleeuwerik

Roodborsttapuit
Tapuit 2
Graszanger
Roodkopklauwier 1 juv.

Huismus
Putter

Figuur 8: Typisch landschap van droge graslanden in La Janda (DHP).

(2) Door de onverharde en stoffige weg verder te volgen kom je uiteindelijk de rijstvelden
tegen. Vooral de omgeving van Nava Fria, wat waarschijnlijk de naam van de hacienda is,
was interessant. Een aantal rijstvelden waren daar blijkbaar niet al te goed geslaagd waardoor
veel open water was overgebleven waar tal van Steltkluten van profiteerden. Ook andere
steltlopers als Kleine plevier, Witgat, Grutto en Groenpootruiter werden gezien. Ondanks het
verbod wandelden we toch langs zo’n klein paadje waardoor we dieper in de rijstvelden
doordrongen. Zwarte ibis konden we enkel vliegend waarnemen daar deze telkens in de rijst
verdwenen. Bijna alle reigers wisten we er te spotten, zelfs Lepelaar en Grote zilverreiger
welke er relatief zeldzaam is. Boven het water werd ook nog een Zwarte stern ontdekt. De
ervaring heeft ook geleerd om telkens de bermpjes tussen de rijstvelden goed af te kijken,
daar zitten namelijk geregeld Vorkstaartplevieren. We wisten er alleszins in totaal drie te
spotten. Determineren van op de grond zittende roofvogels is niet altijd simpel, dat het geen
gewone Bruine kiekendief bleek snel duidelijk toen deze juveniele Havikarend opvloog!
Van de vele libellen die er rondvlogen konden we Zuidelijke keizerlibel herkennen of was het
nu toch een Zadellibel, ook Zwervende heidelibel werd gezien en gefotografeerd.
Kleine zilverreiger
Grote zilverreiger 1
Blauwe reiger
Zwarte ooievaar 1
Ooievaar

Zwarte ibis 3
Lepelaar 1
Wilde eend
Bruine kiekendief 2 juv.
Havikarend 1 juv.

Steltkluut 28
Vorkstaartplevier 3 (1+2)
Kleine plevier
Kemphaan
Grutto

Groenpootruiter
Witgatje
Zwarte stern 1 juv.
Gele kwikstaart

Figuur 9: Zwervende heidelibel in La Janda (DHP).

(3) Door de weg verder noordwestwaarts te volgen verlieten we de rijstvelden en werd het
landschap opnieuw gedomineerd door droge graslanden en ook steeds meer akkers van onder
andere zonnebloemen. De weg grenst er trouwens aan het nationaal park. Naast enkele
roofvogels werden vooral veel Roodkopklauwieren gezien, enkel juvenielen en vinkachtigen
als Putter, Kneu, Vink en Europese kanarie die profiteerden van de massaal aanwezige
onkruidzaden alsook van de zonnebloemen. De eerste Hop werd gespot, terwijl ook een
Duinpieper en Grauwe gors werd gezien. Even in het nationaal park piepen, leverde enige
Rode patrijzen op.
Zwarte wouw 2
Sperwer 1
Buizerd 3
Dwergarend 3
Torenvalk

Rode patrijs 4
Houtduif
Zomertortel
Hop 1
Duinpieper 1

Figuur 10: Schijfcactus in La Janda (Opuntia sp.) (HAW).

Paap
Roodborsttapuit
Merel
Roodkopklauwier 7 juv
Zwarte spreeuw

Vink
Europese kanarie
Putter
Kneu
Grauwe gors

(4) In plaats van de weg verder te volgen naar Benalupe en over de Rio Celemine te rijden,
reden we links in de richting van de boerderij met als vermelding La Mediana op de kaart.
Net ter hoogte van het kruispunt ligt er in het droge grasland echter een frisgroene zone,
mogelijks te wijten aan de aanwezigheid van een bron. Er kwam enig telwerk aan te pas maar
uiteindelijk waren we het er over eens dat het weldegelijk 14 Hoppen waren die er
foerageerden in het natte gras!
(5) Aan de ander kant van de weg kijk je uit op een moerasje en rijstvelden waar onder andere
een Lepelaar foerageerde. Op weg naar de boerderij rij je door een landschap van droge
graslanden met verspreid staande bomen en struiken dat overgaat naar een open bos, ideaal
voor Klapeksters waarvan we er twee wisten te spotten. In de bosrand was een Grauwe
vliegenvanger en hoorden we eveneens een eigenaardige roep dat van Steenuil scheen
afkomstig te zijn, terwijl in het open grasland nog een Tapuit werd gezien.
Koereiger
Kleine zilverreiger
Ooievaar
Lepelaar 1
Wilde eend

Bruine kiekendief 5
Buizerd
Torenvalk 2
Rode patrijs 4
Waterhoen

Steenuil (audi)
Roodborsttapuit
Tapuit
Cetti's zanger
Grauwe vliegenvanger

Klapekster 2
Roodkopklauwier 2 juv.
Kauw
Putter

(6) (7) Ter hoogte van de boerderij “la Mediana” liepen enige Rode patrijzen, en waren ook
enkele Kauwen aanwezig, waarvan je er overigens weinig van ziet in Zuid-Spanje. Tussen de
koeien liepen enige Koereigers die net iets te schuw waren om een schoon plaatje van te
maken.
Eenmaal voorbij de boerderij kom je in een gebied dat voornamelijk uit akkers bestaat waar
onder andere katoen en zonnebloemen worden geteeld. Het gebied is het jachtgebied bij
uitstek van Grijze wouw. We waren dan ook nog maar net voorbij de laatste stal of we troffen
reeds 2 Grijze wouwen! Iets verder wisten we er nog één te spotten die op de sproei-installatie
zat, wat ze trouwens vaak als uitkijkpunt gebruiken.

Figuur 11: Koereiger ter hoogte van de boerderij La Mediana

Figuur 12: Grijze wouw op de sproei-installatie nabij de boerderij “la Mediana” in La Janda.

Walter telde de Koereigers en kwam aan 228 wat slechts een fractie is van het aantal dat
aanwezig is in het gebied, verder werden nog verschillende voornamelijk juveniele Bruine en
Grauwe kiekendieven gezien alsook nogmaals een juveniele Havikarend, de derde van de dag.
Koereiger 228
Grijze wouw 2 + 1 ad
Bruine kiekendief 9 (1m; 8 juv.)
Grauwe kiekendief 5 (1v; 4 juv.)

Havikarend 1 juv.
Fazant
Hop
Roodkopklauwier 1 juv.

Iedereen leerde ook een bekende bewoner van La Janda kennen. Pieter, die enige
gebiedskennis voor de dag kan leggen, liet ieder eens pogen een vrucht van de
Springkomkommer (Ecballium elaterium) te beroeren. De kennismaking was nogal aan de
explosieve kant maar daarom niet minder amusant.
(8) Eenmaal je over het Canal Secundario bent gereden kom je aan een kruispunt (Puente del
Canal Colector) waar we rechts reden in de richting van autoweg N-340 waar je ondertussen
terug midden de rijstvelden bent beland. Vooral de Ralreiger was er nog een aangenaam
extraatje naast de reeds gewone soorten.
Ralreiger 1
Koereiger
Kleine zilverreiger
Zwarte ooievaar 1

Wilde eend
Witgatje
Hop
Theklaleeuwerik

Oeverzwaluw
Boerenzwaluw
Gele kwikstaart 4
Graszanger

Roodkopklauwier 2 juv.

Figuur 13: De Springkomkommer (Ecballium elaterium) een bekende bewoner van La Janda.

(9) Ondertussen begon het reeds stilaan donker te worden en zijn we teruggekeerd naar het
kruispunt om langs het kanaal (Canal Colector del Este) zuidoostelijk te rijden. Ten zuiden
van het kanaal liggen rijstvelden, ten noorden bijna uitsluitend akkers. Tijdens eerdere
bezoeken aan het gebied enkele jaren terug was er een grote slaapplaats van ettelijke
duizenden zwaluwen langs het kanaal. Dit jaar vlogen er veel zwaluwen binnen het gebied
maar de slaapplaats konden we niet onmiddellijk terugvinden, langs het kanaal was ze
alleszins niet. Wat we wel te zien kregen was een melanistisch mannetje Grauwe kiekendief!

Figuur 14: Melanistisch mannetje Grauwe kiekendief in La Janda (DHP).

Ralreiger 1
Waterhoen
Grauwe kiekendief 1 m (melan)
Purperkoet 2
Rode patrijs
Meerkoet
Kwartel
Steltkluut

Tureluur
Zomertortel
Hop
Boerenzwaluw

Roodkopklauwier 2 juv.
Huismus
Putter

Ongeveer in het midden van de weg lag ten noorden van het kanaal een klein moerasje waar
we naast een Waterhoen ook nog 2 Purperkoeten wisten te spotten.
Ondertussen was het reeds behoorlijk laat geworden. Om ons te verfrissen was er geen tijd
meer, gewoon zo snel mogelijk een restaurant vinden die ons nog te eten wilde geven.
Restaurant El Cobertizo te Pelayo bleek daartoe in staat voor een schappelijke prijs (15 euro
per persoon).

Dinsdag 06/09/2005, Algarrobo

Algarrobo
Net zoals andere dagen stond ook vandaag eerst een bezoek aan de telpost op het programma
al zagen de weersomstandigheden er niet al te veel belovend uit. De wind wakkerde iets te
sterk aan uit het westen. Toch begaven we ons naar de telpost bij Algarrobo, nadat we een
Winterkoninkje hadden gespot in onze tuin. Deze bij ons rotalgemene vogel is daar niet echt
veel te vinden.
Zoals gevreesd werd ook werkelijkheid, door de te harde wind was er praktisch geen migratie,
enkel de 2 Zwarte ooievaars konden we als speciaal noteren (de Havikarend in de totalen van
Migres hebben wij niet waargenomen). We waren pas gearriveerd om 9u45 en om 11u00
besloten we het af te trappen en andere gebieden te bezoeken met hopelijk meer vogels en
minder wind.
Tabel 3: Resultaten trektelling 06/09/2005 Migres (www.migres.es).
Trektelpost

Soort
Ooievaar
Zwarte ooievaar
Dwergarend
Slangenarend
Zwart wouw
Aasgier
Grauwe kiekendief
Sperwer
Wespendief
Boomvalk
Kleine torenvalk
Buizerd
Havikarend

Cazalla
140
3
13
10
7
1
1
2
1

Figuur 15: Telpost Algarrobo (HAW).

Tráfico

Algarrobo

8
2
30
1
2
1
7

17
22
57
3
3
38

3
1
1

Zwarte ooievaar 2
Wespendief
Zwarte wouw
Aasgier

Vale gier
Slangenarend
Dwergarend
Vale gierzwaluw

Alpengierzwaluw
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Kleine zwartkop

Putter

Sierra de la Higuera
Net zoals La Janda vormen de bergen ten noorden van Bolonia een ideaal alternatief om
vogels te kijken bij verminderde doortrek.. Deze gebieden zijn te bereiken door autoweg N340 te volgen in de richting van Vejer de la Frontera. Vervolgens sla je links af richting
Bolonia. Het wegje kronkelt vervolgens naar boven. Op een bepaald moment kom je een
observatietoren tegen zoals op Algarrobo, alsook enkele huisje. Rechts ligt het te volgen
onverhard wegje dat trouwens doodloopt. Vooraleer we onze weg verder zetten probeerden
we eerst te lunchen in de schaduw van de trektelpost al was het niet eenvoudig om je spijs
onder controle te houden bij dergelijke wind. We werden er zelfs vergezeld door de cocon van
een bidsprinkhaan.
Enfin bij het volgen van het onverhard wegje werden we onmiddellijk getrakteerd op een
juveniele Roodkopklauwier alsook een Hop zat op enkele stenen pal naast het wegje. Het
landschap is eerst open en bestaat vooral uit droge graslanden met veel stenen en ook
verspreid Chamaerops humilis wat een soort van dwergpalm is die niet door de runderen
wordt aangevreten. Voorbij het boerderijtje met speciale “langpoot”kippen is het landschap
meer gesloten met olijfbomen en andere. Het gebied staat ook bekend als een broedplaats van
Rosse waaierstaart wat in het Spaans Alzarola of eerder Alzacola heet of wordt uitgesproken.
Wat dat nog betekent, is aan jullie om uit te vogelen. Helaas hebben we dat beest daar niet
gevonden nochtans hadden enkele van ons half hun leven gewaagd om over die dreigende
prikkeldraad te kruipen en de struikjes af te speuren. Enkel de rossige stuit van de Gekraagde
roodstaart bracht enige verwarring, ook een juveniele Bonte vliegenvanger en Grauwe
vliegenvanger wisten we te ontdekken in de olijfbomen terwijl de vogel die je zag vliegen en
vervolgens verdwijn in de voet van een olijfboom telkens Kleine zwartkop bleek te zijn.
Vale gier
Grauwe kiekendief
Bijeneter 40
Hop

Theklaleeuwerik
Gekraagde roodstaart 1 m
Roodborsttapuit
Merel

Kleine zwartkop
Roodkopklauwier 1 juv.
Grauwe vliegenvanger
Zwarte spreeuw
Bonte vliegenvanger (juv.) Putter
Koolmees

Figuur 16: Dirtroad in Sierra de la Higuera met struweel van olijfbomen (HAW).

Sierra de la Plata
Sierra de la Plata is het volgende keten die we bezochten en die onder andere een aantal
gierenrotsen heeft. Ook staat het bekend als één van de enige broedplaatsen van
Huisgierzwaluw in Spanje. Ook Kaffergierzwaluw kan je er treffen.
In feite werd eerst Sierra de la Zarga bezocht, wat in feite de andere kant is van Sierra de la
Plata en ook een gierenrots heeft. Het is te bereiken door verder te rijden naar Bolonia en
vervolgens door het dorp voorbij de Romeinse ruïnes te passeren. Op een bepaald moment
kom je een T-splitsing tegen welke je rechts dient te volgen. De eerste kilometers is het wegje
nog verhard, verder wordt de kwaliteit alleen maar slechter om zelfs onberijdbaar te worden
voorbij de huizen. Net voorbij die huizen ligt de gierenrots. Het is altijd imposant om de aanen afvliegende Vale gieren waar te nemen. Ook de Blauwe rotslijster liet zich mooi bekijken,
terwijl verder nog Rotszwaluw, Boomkruiper, Merel, Sperwer, etc. werden waargenomen. De
juveniele Havikarend die we er voorgaande jaren troffen werd deze keer niet gezien, in de
plaats kregen we twee West-Vlaamse vogelkijkers op bezoek.
Aasgier 2
Vale gier
Slangenarend
Sperwer

Dwergarend
Gierzwaluw
Vale gierzwaluw
Alpengierzwaluw

Rotszwaluw
Blauwe rotslijster 2
Merel
Kleine zwartkop

Boomkruiper

Om de echte Sierra de la Plata te bereiken, rij je gewoon het wegje terug af tot aan de Tsplitsing waar je vervolgens rechts rijdt. De geasfalteerde weg loopt naar een militair domein,
vooraleer je daar bent, kom je echter de gierenrots tegen. Ongeveer dezelfde soorten werden
waargenomen als op de la Zarga, de gehoopte Huis- en Kaffergierzwaluw lieten zich niet
zien. Als was het wel eigenaardig om zien hoe een jonge Vale gier een paar verdiepingen naar
beneden kegelde en waren we allen onder de indruk van de verleidingstruken van de
geitenbok.

Ondertussen was de late namiddag bereikt, veel te vroeg om huiswaarts te keren, dus beslisten
we nog eens naar La Janda te rijden. Eerst hielden we echter een korte pitstop in het San José
del Valle, een café-restaurant om even bij te tanken. Een café solo of con leche of iets anders
kan echt wel smaken op zo’n warme dag, terwijl je en passant van op het terras de gieren ziet
rondcirkelen.

Figuur 17: Blauwe rotslijster in Sierra de la Plata (HAW).

Figuur 18: Vale gieren op de rots van Sierra de la Plata (HAW).

La Janda
Op weg naar La Janda zagen we nog een Turkse tortel vliegen in Tahivilla (dat zie je daar dus
niet veel). In tegenstelling tot ons vorig bezoek reden we van op een andere plek La Janda
binnen. Door de weg (autoweg N-340) richting Vejer te volgen kom je uiteindelijk de plek
tegen waar de afvoerkanalen onder de weg lopen. Daar kan je rechts de onverharde weg
inrijden die parallel loopt met het kanaal.
(8) In de bermen van de weg krioelde het van de gorzen en vinkachtigen. Honderden Grauwe
gorzen werden geschat maar ook Kneu en Putter waren in overvloed aanwezig. De weg loopt
naast enkele rijstvelden waar naast reigers ook Kokmeeuw, Watersnip, Waterhoen en Witgat
werden waargenomen, onder het alziend oog van een voorbijvliegende Bruine en Grauwe
kiek. Vooral de Bijeneters lieten zich mooi fotograferen. Ook de libellen lieten zich prachtig
bewonderen. Onder andere Brachythemis leucosticta en Gewone oeverlibel wisten we te
vinden (merci Jan). De Graszanger bleef echter het zwart beest voor Yves terwijl
ondergetekende wat experimentjes uitvoerde met Amerikaanse rivierkreeften. Deze zijn
trouwens massaal aanwezig in de rijstvelden en ze blijken echt wel krachtige scharen te
hebben.
Koereiger
Kleine zilverreiger
Blauwe reiger
Ooievaar
Bruine kiekendief 1 m
Grauwe kiekendief 1 juv.
Dwergarend

Waterhoen
Watersnip
Witgatje 2+1
Kokmeeuw
Vale gierzwaluw
Bijeneter
Theklaleeuwerik

Oeverzwaluw
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Roodborsttapuit
Cetti's zanger
Graszanger
Roodkopklauwier 4 juv.

Figuur 19: Bijeneter en Brachythemis leucosticta in La Janda (DHP).

Huismus
Groenling
Kneu
Grauwe gors 100en

Vanaf Puente del Canal Colector reden we langs het Canal Colector del Este wat overeenkomt
met gebied (9). Ook nu weer wisten we een Grijze wouw te ontdekken op de sproei-installatie
terwijl Kleine torenvalken boven de akkers joegen. Leuk was nog de Hop en enkele
Zomertortels die op de draden rustten.
Grijze wouw
Bruine kiekendief
Buizerd
Kleine torenvalk
Rode patrijs

Fazant
Witgatje
Turkse tortel
Zomertortel
Hop

Theklaleeuwerik
Cetti's zanger
Graszanger
Zwarte spreeuw
Huismus

Putter
Kneu

Ondertussen begon de avond te vallen en bereikten we langs het kanaal ongeveer de
rijstvelden van Nava Fria i.e. gebied (2) maar dan van aan de overkant. Uit de rijstvelden
vlogen maar eventjes 43 Zwarte ibissen op, alsook 5 Lepelaars. Pieter wist er ook 3 vliegende
Marmereenden te spotten, helaas werden ze niet door iedereen gezien. Er werd een slaapplaats
van kiekendieven ontdekt dat menig roofvogelliefhebber doet watertanden. Ook het
melanistisch mannetje Grauwe kiekendief liet zich andermaal schitterend aanschouwen. De
aantallen worden in onderstaande tabel gegeven.
Herkennen van Kleine torenvalken is niet zo simpel, in tegenstelling tot Torenvalk vliegen ze
echter vaak in groep. Ook hier jaagden ze in groep boven de akkers hierbij geregeld op de
grond zittend. Mannetjes konden niet onmiddellijk worden herkend, het betroffen allemaal
vrouwtjes of juvenielen.

Zwarte ibis 43
Lepelaar 5
Marmereend 3
Grijze wouw 1
Bruine kiekendief 31 (3m, 3v, 25 juv.)
Grauwe kiekendief 13 (1m, 2v; 9 juv, 1melm)
Kleine torenvalk 25
Torenvalk 2
Vorkstaartplevier 2
Kleine strandloper 3
Kemphaan 3
Bosruiter 5
Bijeneter 50
Hop 1

Ondertussen was het donker en laat geworden en begonnen de magen ook serieus te knorren.
Gelukkig is er altijd nog wel een restaurant te vinden die open is. De keuze viel deze keer op
restaurant El Bosque in Pelayo. Ondanks de naam van het restaurant werd vooral vis gegeten.
Voor een matige prijs (ca. 16 euro per persoon) kan je er lekker eten al ziet de serveerster er
nog veel lekkerder uit.
De dag werd traditioneel op ons terras afgesloten.

Woensdag 07/09/2005 Laguna de Medina, Bonanza, Salinas Ntra. Sra. del Rocio
Laguna de Medina

Zowel een bezoek aan Laguna de Medina als aan de omgeving van de Guadalquivir was
gepland. Gezien het een paar uur rijden is naar deze gebieden wordt best relatief vroeg naar
daar vertrokken zonder voorafgaand naar de telpost te gaan.
Gezien de weersvoorspellingen voor migratie niet onmiddellijk hoopgevend waren besloten
we vandaag naar Laguna de Medina en Bonanza te gaan. Een ander gebied in die omgeving
zijn de rijstvelden van Brazo del Este welke we niet deden wegens te ver.
Via autoweg N-340 begaven we ons naar Vejer de la Frontera, en vervolgens via autoweg 343
naar Medina Sidonia. Van Medina via autoweg 440 reden we richting Jerez de la Frontera.
Langs deze weg die grotendeels tot autoweg is omgevormd ligt Laguna de Medina. Het
Laguna biedt kans op Knobbelmeerkoet, Witkopeend, Marmereend, etc. Het was alleen een
beetje vervelend dat men net op het kruispunt dat we op wilden aan het werken waren.
Verwoede pogingen via alternatieve routes om het meer te bereiken leverde niets op. Het
zorgde er enkel voor dat we hopeloos verdwaalden op een immense bouwwerf. Als klap op de
vuurpijl zorgde de regen die kortstondig met bakken uit de lucht viel, er nog eens voor dat de
bouwwerf veranderde in een supergladde modderpiste waar we niet meer wisten welke kant
voor- of achteruit. Een korte verkenning van ondergetekende leverde enkel een nat pak op en
een schoenmaat 65. Het ergste was echter dat de overigen tijdens mijn afwezigheid naar het
schijnt 19 Grielen hebben gezien, enfin dat beweren ze toch. Uiteindelijk konden we met
behulp van de GPS van Walter dezelfde route terugrijden maar dan achteruit! Wijselijk
besloten we dan maar door te rijden naar Bonanza
Bonanza

Door het centrum van Jerez de la Frontera rijden doe je misschien beter niet tenzij je hetzelfde
pleintje ongeveer vijf keer wil zien. Rond de middag arriveerden we uiteindelijk in Bonanza.
Bonanza is in feite de naam van het dorp op de linkeroever van de Guadalquivir, aan de
overkant ligt het nationale park van Coto Doňana. Door noordwaarts door het dorp te rijden,
passeer je onder ander wat huizen en tal van serres of wat daar voor zou moeten doorgaan.
Ten noorden van het dorp ligt een relatief klein meertje aan de rand van een groot rivierduin.
Het rivierduin is begroeid met Parasoldennen. Daar is er genoeg plaats om te parkeren. Via
het wandelpaadje bereik je de schuilhut of –wand aan de rand van het meer. Al snel werd de
eerste Witkopeend gespot waarvan we er uiteindelijk 45 wisten te tellen. Ondanks intensief
scannen kan er geen Marmereend worden gevonden, terwijl we ook geen Knobbelmeerkoet
konden noteren. Sowieso heb je voor deze laatste soort hier minder kans, Laguna de Medina
of de meertjes van Laguna Dulce ten westen van Espera zijn beter. Verder werden nog wat
sternen, steltlopers, ook enkele Futen en Geoorde futen alsook Kwak en Ralreiger gezien. Een
op grote afstand met zijn rug naar ons gekeerde Slangenarend zorgde voor wat verwarring.
Op het rivierduin zouden nog Blauwe eksters huizen, wij kregen echter enkel een Tjiftjaf en
enkele vliegenvangers te zien. Om nog maar te zwijgen van de miljoenen vliegen die knap
vervelend doen.

Dodaars
Fuut
Geoorde fuut
Kwak
Ralreiger
Kleine zilverreiger
Blauwe reiger

Wilde eend
Pijlstaart 1
Slobeend
Witkopeend 45
Slangenarend 2
Dwergarend 2
Meerkoet

Steltkluut
Bontbekplevier
Tureluur
Oeverloper
Dwergstern 4
Witwangstern 2 zk, wk
Zwarte stern

Figuur 20: Witkopeenden op het meertje nabij Bonanza (DHP).

Figuur 21: Rivierduin nabij Bonanza met de kenmerkende Parasoldennen (DHP).

IJsvogel
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Cetti's zanger
Tjiftjaf

Figuur 22: Meertje aan de rand van het rivierduin bij Bonanza waar o.a. Witkopeend te zien is (HAW).

Salinas Ntra. Sra. del Rocio
Toen we aan het meertje stonden hadden we zeer ver op de achtergrond Flamingo’s zien
vliegen, die waarschijnlijk in de zoutpannen zaten. Bij het terugkeren naar het centrum van
Bonanza kan je de zoutpannen inrijden. Er staat zelfs een informatiebord dat aangeeft dat de
zoutpannen deel uitmaken van het nationaal park Coto Doňana. Het is zelfs toegestaan om
met de auto in het gebied te rijden. Let wel op de mastodonten van vrachtwagens.
Het is er alleszins zeer de moeite, de eerste zoutpan met een iets lager waterpeil zat vol met
strandlopers, kluten en plevieren. Ook Zwarte ruiter, Grutto, Wulp, Regenwulp, etc. werden in
deze en volgende pannen waargenomen. Een andere pan zat dan weer vol met meeuwen en
sterns om nog maar te zwijgen over de Flamingo’s waarvan zowel jonge als adulte aanwezig
waren. Sommigen waren zelfs gekleurringd, helaas zeer moeilijk af te lezen. Eén van de
aanwezig meeuwensoorten genoot echter speciale aandacht. De opvallend lange rode snavel,
de naar de snavel aflopende kop, het opvallende bleek verenkleed waarvan het zwart in de
handpennen in zit zelfs niet te zien wijst enkel in de richting van Dunbekmeeuw. Ettelijke
tientallen waren aanwezig. Als toetje merkte Luc een Rosse franjepoot op met kenmerkend
zwart masker en korte dikke snavel! Rosse franjepoot blijkt vooral na westenstorm te worden
waargenomen in de regio (CARDONA & ESTEBAN 2002). Verder werden nog verschillende
sterns waargenomen zoals Grote stern, Dwergstern, Witwangstern en 3 Reuzensterns (!)
waargenomen.
Kleine zilverreiger
Rode flamingo
Slangenarend
Dwergarend
Steltkluut
Kluut
Bontbekplevier

Strandplevier
Drieteenstrandloper
Kleine strandloper
Krombekstrandloper
Bonte strandloper
Grutto
Regenwulp

Wulp
Zwarte ruiter
Tureluur
Oeverloper
Rosse franjepoot 1 wk
Kokmeeuw
Dunbekmeeuw

Geelpootmeeuw
Grote mantelmeeuw
Reuzenstern 3
Grote stern
Dwergstern 1
Witwangstern 1
Kuifleeuwerik

Ondertussen was de late namiddag reeds bereikt, met in het achterhoofd dat we ’s avonds
geïnviteerd waren bij Cristina en dat het nog een paar uur rijden was, besloten we de
zoutpannen achter ons te laten.

Figuur 23: Flamingo foeragerend in de zoutpannen “Salinas Ntra. Sra. del Rocio” (DHP).

Figuur 24: Reuzenstern samen met Geelpoot- en Kokmeeuw in de zoutpannen “Salinas Ntra. Sra. del Rocio”
(DHP).

’s Avonds werden we bij Cristina getrakteerd op de traditionele dia-avond met deze keer
beelden van Geoff Bates, een Schots natuurfotograaf. En passant konden we genieten van
lokale delicatessen. Ook enkele vrienden en vriendinnen van Cristina waren aanwezig.
Gelukkig waren Luc en Yves er om de dames alles uit te leggen over de nakende
vogelgriepepidemie.

Figuur 25: De vogelwerkgroep NO-Vlaanderen ten huize Cristina Parkes (DHP).

Figuur 26: Walter en ikzelf in gesprek met Geoff Bates (DHP).

Donderdag 08/09/2005 Algarrobo, Sanctuario, Cazalla, Playa de Los Lances
Algarrobo

De westenwind dreef ons weer naar de telpost van Algarrobo. Omstreeks 10u arriveerden we
er en konden genieten van een matige trek. Tamelijk wat Wespendieven passeerden, maar ook
leuke aantallen Slangenarend en Aasgier werden bereikt. Speciaal was het overtrekkend
melanistisch mannetje Grauwe kiekendief, ook nog 2 juveniele Grauwe werden genoteerd.
Naast de Ooievaars werden door ons nog 6 Zwarte ooievaars gezien. De Blauwe kiekendief
door de tellers van Migres genoteerd, hebben wij niet gezien. Wel telden we 2 Visarenden
i.p.v. 1. Verder werden nog zwaluwen, Zwarte wouwen en Dwergarends waargenomen. De
waargenomen Raven kunnen als lokale vogels worden gezien, net zoals de cirkelende Vale
gier. Ondanks het herhaaldelijk afkijken van de Vale gieren konden we er geen Rüppells gier
tussen ontdekken.
Een kort verkennend tripje van Andy en Yves in de omgevende olijfbossen leverde nog
Grauwe en Bonte vliegenvanger op, alsook Fitis en Roodkopklauwier. Na geluncht te hebben
verlieten we rond 13u30 de telpost om naar Cazalla of Sanctuario te gaan, vooral omdat daar
recent een Rüppells gier was gezien.
Tabel 4: Resultaten trektelling 08/09/2005 Migres (www.migres.es).
Trektelpost
Soort
Ooievaar
Zwarte ooievaar
Dwergarend
Slangenarend
Zwart wouw
Aasgier
Grauwe kiekendief
Sperwer
Wespendief
Bruine kiekendief
Lannervalk
Kleine torenvalk
Boomvalk
Slechtvalk
Visarend
Blauwe kiekendief

Cazalla
1
134
193
235
201
26
3
17
36
3
1
1
1

Trafico
154
3
35
78
48
16
4
5
41
1

Algarrobo
79
35
44
39
45
26
3
7
537

Zwarte ooievaar 5+1
Wespendief
Zwarte wouw
Aasgier 11
Vale gier
Slangenarend

Grauwe kiekendief 2juv, 1 melm
Alpengierzwaluw
Sperwer
Bijeneter
Buizerd 1
Oeverzwaluw
Dwergarend
Huiszwaluw
Visarend 1+1
Kleine zwartkop
Torenvalk
Fitis

2
1
1
1

Grauwe vliegenvanger
Bonte vliegenvanger
Roodkopklauwier sl
Raaf 2
Vink

Sanctuario

We beslisten eerst naar het Sanctuario te gaan, waarmee we in feite de gierenvoederplaats
bedoelen en niet de genoemde kerk. De voederplaats is te bereiken door autoweg N-340
richting Vejer de la Frontera te volgen. Een eindje voorbij Playa de los Lances staat aan de

rechterzijde van de weg een infocenter van Cigüeña negra (Zwarte ooievaar). Net ervoor ligt
een wegje dat je dient in te slaan (dus rechts afslaan, ongeveer rechtover een camping). Als je
het geasfalteerd wegje een paar kilometer volgt, bereik je de plaats waar geregeld krengen van
koeien, paarden en dergelijks worden gedumpt ten prooi aan de gieren. Een dag voor ons
bezoek was er een koe gedumpt maar die was reeds volledig opgevreten, naar het schijnt door
honderden Vale gieren, alsook door Rüppells gier. Wij konden enkel in de verte nog twee
volgevreten Vale gieren ontdekken, ondertussen gezellig kokhalzend ten gevolge het heersend
aroma of wat restjes verorberend.

Figuur 27: Gierenvoederplaats nabij het Sanctuario (DHP, HAW).

Cazalla

Dan maar alle hoop op de telpost van Cazalla. Omstreeks 14u45 arriveerden we daar. Naast
Dwergarend, Slangenarend, Aasgier, Zwarte wouw, Wespendief passeerde ook een mannetje
Bruine kiek en een Torenvalk de revue. Tot nog toe werden enkel Vale gieren gevonden en
nog een Raaf en enkele Zwarte ooievaars als extra, tot plots Rüppells gier werd ontdekt door
enkele Spaanse collega-vogelkijker. Onder schitterende waarnemingsomstandigheden (dicht,
goed licht) passeerde de juveniele Rüppel de telpost met de kenmerkende donkerbruine
onderzijde met tegen de vleugelboeg één witte band. De vogel vloog zo dicht dat de
lengtestreping op de chocoladebruine buik kon worden waargenomen. Kortweg een
topwaarneming!
Zwarte ooievaar 5+3
Zwarte wouw
Aasgier 5
Vale gier 15
Rüppells gier 1 juv.
Slangenarend 12
Bruine kiekendief 1m
Sperwer 2
Dwergarend 14
Torenvalk
Raaf 1
Zwarte spreeuw

Figuur 28: Vluchtbeeld van de Rüppells gier boven de telpost Cazalla (DHP).

Figuur 29: Uitzicht op de heuvels, met windmolens, van op de telpost Cazalla. Nog napratend
over de waarneming van de Rüppells gier (DHP).
Playa de Los Lances

Na een snel shot cafeïne in een café te Tarifa begaven we ons naar Los Lances. Playa de Los
Lances is een kust- en strandreservaat die gelegen is ten noordwesten van Tarifa. Het kan best
bezocht worden vanaf de parking dat recht tegenover een benzinestation is gelegen (langs
autoweg N-340 tussen Tarifa en afrit Sanctuario). Dat het een reservaat is, merk je niet
onmiddellijk het loopt er vol met toeristen en men wind- en kitesurft er naar hartelust (Tarifa
is hét mekka van de surfers, you see!).
Toch is er veel te zien. Een snelle kijk op de het strand en de lagunes leverde Grote stern,
Geelpootmeeuw, Kleine mantelmeeuw en vooral Audouins meeuw op. Een Bengaalse of
Koningsstern kon in tegenstelling tot vorige jaren niet worden gevonden.
Een korte wandeling door de lage oligo- tot mesosaliene maar vooral prikkende vegetatie
aansluitend op de duinen, leverde schitterende waarnemingen van Duinpieper op. Niet minder
dan 5 exemplaren werden geteld op een afstand van enkele meters! Ook enkele
Kortteenleeuweriken werden in de korte vegetatie ontdekt alsook een Kuif- en

Boomleeuwerik. Een Hop flitste voorbij terwijl Roodborsttapuit, Roodkopklauwier, Putter,
Kneu, etc. zittend op de prikkeldraad, vegetatie of grond werden gezien.
Koereiger
Blauwe reiger
Bijeneter
Hop
Kalanderleeuwerik

Kortteenleeuwerik 12
Kuifleeuwerik
Boomleeuwerik 1
Duinpieper 5
Gele kwikstaart

Roodborsttapuit
Graszanger
Kleine zwartkop
Roodkopklauwier 1 juv.
Huismus

Putter
Kneu
Grauwe gors

Terugwandelen langs het strand leverde naast zand, zee, water, enkele bootjes, een bunker
met holbewoner, enkele borsten en billen vooral meeuwen, sterns en steltlopers op, veelal op
korte afstand. Bonte en Drieteenstrandloper waren het algemeenst maar ook veel Strand- en
Bontbekplevieren foerageerden op de slikplaten of aan de oevers van de kleine lagunes. Ook
Rosse grutto, Steenloper, Krombek- en Kleine strandloper waren, zij het in lagere aantallen,
aanwezig. Zelfs een IJsvogel flitste voorbij. Boven zee werd nog Kuhls pijlstormvogel gezien,
terwijl Luc en Pieter er zelfs vijf Vale pijlstormvogels wisten uit te pieren.
Kuhls pijlstormvogel 1
Vale pijlstormvogel 5
Kleine zilverreiger
Zwarte zee-eend 1
Bontbekplevier

Strandplevier
Drieteenstrandloper
Kleine strandloper
Krombekstrandloper
Bonte strandloper

Rosse grutto
Regenwulp
Oeverloper
Steenloper
Kokmeeuw

Audouins meeuw 100
Kleine mantelmeeuw
Geelpootmeeuw
Grote stern
IJvogel

Figuur 30: Duinpieper op het Playa de Los Lances (DHP).
Ondertussen was het stilaan tijd geworden om huiswaarts te keren. Na ons even te hebben
verfrist, begaven we ons naar de Peacock in Pelayo voor een avondmaal en een frisse pint. ’s
Avonds werd onze terrastraditie verder gezet tot in de vroege uurtjes, hierbij vergezeld door
de roepende Bosuil.

Vrijdag 09/09/2005 Algarrobo, Marismas de Barbate, La Janda
Algarrobo

Ondanks het bijna windstil zijn begaven we ons naar de telpost van Algarrobo, hopende om
eindelijk eens een topdag mee te maken, al waren de omstandigheden niet echt veelbelovend.
Rond 10u arriveerden we er en wat we vreesden werd werkelijkheid. Van een echte topdag
konden we niet spreken al was er wel doortrek en waren er enkele zeer leuke krenten. Naast
de gewone soorten waarvan de door ons getelde aantallen onderstaand zijn weergegeven,
begaven ook 24 Zwarte ooievaars zich richting Afrika. De eerste leuke krent was een
Eleonora’s valk (bruine fase) die de telpost passeerde, terwijl de tweede krent een juveniele
Slechtvalk was met brookei kenmerken. Na de lunch verlieten we omstreeks 13u30 de telpost.
Zwarte ooievaar 24
Wespendief 159
Zwarte wouw 20
Aasgier 27
Vale gier
Slangenarend 15

Grauwe kiekendief 1
Sperwer 4
Dwergarend 30
Kleine torenvalk 1
Torenvalk 1
Eleonora’s valk 1

Slechtvalk 1
Vale gierzwaluw
Alpengierzwaluw
Bijeneter
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw

Roodstuitzwaluw
Huiszwaluw
Roodborsttapuit
Kleine zwartkop
Goudhaantje
Putter

Marismas de Barbate
Het getijdengebied is zeker de moeite waard om te bezoeken en leveren voornamelijk veel
sterns (Reuzenstern), meeuwen en vooral steltlopers op. Geregeld komt er ook Visarend in de
lagune vissen. De Marismas de Barbate zijn te bereiken door van Tarifa naar Vejer de la
Frontera te rijden via autoweg N-340. Vanuit Vejer rijd je naar Barbate. In Barbate volgden
we Zahara om vervolgens aan de brug over de rivier halt te houden. Parkeren doe je best voor
de brug en om ietwat uit de wind te staan ga je best naar beneden.
Al snel werd de eerste Visarend opgemerkt, vissend achteraan in de lagune, waarna er later
nog een tweede werd gevonden. Op de slikken werden 2 Reuzensterns ontdekt tussen de
Kleine mantels en Geelpoot- en Audouins meeuwen. Ook een zestal Dwergsterns en Grote
sterns waren aanwezig. Er werden zelfs enkele nieuwe steltlopers gevonden, zijnde 3
Kanoeten, een Scholekster en 3 Zilverpleviers. Bij het terugwandelen troffen we nog een
Orpheusspotvogel in een struikje langs de weg.

Blauwe reiger
Ooievaar
Wespendief
Visarend 2
Scholekster 1
Bontbekplevier
Strandplevier
Zilverplevier 3
Kanoet 3
Bonte strandloper
Watersnip
Rosse grutto
Regenwulp
Wulp
Tureluur
Steenloper
Kokmeeuw
Audouins meeuw 11
Kleine mantelmeeuw
Geelpootmeeuw
Reuzenstern 2
Grote stern
Dwergstern 6
IJsvogel
Orpheusspotvogel

Figuur 31: Overzicht over het getijdengebied van Barbate (DHP).

Aan de overkant van de brug kom je opnieuw een grote lagune tegen waar echter geen
speciale soorten werden aangetroffen.

Kleine zilverreiger
Bontbekplevier
Strandplevier
Drieteenstrandloper
Bonte strandloper
Tureluur
Kokmeeuw
Geelpootmeeuw

La Janda
De weg werd verder gezet langs de kust tot aan Zahara om vervolgens noordwaarts te
rijden tot aan autoweg N-340, ondertussen even een korte pitstop inlassend om ons
cafeïnegehalte op peil te houden. In plaats van autoweg N-340 op te rijden reden we
rechtdoor om een laatste bezoek te brengen aan La Janda. We reden langs het Canal
Colector del Este wat overeenkomt met gebied (9) en hadden ook overzicht op de
rijstvelden van Nava Fria (2). Langs het kanaal wisten we op een akker niet minder dan
17 Kleine trappen te ontdekken. De vogels waren in winterkleed en toen ze een rondje
gingen vliegen voegden zich nog 3 exemplaren bij het groepje. Nog nooit hadden we
zoveel Kleine trappen samen gezien. Ook de Purperkoet liet zich weer zien, terwijl we
in totaal resp. 7 en 8 Bruine en Grauwe kiekendieven telden. Het waren vooral
uitsluitend juveniele Grauwe alsook het melanistisch mannetje. Daar waar het
kasseibaantje aan het kanaal komt zaten maar liefst 12 Vorkstaartplevieren en werden
twee bont gekleurde exotische vogeltje ontdekt. We konden er niet onmiddellijk een
naam op plakken maar we situeerden het als een soort wever. Achteraf gezien bleek het
om een Napoleonwever of Yellow crowned Bishop te gaan, een Afrikaanse wever die
de laatste jaren verwildert in Spanje.

Figuur 32: Een vlucht Kleine trappen boven La Janda, terwijl de Napoleonwever er tegenwoordig opduikt
(DHP).

Ter afscheid van de reis werden nog een paar flesje Cava, de Spaanse champagne,
gekraakt om de toch wel geslaagde reis af te sluiten. Alleen voor het vinden van
geschikte glazen of bekers dienden we onze inspiratie te gebruiken.

Koereiger
Kleine zilverreiger
Blauwe reiger
Ooievaar
Lepelaar 9+2
Wilde eend
Bruine kiekendief 7
Grauwe kiekendief 8
Buizerd
Kleine torenvalk 15
Purperkoet 1
Kleine trap 17+3
Vorkstaartplevier 12
Watersnip
Witgatje
Zomertortel
IJsvogel 1
Hop
Theklaleeuwerik
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw
Roodstuitzwaluw
Gele kwikstaart
Roodborsttapuit
Cetti's zanger
Graszanger
Raaf 2
Huismus
Groenling
Putter
Grauwe gors
Napoleonwever 2 m

Het avondmaal werd genuttigd in restaurant Meson Manolo Torres te Pelayo waar ook
nu weer lekker werd gegeten voor een iets hogere prijs (23 euro per persoon). ’s Avonds
werd tot in de nog vroegere uurtjes onze terrastraditie verder gezet.

Zaterdag 10/09/2005 El Bornizo, Huerta grande, Algarrobo

El Bornizo
Het einde van de reis was in zicht. Na alles te hebben ingepakt en afscheid te hebben
genomen van Cristina wisten we nog snel wat Sperwers, een Slangenarend, enkele
mannetjes Kleine torenvalk alsook een Tuinfluiter vanuit de tuin te spotten.

Huerta grande
Gezien de vorige keer het bezoekerscentrum en de souvenirwinkel gesloten waren,
brachten we Huerta grande nogmaals een bezoek. De winkel zag zijn omzet terug met
enkele procenten stijgen, terwijl in het park nog wat vogels werden opgemerkt.
Vuurgoudhaan en Kuifmees hadden we voorheen zelfs nog niet gezien.
Aasgier 1
Vale gier 20
Houtduif
Zwartkop
Vuurgoudhaantje
Kuifmees
Pimpelmees
Koolmees

Algarrobo
Gezien ons vliegtuig pas in de late namiddag opsteeg, hadden we nog even tijd om een
uurtje te spenderen op de telpost van Algarrobo. Veel doortrek was er echter niet maar
toch werden de gangbare soorten voor de laatste keer aanschouwd. Het zou namelijk
weer een tijdje duren vooraleer je er zou in slagen om op een uurtje soorten als Zwarte
ooievaar (2), Zwarte wouw, Aasgier (8), Vale gier, Slangenarend, Dwergarend, Vale
gierzwaluw, Alpengierzwaluw, Bijeneter, Boerenzwaluw, Roodborsttapuit, Cetti’s
zanger, Pimpelmees, Raaf (2) en Putter in je notaboek te schrijven.
Tabel 5: Resultaten trektelling 10/09/2005 Migres (www.migres.es).
Trektelpost

Soort
Ooievaar
Zwarte ooievaar
Dwergarend
Slangenarend
Zwart wouw
Aasgier
Grauwe kiekendief
Sperwer
Wespendief
Bruine kiekendief
Kleine torenvalk
Slechtvalk
Visarend

Cazalla
313
11
50
52
3
35
1
4
21
1

Trafico
1
3
3
3
5
16
13
28

Algarrobo
16
69
68
29
5
31
1
13
68

2
3
2

1
1

Rond 12u verlieten we de telpost om te vertrekken naar de luchthaven van Malaga. In
de moerassen van Rio Palmones nabij Algeciras zagen we nog een Visarend vissen. Op
een parking langs de autostrade waar we lunchten, werd nog een Grauwe kiekendief,
Zwarte wouw en een Roodkopklauwier gespot.
Uiteindelijk belandden we in de luchthaven waar ons vliegtuig onnoemelijk veel
vertraging had (5 uur?!) en we pas in het holst van de nacht Zaventem bereikten.

4. Resumé
Deze vogeltrip was speciaal gericht op de migratie van roofvogels en ooievaars naar
Afrika. Omwille van niet al te gunstige of wisselende weersomstandigheden hebben we
in feite nooit een echte topdag met massale trek meegemaakt. Toch zullen velen hun
wenkbrauwen fronsen als men de aantallen in de tabellen ziet staan, om nog maar te
zwijgen over de soortenrijkdom. Het is niet vanzelfsprekend om gemiddeld 10 soorten
roofvogels over een telpost te zien passeren. Ook de krenten waren uitermate leuk met
soorten als Havikarend, Rüppells gier, Eleonora’s valk, melanistische Grauwe
kiekendief, etc.
Was de migratie iets minder dan waren de andere bezochte gebieden des te beter. De
groep van 20 Kleine trappen, de Grijze wouwen en Havikarenden, de Rosse franjepoot,
de Dunbek- en Audouins meeuwen, de Witkopeenden, de Grielen (?), de vele Hoppen
en Roodkopklauwieren, de Kortteen- en Kalanderleeuweriken, de Duinpiepers op
grijpafstand, de Napoleonwever en de Vorkstaartplevieren zullen we niet snel vergeten.
Ook gebieden als La Janda, Playa de Los Lances, Barbate, de zoutpannen bij Bonanza,
Sierra de la Plata, etc. zullen niet snel vergeten worden.
Wat we ook niet snel zullen vergeten was de aanhoudende wind, de miljoenen vliegen
in Bonanza, het theekransje bij Cristina, de rush om nog een open restaurant te vinden,
de vijf uur vertraging op de luchthaven, de gezellige uren op het terras, de
gebiedskennis en chauffeurkwaliteiten van Pieter, de vele fratsen van Yves, de
gekkende en hongerige Luc, de GPS van Walter, de immer nuchtere Andy om nog maar
te zwijgen over ons avontuurtje in de modderpoel van Laguna de Medina.
In zoverre dat we onze nota’s hebben kunnen bijhouden hebben we in totaal 152 soorten
waargenomen waaronder voor velen van ons enkele leuke bottle birds zaten. Een aantal
locale specialiteiten zoals Knobbelmeerkoet, Kaffer- en Huisgierzwaluw en Spaanse
keizerarend hebben we helaas gemist, terwijl de waarneming van Marmereend ook niet
voor allen geslaagd was. Er moet natuurlijk nog wat overblijven als excuus om nog eens
naar die regio af te zakken. Al bij al weeral een geslaagde trip, op naar de volgende.

5. Soortenlijsten
Vogels
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Naam
Dodaars
Fuut
Geoorde fuut
Kuhls pijlstormvogel
Vale pijlstormvogel
Kwak
Ralreiger
Koereiger
Kleine zilverreiger
Grote zilverreiger
Blauwe reiger
Zwarte ooievaar
Ooievaar
Zwarte ibis
Lepelaar
Flamingo
Wintertaling
Wilde eend
Pijlstaart
Slobeend
Marmereend
Zwarte zee-eend
Witkopeend
Wespendief
Grijze wouw
Zwarte wouw
Rode wouw
Aasgier
Vale gier
Rüppells gier
Slangenarend
Bruine kiekendief
Grauwe kiekendief
Sperwer
Buizerd
Arendbuizerd
Dwergarend
Havikarend
Visarend
Kleine torenvalk
Torenvalk
Eleonora's valk
Slechtvalk
Rode patrijs

Wetenschappelijk naam
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Calonectris borealis
Puffinus puffinus mauetanicus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Bubulcus ibis
Egretta garzetta
Egretta alba
Ardea cinerea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Plegadis falcinellus
Platalea leucorodia
Phoenicopterus roseus
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas clypeata
Marmaronetta angustirostris
Melanitta nigra
Oxyura leucocephala
Pernis apivorus
Elanus caeruleus
Milvus migrans
Milvus milvus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Gyps rüppelli
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus pygargus
Accipiter nisus
Buteo buteo
Buteo rufinus
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Pandion haliaetus
Falco naumanni
Falco tinnunculus
Falco eleonorae
Falco peregrinus
Alectoris rufa

English name
Little Grebe
Great Crested Grebe
Black-necked Grebe
Cory's Shearwater
Mediterranean Shearwater
Night Heron
Squacco Heron
Cattle Egret
Little Egret
Great White Egret
Grey Heron
Black Stork
White Stork
Glossy Ibis
Eurasian Spoonbill
Greater Flamingo
Common Teal
Mallard
Northern Pintail
Northern Shoveler
Marbled Duck
Common Scoter
White-headed Duck
Honey Buzzard
Black-winged Kite
Black Kite
Red Kite
Egyptian Vulture
Griffon Vulture
Rüppell's Vulture
Short-toed Eagle
Marsh Harrier
Montagu's Harrier
Sparrowhawk
Common Buzzard
Long-legged Buzzard
Booted Eagle
Bonelli's Eagle
Osprey
Lesser Kestrel
Kestrel
Eleonora's Falcon
Peregrine Falcon
Red-legged Partrigde

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Kwartel
Fazant
Waterhoen
Purperkoet
Meerkoet
Kleine trap
Scholekster
Steltkluut
Kluut
Griel
Vorkstaartplevier
Kleine plevier
Bontbekplevier
Strandplevier
Zilverplevier
Drieteenstrandloper
Kleine strandloper
Krombekstrandloper
Bonte strandloper
Kemphaan
Watersnip
Grutto
Rosse grutto
Regenwulp
Wulp
Zwarte ruiter
Tureluur
Groenpootruiter
Witgatje
Bosruiter
Oeverloper
Steenloper
Rosse franjepoot
Kokmeeuw
Dunbekmeeuw
Audouins meeuw
Kleine mantelmeeuw
Geelpootmeeuw
Grote mantelmeeuw
Reuzenstern
Grote stern
Dwergstern
Witwangstern
Zwarte stern
Houtduif
Turkse tortel
Zomertortel
Steenuil

Coturnix coturnix
Phasianus colchicus
Gallinula chloropus
Porphyrio porphyrio
Fulica atra
Tetrax tetrax
Haematopus ostralegus
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Burhinus oedicnemus
Glareola pratincola
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Charadrius alexandrinus
Pluvialis squaterola
Calidris alba
Calidris minuta
Calidris ferruginea
Calidris alpina
Philomachus pugnax
Gallinago gallinago
Limosa limosa
Limosa lapponica
Numenius phaeopus
Numenius arquata
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa glareola
Actitis hypoleucos
Arenaria interpres
Phalaropus fulicarius
Larus ridibundus
Larus genei
Larus audouinii
Larus fuscus
Larus michahellis
Larus marinus
Sterna caspia
Sterna sandvicensis
Sterna albifrons
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Athena noctua

Common Quail
Pheasant
Moorhen
Purple Swamp-hen
Common Coot
Little Bustard
Oystercatcher
Black-winged Stilt
Avocet
Stone Curlew
Collared Pratincole
Little Ringed Plover
Great Ringed Plover
Kentish Plover
Grey Plover
Sanderling
Little Stint
Curlew Sandpiper
Dunlin
Ruff
Snipe
Black-tailed Godwit
Bar-tailed Godwit
Whimbrel
Eurasian Curlew
Spotted Redshank
Redshank
Common Greenshank
Green Sandpiper
Wood Sandpiper
Common Sandpiper
Turnstone
Grey Phalarope
Black-headed Gull
Slender-billed Gull
Audouin's Gull
Lesser Black-backed Gull
Yellow-legged Gull
Great Black-backed Gull
Caspian Tern
Sandwich Tern
Little Tern
Whiskered Tern
Black Tern
Wood Pigeon
Collared Dove
Turtle Dove
Little Owl

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

Bosuil
Gierzwaluw
Vale gierzwaluw
Alpengierzwaluw
IJsvogel
Bijeneter
Hop
Grote bonte specht
Kalanderleeuwerik
Kortteenleeuwerik
Kuifleeuwerik
Theklaleeuwerik
Boomleeuwerik
Oeverzwaluw
Rotszwaluw
Boerenzwaluw
Roodstuitzwaluw
Huiszwaluw
Duinpieper
Gele kwikstaart
Grote gele kwikstaart
Winterkoning
Roodborst
Gekraagde roodstaart
Paapje
Roodborsttapuit
Tapuit
Blauwe rotslijster
Merel
Cetti's zanger
Graszanger
Orpheusspotvogel
Kleine zwartkop
Tuinfluiter
Zwartkop
Tjiftjaf
Fitis
Goudhaantje
Vuurgoudhaantje
Grauwe vliegenvanger
Bonte vliegenvanger
Kuifmees
Pimpelmees
Koolmees
Boomklever
Boomkruiper
Zuidelijke klapekster
Roodkopklauwier sl

Strix aluco
Apus apus
Apus pallidus
Apus melba
Alcedo atthis
Merops apiaster
Upupa epops
Dendrocopus major
Melanocorypha calandra
Calandrella brachydactyla
Galerida cristata
Galerida theklae
Lululla arborea
Riparia riparia
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Delichon urbica
Anthus campestris
Motacilla flava
Motacilla cinerea
Troglodytes troglodytes
Erithacus rubecula
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Oenanthe oenanthe
Monticola solitarius
Turdus merula
Cettia cetti
Cisticola juncidis
Hippolais polyglotta
Sylvia melanocephala
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Regulus regulus
Regulus ignicapillus
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Parus cristatus
Parus caeruleus
Parus major
Sitta europaea
Certhia brachydactyla
Lanius excubitor meridionalis
Lanius senator

Tawny Owl
Swift
Pallid Swift
Alpine swift
Kingfisher
European Bee-eater
Hoopoe
Great Spotted Woodpecker
Calandra Lark
Short-toed lark
Crested Lark
Thekla Lark
Woodlark
Sand Martin
Crag Martin
Barn Swallow
Red-rumped Swallow
House Martin
Tawny Pipit
Yellow Wagtail
Grey Wagtail
Wren
Robin
Redstart
Whinchat
Stonechat
Northern Wheatear
Blue Rock Trush
Blackbird
Cetti's Warbler
Zitting Cisticola
Melodious Warbler
Sardinian Warbler
Garden Warbler
Blackcap
Chiffchaff
Willow Warbler
Goldcrest
Firecrest
Spotted Flycatcher
Pied Flycatcher
Crested Tit
Blue Tit
Great Tit
Nuthatch
Treecreeper
Great Grey Shrike
Woodchat Shrike

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

Gaai
Kauw
Raaf
Zwarte spreeuw
Huismus
Vink
Europese kanarie
Groenling
Putter
Kneu
Grauwe gors
Napoleonwever

Garrulus glandarius
Corvus monedula
Corvus corax
Sturnus unicolor
Passer domesticus
Fringilla coelebs
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
Miliaria calandra
Euplectes afer

Vlinders
1. Monarchvlinder
Libellen
1. Gewone oeverlibel (Orthetrum cancellatum)
2. Zuidelijke keizerlibel (Anax parthenope) (?)
3. Zadellibel (Hemianax ephippiger) (?)
4. Zwervende heidelibel (Sympetrum fonscolombii)
5. Brachythemis leucosticta
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Jay
Jackdaw
Common Raven
Spotless Starling
House Sparrow
Chaffinch
Serin
Greenfinch
Goldfinch
Linnet
Corn bunting
Yellow-crowned Bishop

