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Samenvatting 

Van 18 september tot en met 24 september 2005 zijn leden van de Koninklijke 

Nederlands Natuurhistorische Vereniging, het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie 

en de Roofvogelwerkgroep Nederland op bezoek geweest in Tarifa – Zuid Spanje. 

Het doel van deze vogelreis was het waarnemen van overtrekkende roofvogels van het 

Europese vasteland naar Afrika. 

Dit doel is ruimschoots beloond, aangezien de reisgroep iedere dag veel overtrekkende 

vogels heeft waargenomen. Zeer bijzonder was dat een telpost ingericht kon worden in de 

tuin van hostal El Levante waar gedurende het verblijf in Tarifa overnacht en gegeten is. 

Gedurende het verblijf in Tarifa heerste een oostenwind, waardoor de vogels dicht onder 

de kust vlogen en vanuit de tuin van El Levante goede observaties verricht konden 

worden. Tijdens de telling werden per half uur de waarnemingen genoteerd, zodat een 

beeld ontstond van de pieken wanneer roofvogels overtrokken. Een topdag was 

donderdag 23 september toen wij 1455 Slangenarenden noteerden, maar ook de 

honderden Zwarte ooievaars zullen wij niet gauw vergeten. 

In totaal werden zo’n 145 vogelsoorten waargenomen, aangezien naast het waarnemen 

van roofvogels ook ruim aandacht werd besteed aan de observatie van zangvogels en 

steltlopers, meeuwen, sterns en zeevogels. De locatie El Levante is bijzonder geschikt 

voor het waarnemen van zowel roofvogels, als alle overige vogelgroepen. Achter El 

Levante zijn ruige weilandjes die begrensd zijn met struwelen en hagen van 

Schijfcactussen. In deze hagen verblijven veel soorten zangvogels; Cetti zangers, Kleine 

zwartkopjes, Ortolaan en Roodkopklauwier. In het ruige weilandje en op de 

electriciteitsdraden waren iedere dag Bijeneters en s’nachts hoorden wij regelmatig 

Kwakken. Tegenover het hostal ligt Playa de Los Lances; een langune waar de Rio Jara 

en de Rio Verde samen uit monden op het strand. Op dit strand hebben wij erg veel 

steltlopers (14 soorten) waargenomen en boven de branding van de Atlantische oceaan 

pijlstormvogels en Jan van Genten. Tijdens de vroege excursies naar het strand beleefden 

wij spectaculaire momenten door de waarnemingen van circa 3500 Kleine zilverreigers 

die van de slaapplaats naar de weilanden in het dal van de Rio Jara trokken. 

Interessante gebieden die wij naast de omgeving van Tarifa bezochten waren La Janda, 

het zuidelijke deel van Cota Donana en uiteraard het kurkeikenreservaat Los 

Alcornocales. Ook bezochten wij de telpost Algorrobo waar de tellers zeer 

mededeelzaam waren en ons wezen op de aanwezigheid van Arendbuizerd en hielpen bij 

de determinatie van Havikarend. 

De reisgroep concludeert dat medio september een prima periode is om in Tarifa vogels 

te observeren en dat hostal El Levante een goed onderkomen is voor vogelaars. Zeker is 

aan te bevelen voor vogelaars die Tarifa willen bezoeken de uitstekende gids: Guia de 

Aves Del Estrecho de Gibraltar – Parque natural “Los alcornocales”y Comarca de “La 

Janda” aan te schaffen.   

Een woord van dank aan senor Harry die deze reis zeer goed heeft voorbereid. 
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Resumen Tarifa Viaje de Aves 

 

De 18 de septiembre de 24 de septiembre de 2005 los miembros de la Union Real 

Holandesa de Histórica Naturaleza, el Instituto para la educación protectica de natura y 

unión aves de rapiñas Holandesa estaban visitante Tarifa, en el Sud de España.  

El objeto de este viaje de aves estaba la observación de aves quien pasan del continente 

de Europa a Africa.  

Este objeto es recompensado ampliamente, porque el grupo de viaje ha obsevado muchos 

aves quien pasaban cada día. Muy especial estaba el puesto donde podriamos contar aves 

que estaba en el jardín del hostal El Levante. Hemos pasado el noche y hemos comido en 

este puesto durante nuestra estancia.  

Durante nuestra en Tarifa soplaba un viento del este y los aves volaban cerca de la costa. 

Podriamos ver los aves muy bien en el jardín del Levante.  

Durante la cuenta hemos notado nuestras observaciones cada media hora, para obtenir 

una imagen de la migración de los aves de rapiñas. El mejor día era jueves el 23 de 

septiembre, cuando vimos 1455 culebreras europeas y también centenares de cigüñeas 

negras estaban inolvidable.  

En total vimos 145 diversas clases de aves, porque no hemos contado solamente los aves 

de rapiñas, también prestamos la atención a la observación de aves cantoras y aves 

zancudas, gaviotas, charanes y aves de las costas. El Levante es como locación muy bien 

para observar aves de rapiñas y otras clases de aves también. Detrás del hostal El Levante 

estan praderas vellosos con setos de cactos. En estos setos pasan muchos clases de aves 

estivales, como ruiseñores bastardos, currucas cabecinegras, escribanos hortelanos y 

alcaudónes comúnes. En la pradera y a los hilos de electricidad estaban abejarucos 

comúnes cada dia y hemos sabido martinetes comúnes de noche. Enfrente del hostal esta 

Playa de Los Lances; esta un playa donde Rio Jara y Rio Verde desembocan a la playa. A 

esta playa hemos observado muchas zancudas (14 clases) y encima de la  resaca del 

Océano Atlántico estaban pardelas y alcatrazes atlánticos. Durante nuestras excursiónes 

tempranas a la playa hemos experimentado momentos espectaculares debido a 3500 

garcetas comúnes cuales fueron del descansadero al valle del Rio Jara.  

Terrenos interesantes cerca de Tarifa que hemos visitado estaban La Janda en el sur de 

Cota Donana y por supuesto el parque natural Los Alcornocales. También, hemos 

visitado el puesto Algorrobo donde la gente estaba muy comunicativos con nosotros. Han 

observado un bosardo moro y han ayudado con la determinación del águila-azores 

perdiceras.  

El grupo de viaje hemos concluido que septiembre esta un mes muy bien para ir a Tarifa 

para observar los aves y hostal hostal El Levante esta un alojamiento perfeto para 

vigilantes de aves. El Guía de Aves Del Estrecho de Gibraltar  - Parque natural “Los 

alcornocales” y Comarca de “La Janda” estan muy interesante y podemos los aconsejarle. 

Quisiéramos agradecer a señor Harry que preparó este viaje muy bien. 
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Vogelreis Tarifa in 2004 

KNNV afdeling Epe – Heerde, VBW Noord – Veluwe en Roofvogelwerkgroep 

Nederland en IVN Apeldoorn 

 

Op 17 september was het zover; acht vogelaars van de Noord-Veluwe popelden om in het 

vliegtuig te stappen om de vogeltrek te beleven op het zuidelijkste puntje van Europa. 

Weer had Harry van Diepen een vogelreis georganiseerd en voor zover ik mijn archieven 

op orde heb, de tiende vogelreis. Dus voor Harry een jubileum en voor ons als 

deelnemers een nieuwe uitdaging om een voor ons alleen uit de literatuur en Internet 

bekend gebied in Europa te bezoeken. 

Het doel van deze vogelreis was om trekvogels te herkennen en een indruk te krijgen van 

de aantallen overtrekkende vogels die van het vasteland van Europa die in Afrika 

overwinteren.  

We zijn aan onze “trekken” gekomen; dat is zeker. Harry verdient een pluim voor de 

voorbereiding van deze vogelreis, want zonder deze goede voorbereiding was veel 

kostbare tijd verloren gegaan en hadden wij minder interessante gebieden kunnen 

bezoeken. In april 2004 heeft Harry samen met Ineke dit gebied bezocht als 

voorbereiding op deze najaars vogelreis. Veel indrukken zijn op ons netvlies geprint en 

opgeslagen tussen onze oren. Uw scribent heeft bijna een boekje volgeschreven van alle 

waarnemingen en informatie die dit weekje vogelen heeft opgeleverd. De resultaten van 8 

dagen vogels kijken, van zonsopkomst tot zonsondergang, is beschreven in dit voor de 

KNNV afdeling Epe – Heerde elfde reisverslag. 
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El Levante: situering Hostal noordzijde van de Kustweg – noordwesten van Tarifa 

Vooraf 

Andalusië is rijk aan ruige landschappen, maar ook prachtige nostalgische witte dorpjes 

en  Moorse moskeeën. Tarifa en Gibraltar in het zuidelijkste puntje van Andalusië zijn 

bekend om de waarnemingen van grote overtrekkende vogels, maar ook het nabijgelegen 

kurkeikenreservaat, met de fraaie Spaanse naam Los Alcornocales, mag er zijn. Uren kun 

je hier ronddwalen en genieten van het weidse landschap, de exploitatie van Kurkeiken, 

beekdalletjes en natuurlijk van de grote aantallen Vale gieren op de rotswanden, 

Tarifa ligt in de provincie Cadiz op slechts geringe afstand van Tanger in Afrika en de 

vogels moeten hier de Straat van Gibraltar oversteken. Tarifa is vooral bekend vanwege 

de oversteek van roofvogels en ooivaars; het is geen goed punt voor de observatie van 

zangvogels. De Straat van Gibraltar is ook van groot belang voor trekkende zeevogels. 

Het hele kustgebied heeft belangrijke gebieden voor migrerende roof- en zangvogels, 

overwinterende zeevogels, trekkende steltlopers en overige watervogels, waarvoor ook in 

de wintermaanden dit gebied belangrijk en interessant is. 

Logistiek 

Vanwege de afstand en de korte duur van deze vogelreis hebben wij gebruik gemaakt van 

de “Airbus” via maatschappij Iberia. Dit betekent dat wij om 8.12 per spoor vanuit 

Zwolle vertrokken, in Amersfoort overstapten om vervolgens ruimschoots op tijd op 

Schiphol te arriveren, waar zich de overige reisgenoten zich bij ons gezelschap voegden.  
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Het reisgezelschap van 2002, toen wij naar  Istanbul en de Bosporus reisden, was weer 

compleet. Om 12.25 vertrekken we richting Madrid en om 14.50 vliegen we onder 

“stralende ”zonneschijn over de Pyreneeën. Uiteindelijk zijn we 17.30 in Malaga, waar 

twee personenauto’s klaar staan voor het vervolg van onze trip richting Tarifa.  

Terwijl de airbus om 14.15 omlaag stevent om Madrid aan te doen prevelt onze 

dichtervogelaar Erik Murris zijn eerste gedicht: 

Een Spaans avontuur 

een nieuwe vogelkuur 

 

De Istanbulgroep 

bij EL Levante op de stoep 

 

Een weekje Tanja 

Mart Smeets naar de Vuelta 

 

Veel Wespendieven en Wouwen 

in Afrika al onder de pannen 

 

Maar in de touroperator alle 

vertrouwen 

en de verwachtingen hoog 

gespannen  

    
     Natuurreservaat: Playa de los Lances – overzijde El Levante 

   

Rond 21.00 uur zijn we in Hostal El Levante waar we onze bagage in onze 

bungalowblokken achterlaten om in het restaurant te genieten van onze avondhap. 

Overnachting 

Wij overnachten in drie bungalows 

bijeengebouwd in een wit 

gepleisterd blok, bij Hostal El 

Levante (oostenwind) aan de 

kustweg van Tarifa naar Cadiz. Het 

Hostal ligt op enkele kilometers ten 

westen van Tarifa en op nog geen 

kilometer afstand van camping Rio 

Jara, genoemd naar het riviertje dat 

hier het binnenland verlaat en op het 

strand de Atlantische oceaan 

ontmoet.  

    
      El Levante: bungalowblokken 
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Camping Rio Jara is bij Nederlanders die in de omgeving van Tarifa overnachten een 

bekende locatie. Het Hostal zelf beslaat een terrein met het hoofdgebouw, een ruime 

Parking, vier bungalowblokken, een woonhuis met ook een bungalowblok en een 

eenvoudige sier- maar grote en interessante moestuin. De tuin en een schraal weilandje 

waar af en toe een koe loopt, zijn gescheiden door een haag van Schijfcactussen en 

Sleedoorns; ondoordringbaar en interessant voor tal van Kleine zwartkoppen, Cetti’s 

zangers en Bijeneters. De tuin zal na later blijkt ons weekje Tarifa behoorlijk in de greep 

nemen. In de moestuin worden tomaten en paprika’s geteeld die in het Hostal ter tafel 

komen.  

Want zoals gebruikelijk in zuidelijke landen, werkt de hele familie mee in het restaurant 

en de eigenaar en opa waren regelmatig in de moestuin te vinden om tomaten en 

paprika’s te oogsten. Regelmatig kregen wij ook tomaten en paprika’s op onze telpost in 

de tuin. Het ontbijt stelt niet zoveel voor in Spanje; twee halve geroosterde broodjes met 

jam; het vruchtensap en de koffie doen echter veel goeds. 

De lunch te velde verzorgden wij 

zelf, Harry pendelde regelmatig 

naar de winkel voor nieuwe 

voorraden; overvloedige rouwkost, 

stokbrood en beleg. Wanneer wij 

in de tuin de picknick hadden, 

werd de koffie op onze telpost uit 

het restaurant bezorgd.  

Het diner is typisch Spaans; iedere 

dag rijstesoep vooraf, keuze uit 

meerdere menu’s en vlaatje of 

koffie na.  

     Koffietijd: telpost El Levante 

De bungalowblokken zijn modern en alleen ingericht om er te slapen; er is geen 

gelegenheid om maaltijden te bereiden, dan wel koffie- of thee te zetten.  

De indeling is als volgt; een slaapkamer met twee- of drie éénpersoonsbedden, een 

douche/bad en toilet en wastafel. De ingang is overkapt, zodat buiten windvrij van de 

schaduw genoten kan worden, als dat zo uitkomt. El Levante; voor vogelaars een ideale 

locatie en onderkomen.  

Het geheel doet Haciënda-achtig aan. In de tuin bevindt zich een Dadelpalm, Yucca’s, 

Agaven en hier en daar Granaatappelboompjes. 

Informatie: 

Ctra. Cadiz-Malaga, km 81,600 

11380 TARIFA – TEL.: 956 68 17 75 

Provincie Cadiz 

www. Tarifaweb.com/hostalellevante 

e-mail: ellevante@teleline.es 

 

mailto:ellevante@teleline.es
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Deelnemers Tarifa vogelreis 2004 

Harry van Diepen (reisleider)  Epe    

Margriet Maan    Veessen 

Astrid de Groot   Loenen 

Gertjan Blankena   Loenen 

Jan van Dijk    Zwolle 

Rudie Heideveld   Hoorn 

Erik Murris    Vaassen 

Adrie Hottinga   Vorchten 

Onze dagindeling 

Hostal El Levante heeft meerdere bungalowblokken waar prima overnacht kan worden. 

Ik sliep in het “vroegop” blok (Erik Murris, Rudie Heideveld en Adrie Hottinga) en 

tijdens het Spaanse hanengekraai zetten wij iedere morgen koers richting Tarifa beach. 

Een bijzonder interessant strand met uitlopers van enkele riviertjes. Op de grens van zoet 

en zout is een brak milieu waar wij veel soorten steltlopers konden waarnemen. Het 

ochtendkrieken is hier een geweldige belevenis; foeragerende Kleine zilverreigers in het 

rivierdal, foeragerende steltlopers en enkele duizenden Koereigers die vanaf hun 

slaapplaats de graslanden betrekken om bij het weidende vee insecten te zoeken en dan 

ook nog vele foeragerende Pijlstormvogels op zee. En dan natuurlijk nog de Auduin’s 

meeuwen en meerdere soorten sterns op het strand. Ook de morgen met de doortrek van 

Duinpiepers zullen wij niet gauw vergeten. 

Graszangers en Cetti’s  zangers 

begeleidden de terugtocht naar 

het ontbijt in El Levante, waar 

wij onze reisgenoten in de tuin 

begroeten; Jan van Dijk, Gertjan 

Blankena en Harry van Diepen 

en later Astrid de Groot en 

Margriet Maan. Na het ontbijt is 

dit achttal weer compleet en 

concentreert zich op de trek in 

de tuin van El Levante, terwijl 

de Bijeneters foerageren in een 

weilandje binnen het bereik van  

           8.00 uur: de trek begint ! 

onze observatiepost en Cetti’s zangers en Kleine zwartkoppen hun indringende getetter 

regelmatig laten horen. De trek van Arenden was indrukwekkend en wij waren 

bevoordeeld door de oostenwind die deze week aanwezig was en de vogels dwong om 

langs de kust te trekken. Hierdoor konden wij tot omstreeks 14.00 uur in de tuin 

verblijven en behoefden niet naar andere trektelpunten. Na de trektelling tot na de lunch 

te velde vertrokken wij naar Los Alcornocales om gieren te observeren, maar ook om een 

indruk te krijgen van dit grootste kurkeikenreservaat van Europa.  
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Naast dit indrukwekkende reservaat hebben wij ook La Janda bezocht, een groot 

landbouwgebied waar rijst en katoen wordt verbouwd. Dit gebied is enkele decennia 

geleden ontwaterd ten behoeve van de landbouw, maar nu zijn er weer plannen om dit 

gebied weer in te richten ten behoeve van de natuur. Wij beleefden hier een spectaculair 

moment; terwijl wij door het gebied reden zagen wij Boerenzwaluwen, maar wij konden 

niet bevroeden dat wij tijdens zonsondergang omringd werden door vele duizenden 

Boerenzwaluwen die in het riet van de watergangen overnachten tussen de Kwakken en 

vele honderden Gele Kwikstaarten die hier ook overnachten. Een bijzonder boeiend 

gebied dat ogenschijnlijk via het kaartbeeld weinig te bieden had. Zoals ook tijdens 

voorgaande vogelreizen genieten wij laat op de avond van het diner, om maar niets te 

missen van vogelbewegingen. Daarna nog nagenieten op het terras van één van onze 

bungalows, terwijl de Bidsprinkhanen ons verpozen.  

De nachten waren kort, de dagen lang en het genoegen was groot!  

 

Reisverslag 

Dit reisverslag luidt 

een nieuwe episode in, 

aangezien Harry 

besloten heeft om na 

de tiende reis die hij 

heeft georganiseerd, 

geen reizen meer in 

groepsverband te 

organiseren. Dit laat 

onverlet dat de 

reisgroep van de 

KNNV afdeling Epe – 

Heerde wel op stap 

gaat en nu zelf vogelreizen organiseert. Voor 2005 is een vogelreis georganiseerd naar 

Havelland in Brandenburg voor de observatie van Grote trappen en voor 2006 is een 

vogelreis naar Eilat in de planning opgenomen. 

 

De reisverslagen zijn het bindmiddel voor 

communicatie buiten de reisgroep. Reisverslagen 

worden geruild en hierdoor ontvangen wij ook 

belangrijke informatie over gebieden die wij nog 

willen bezoeken. In de eigen KNNV kring zijn de 

reisverslagen inmiddels collector items geworden, 

mede vanwege de geringe oplage en de uitvoerige 

informatie die in dit type verslagen wordt opgenomen. 

 

 

 

Señor Harry 
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Voorbereiding en literatuur 

Deze reis was grondig voorbereid, aangezien het anders niet mogelijk is om in 8 dagen 

zoveel gebieden in één omgeving te bezoeken. Harry heeft in april gekampeerd op 

camping Rio Jara; op nog geen kilometer afstand van Hostal El Levante. Vanuit de 

camping heeft Harry de omgeving verkend en tevens tegelijkertijd de bungalows bij El 

Levante besproken. Tevens is vooraf meer literatuur gekopieerd en de website intensiever 

bezocht om een indruk te krijgen van de beste tijd voor de vogeltrek en hoe wij rekening 

moesten houden met heersende winden.  

In de bijlage is een literatuurlijst 

opgenomen en een overzicht van 

interessante sites. Van Zuid-

Spanje is betrekkelijk veel 

informatie beschikbaar; vooral ter 

plaatse is goede literatuur 

beschikbaar in de 

informatiecentra van de Spaanse 

Ornithologische Society (SESO).  

Er valt nog veel te ontdekken in 

Zuid-Spanje langs de totale 

kustlijn van 4964 kilometer.  

               Rudie bestudeert de arenden  

Overzicht vogelobservatiepunten 

In de omgeving van Tarifa zijn meerdere vogelobservatiepunten die afhankelijk van de 

windrichting gedurende de herfsttrek bemand zijn en waar tot omstreeks 15.00 uur wordt 

geteld. In totaal zijn tussen Gibraltar en Facinas 12 observatiepunten langs de kust op 

goed overzichtelijke locaties gebouwd. Deze observatiepunten bestaan uit een betonnen 

overkapping met banken, zijn aan alle zijden open, zodat naar alle windrichtingen goed 

zicht is. Door de Spaanse afdeling of BirdLife International (Sociedad Espanola de 

Ornitologica) worden diverse vogelobservatiepunten dagelijks bemand gedurende de 

periode half juli tot en met half november en op de website van SEO worden vervolgens 

de telgegevens gepubliceerd.  

In het overzicht van de vogelobservatiepunten is de informatie opgenomen bij welke 

kilometerpaal zich de locatie bevindt, dan wel waar afgeslagen moet worden naar het 

observatiepunt. De meeste observatiepunten bevinden zich langs de kustweg N 340, 

behalve de observatiepunten bij Gibraltar. 
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Overzicht vogelobservatiepunten 

 1 -Desemb.Guardiaro (salida 131, por Sotogrande Costa km 130.5 Sotogrande 

 2 -Palmones (Av/Embarcadero, final crta. De la Mediana km 108 Rinconcillo 

 3 -Algarrobo (pista forestal) km 99.1 Algeciras 

 4 -Guadalmesi (camino militair no 4, desvio playa km 89,5 Mirador del E. 

 5 -Cabrito (pista de la Ahumada) km 90.7 Mirador del E. 

 6 -Cazalla km 87 Tarifa 

 7- Santuario (pista de Puertollana) km 78.5 Noord Rio Jara 

 8 -La Pena (pista a Huerta Serafin) km 76.8 Huerta Serafin 

 9 -Bolonia (CA/P2216, vereda Pto. Bolonia km 70.2 Bolonia 

10-Pto. De Facinas (Via Pecuaria la Zorrera) km 67.5 Facinas 

11-Gibraltar (Jews Gate) - Gibraltar 

12-Gibraltar (Europa Point) - Gibraltar 

 

  

 

Naast deze officiële vogelobservatiepunten is het goed mogelijk om ook op andere 

locaties trekkende vogels te observeren. Wel zijn de officiële vogelobservatiepunten op 

locaties die goed overzichtelijk zijn en de bergkammen bestrijken waar langs vooral 

diverse soorten arenden trekken.  
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Er zijn ook vogelaars die op het strand bij camping Rio Jara vogels observeren en wij 

hadden geluk dat er een heersende oostenwind was, zodat wij in de tuin van El Levante 

trekkende vogels konden observeren.  

Niettemin zijn wij ook op twee officiële vogelobservatiepunten geweest, waar ook 

interessante waarnemingen zijn verricht. 

Naast de vogelobservatiepunten zijn er ook enkele informatiecentra, die alleen gedurende 

de weekenden beperkt geopend zijn. In deze kleine centra wordt informatie van de 

omgeving verstrekt, zijn boekwerkjes en kaarten te koop, evenals de bekende T-shirts 

met vogelopdrukken enz. In deze centra wordt geen informatie verstrekt over de 

waarnemingen, zoals in Falsterbo wel gebruikelijk is. Hiervoor is het mogelijk om naar 

een internetcafé in Tarifa te gaan en de site te bezichtigen van EOS te bezichtigen. 
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Algemene informatie Zuid-Spanje 

Zuid-Spanje is historisch een interessant gebied en kent een lange geschiedenis. Zo was 

Cadiz al een welvarende handelsstad, toen noordelijke delen van Noord-Europa nog 

grotendeels onbewoond waren. Volgens legendes werd Cadiz al in 1100 v.Chr. gesticht. 

Zuid-Spanje heeft nog veel herinneringen aan de Moren, die tussen 711 en 1492 hun 

stempel op Spanje gedrukt hebben. In Tarifa is de Moorse invloed nog goed te zien, aan 

allerlei vestingwerken die inmiddels gerestaureerd zijn. Naast de teelt van Olijven en de 

wijnbouw in het binnenland van Andalusië worden hier ook landbouwgewassen 

verbouwd die men hier niet zou verwachten. In het ontgonnen moerasgebied La Janda ten 

noordwesten van Facimas wordt onder andere rijst en katoen verbouwd. 

Vanwege de droogte vinden we veel soorten struiken en bomen met klein en leerachtig 

blad, zodat de verdamping beperkt wordt. De Steeneiken zijn in het verleden grotendeels 

gekapt en hebben plaats gemaakt voor Kurkeiken die economisch gezien interessanter 

zijn door de oogst en verkoop van kurk.  
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De mediterrane flora overheerst 

en de traditionele bosformaties 

met Steeneiken bestaan vrijwel 

niet meer en zijn vervangen door 

maquis, een vrij lage begroeiing 

met onder andere Rozemarijn, 

Oleander, lavendel, Tijm, 

Kurkeik, Heidebrem, Cistus, 

Spartium en Genista. Ook de 

oppervlakte Kurkeiken is 

behoorlijk afgenomen ten gunste 

van begraasde oppervlakten voor 

het houden van vleesvee.  

               Intensieve begrazing met geiten  bij pista de Puerto Llano 

Daarnaast wordt ook graan geteeld en zijn begroeiingen aanwezig van verwilderde 

Olijfboomplantages, Vijgenbomen, Johannesbroodbomen en Citrusbomen. Veel van de 

oorspronkelijke plantages zijn gedeeltelijk gekapt en zijn opgenomen in 

begrazingseenheden. Op tal van locaties hebben wij geconstateerd dat de begrazingsdruk 

met geiten vrij hoog is.  

De landbouw in Andalusië wordt beheerst door gebrek aan zoet water, maar ook door het 

achterwege blijven van grootschalige hervormingen. Deels is het achterwege blijven van 

landbouwhervormingen een voortvloeisel uit het grootgrondbezit en te grote 

investeringen die in dit deel van Spanje noodzakelijk zijn voor de aanvoer van water. In 

de tachtiger jaren was nog een wet in Andalusië van kracht die het verbood om 

landbouwgrond braak te laten liggen. Dit beleid stond haaks op het beleid van de EG 

waar Spanje in 1986 lid van werd om de overproductie tegen te gaan.  

Dit betekende dat de katoenteelt vrijwel is verdwenen en dat thans op grote schaal 

Zonnebloemen worden geteeld. Daarnaast heeft zich de tuinbouw ook snel ontwikkeld in 

de kuststreken waar weinig 

geïnvesteerd behoeft te worden 

voor de aanvoer van water. Het 

landschap heeft zich de laatste 

decennia evenals in andere 

Europese landen via het beleid van 

de EG sterk veranderd. De 

oppervlakte Kurkeikenbos is 

afgenomen ten gunste van de 

veeteelt, maar ook de intensivering 

van akkerbouwproducten.  

 

     Kurkeiken in Los Alcornocales 

Voor de Kraanvogels die tijdens de wintermaanden in de Kurkeikenbossen foerageren is 

het voedselaanbod sterk afgenomen.  
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Het intensiveren van het landbouwkundige gebruik heeft tot gevolg dat gedurende de 

wintermaanden minder oppervlakte onbewerkt blijft en oogstresten niet meer bereikbaar 

zijn voor overwinterende Kraanvogels. Dit is overigens een Europees probleem voor 

overwinterende vogelsoorten die aangewezen zijn op oogstresten. 

Daarnaast heeft Spanje regelmatig te kampen met een aaneenschakeling van droge jaren 

waarin gemiddeld veel te weinig regen valt.  

Ongeveer 40 % van de Spaanse grond is nu al te droog en dat percentage wordt steeds 

groter. Nauw verbonden met het watertekort (verdwijnen vegetatie) en de grote 

hoeveelheden neerslag als het een keer regent, is het grote probleem van de erosie, 

waardoor jaarlijks miljoen tonnen aarde van de bergen waaien of gespoeld worden. 

Verwoestijning komt voor in Murcia, Andalusië, Aragon, Castilië en Valencia.  

Langs de kust groeien veel Dadelpalmen met de gelede stam en veervormige bladeren. 

De vruchten hangen in grote, oranjegele trossen onderaan de kruin. Op camping Rio Jara 

staat een bijzonder fraai ex. Niet alle Dadelpalmen dragen vruchten, aangezien ook veel 

sierdadelpalmen (Canarische dadelpalm) aangeplant zijn die niet vruchtdragend zijn.  

In de zomermaanden en de vroege herfst doet 

Zuid-Spanje dor aan. Dit was ook de situatie 

tijdens ons verblijf medio september, hoewel 

voor de liefhebbers toch nog veel bloeiends te 

ontdekken is. Sommige van onze kamerplanten 

kunnen in de mediterrane warmte een 

indrukwekkende omvang bereiken, zoals 

verschillende Ficussen en Oleanders. Op veel 

plaatsen zagen wij Ficussen en Oleanders die 

metershoog waren. Dit gold ook voor de fraaie 

Trompetbloemen, klimplanten die in dit klimaat 

in tegenstelling tot in Nederland enorme 

afmetingen hebben. Ook worden struiken geteeld 

voor de oogst van het blad dat als keukenkruid 

wordt gebruikt. Op tal van plaatsen hebben wij 

Laurierstruiken en Rozemarijn gezien.  

      
                Zeeui 

Veel natuurgebieden in Zuid-Spanje zijn toegankelijk voor publiek. Dit geldt niet voor 

alle natuurgebieden; in de delta van de Qualdalquivir ligt het Parque Nacional de Coto 

Donana, dat in 1969 werd uitgeroepen als nationaal park. Alleen de Qualdalquivir is 

stroomafwaarts vanaf Sevilla bevaarbaar. In het algemeen hebben de Spaanse rivieren 

een zeer onregelmatige watervoorraad met een minimaal zomerpeil en zijn daadoor voor 

de scheepvaart van weinig betekenis. Het Guadalquivir-bekken wordt gebruikt voor 

irrigatie en ook is deze rivier bekend vanwege zijn delta door de sterke bodemerosie die 

optreedt door de afvoer van sediment. De Coto Danana,voorheen één van de grootste 

jachtgebieden van Spanje,  is het enige echt beschermde natuurgebied en slechts beperkt 

toegankelijk.  
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Vanwege de afstand vanaf Tarifa hebben wij alleen de meest zuidelijke bufferzone 

bezocht, maar wel een indruk gekregen van de weidsheid van dit gebied en de 

importantie voor steltlopers en Flamingo’s. Andere natuurgebieden dragen de naam 

Parque Natural en zijn wel (gedeeltelijk) vrij toegankelijk voor het publiek. In de 

omgeving van Tarifa en El Levante zijn enkele gebieden vrij toegankelijk, maar in het 

Kurkeikenreservaat Los Elcornocales zijn grote delen ingerasterd als begrazingseenheid 

en in feite gedeeltelijk toegankelijk.  

Tegenover El Levante ligt tussen de kustweg en de Atlantische oceaan het Parque Natural 

“Playa De Los Lances”; dit gebied beslaat de kustzone en wordt doorsneden door drie 

kleine rivieren, waardoor interessante brakwater milieus aanwezig zijn. In dit vrij 

toegankelijke gebied hebben wij iedere morgen vanaf zonsopkomst vogels geobserveerd. 

Vanuit El Levante hadden wij 

uitzicht op enkele 

bergkammen, waar evenals 

vrijwel overal in Zuid-Spanje 

windmolens in grote aantallen 

aanwezig zijn. Volgens 

informatie van de NUON 

circa 3000 ex. in de omgeving 

van Tarifa.  

 

        Playa de Los Lances met de delta van de Rio Jara en Rio Vega 

De windmolens zijn ondermeer gefinancierd via een gemeenschappelijk Europees fonds 

voor een experimenteel electriciteitsproject. De directe gevolgen van de windmolens op 

de vogelpopulaties is in 1993 onderzocht door de Spaanse Ornithologische Society 

(SESO).  

Volgens het onderzoek is (wordt) een klein gedeelte van de overtrekkende vogels gedood 

door de windmolens. Hoewel het verlies aan vogels gering is, is de landschappelijke 

impact enorm! Op vrijwel alle bergkammen zie je de lange rijen windmolens. 

Direct al aan de kust langs de weg van Gibraltar naar Tarifa zijn bergen. In de strook 

Malaga-Ronda –Acros de la Frontera – Gibraltar zijn de bergen hoog (tot 1474 meter 

hoogte) en ruw. In de kuststrook Gibraltar (423 m), omgeving Tarifa (786 m) en in de 

omgeving van Cadiz (145 m) zijn de heuvels aanzienlijk lager, maar door de directe 

ligging aan de zee, lijken het toch aardige bergen.  

Tarifa is bij Kite-surfers erg bekend en afhankelijk van de windrichting wordt dichtbij El 

Levante of verderop langs de kustweg gesurfd. In Hostal El Levante verblijven ook 

regelmatig Kite-surfers. 

Bij diverse plaatsen zijn zoutpannen waar zout wordt gewonnen, onder andere bij de 

plaatsen Barbate en Cadiz, waar het ook interessant is om vogels te observeren.  

Er zijn diverse wildreservaten waar regelmatig wordt gejaagd. De oude jachttraditie is 

nog steeds sterker dan de natuurbescherming. Jachtgebieden van 35.000 ha zijn geen 

uitzondering. Vooral op zaterdag is het jachtdag en wordt er in veel gebieden gejaagd. 
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Ook op de berghellingen achter El Levante was op zaterdag een drukte van belang en 

werd voor de voet met behulp van de hond gejaagd. 

Tarifa 

Tarifa is een schitterende stad op het splitsingspunt van de Middellandse zee en de 

Atlantische oceaan. Enkele bouwwerken in deze stad herinneren nog aan de Moren. 

Tarifa was namelijk de eerste stad in Spanje die in Moorse handen viel; de afstand tot 

Afrika is hier slechts 13 km. Twee jaar voor de invallen in 711 vielen de eerste Moren de 

stad op verkenning al binnen. Van de bijna zes eeuwen durende overheersing zijn enkele 

monumenten overgebleven. Het stratenpatroon in het oude gedeelte doet Moors aan. 

Tarifa hebben wij enkele malen 

kort bezocht om te shoppen, maar 

ook om aan de Middellandse zee 

op het uiterste puntje bij het oude 

fort naar zeevogels te kijken. 

Natuurlijk direct bingo voor wat 

betreft foeragerende Steenlopers. 

Opvallend is het 

temperatuurverschil tussen de 

kust van de Middellandse zee en 

de Atlantische oceaan. 

     
                       Fortificaties Tarifa: Middellandse zee zijde 

Ook in de omgeving herinneren de plaatsen Arcos, Jerez en Vejer met allemaal de 

toevoeging ‘de la Frontera’ aan het feit dat het versterkte grensplaatsen waren van het 

christelijke rijk. Ook de term "wit dorp" is hier van toepassing. Spanje bezoekers 

herinneren zich wel de vele dorpen met de vele bepleisterde muren. De witte dorpen 

liggen allemaal in de provincie Cadiz en hebben een Arabische uitstraling en worden 

getypeerd door smalle, kronkelige straatjes, huizen met witgekalkte muren en veel 

sierwerk op de pleinen. Wij volstaan met deze samenvatting van het landschap waar wij 

vertoefden en in welke context wij vogels observeerden. Voor meer informatie is het aan 

te bevelen om de literatuur in de literatuurlijst te raadplegen. 

Nog te vermelden valt dat niet 

alle gebieden vrij toegankelijk 

zijn; enkele kustzones zijn 

evenals Gibraltar in militair 

gebruik en daardoor niet 

toegankelijk.  

Een aantal gebieden is niet 

toegankelijk, aangezien het 

particuliere terreinen betreft die 

begraasd worden en ook vindt 

hier, hoewel bescheiden in 

omvang, villabouw plaats, 
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waardoor ook de toegankelijkheid wordt beperkt. In de omgeving van de kustweg waar 

El Levante ligt, is de toegankelijkheid vrij goed. 

Het zwarte Iberische varken 

Op meerdere locaties liepen zwarte varkens in het Kurkeikenreservaat, maar ook in het 

gebied bij vogelobservatiepunt Santuario (pista de Puertollana). Dit varken heeft de 

officiële naam van Jabuga varken en zorgt voor een culinairspecialiteit in het uiterste 

zuiden van Spanje. 

 De varkens krijgen kurkeikels en het schijnt dat de eikels van de Kurkeik voor een 

speciaal aroma in de droge ham zorgen; “Jamon curado ibérico”. Interessant was dat de 

varkentjes vaak wroeten bij kleine stroompjes die water afvoeren uit het gebergte; op de 

wroetplaatsen zagen wij veel Witte- en Gele kwikstaarten en als er dan koeien in de buurt 

graasden ook vele tientallen Koereigers. Na de informatie over de speciale ham, 

behandelden wij de varkentjes met meer respect! 

Pijnbomen  

Langs de Atlantische kust zijn op veel 

locaties pijnboombossen. De 

pijnboom (Pinus pinea) die we hier 

aantreffen is een dennensoort die 

karakteristiek is in het Zuid-Europese 

landschap. Deze naaldboom valt op 

door zijn parasolvorm: een lange 

stam, een sterk afgeplatte kroon en de 

takken die zich naar de kroon 

verdichten. De kronen van deze 

pijnbomen hebben een opvallende 

parasolvorm. 

     
         Parasoldennen en Schijfcactus langs de Kustweg 

Behalve de speciale kroonvorm zijn 

ook de kegels van de parasolden 

opvallend. Ze zijn breed, eivormig en 

hebben eetbare zaden. De 

pijnboombossen hebben wij niet 

speciaal bezocht, maar onderweg naar 

diverse excursielocaties reden wij 

door en langs deze bossen.  Alleen in 

het zuidelijke gedeelte van Cota 

Donana – park Bonanza hebben wij 

de sfeer geproefd van deze 

pijnboombossen die tot aan de rand 

van kleine wateren van de Rio 

Quadalvarquivir groeien.   
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Begroeiingzones 

Door de vele geografische variaties bezit Andalucië een reeks ecosystemen die door veel 

natuurliefhebbers gewaardeerd worden. Zo varieert de plantengroei in deze typische 

Spaanse regio van Bougainvillea tot Edelweiss. De laagst gelegen strook, vanaf 

zeeniveau tot ongeveer 500 m, is karakteristiek Mediterraans en wordt gedomineerd door 

Olijf- en Mastiekbomen, Steeneiken, Kappersstruiken, Aloë’s, Schijfcactussen,  

Sinaasappel- en Citroenbomen, Palmen en andere subtropische planten die uitstekend 

gedijen in het warme kustklimaat. Hogerop zijn de steeneikenbossen tot ongeveer 1600 

m, gevolgd door een 300 meter brede zone met hier en daar Corsicaanse en Grove 

dennen. Van 1900 tot 2600 m is er een strook Jeneverbessen en Zevenbomen. 

Tegenwoordig schijnt de Brem deze zone in zijn bezit te nemen. 

Los Alcornocales (kurkeikenreservaat) 

Bedenk maar dat tijdens het ontkurken van een Spaans wijntje dat de kurk van de 

Kurkeik (Quercus suber) uit Los Alcornocales ( Alcornoque = Steeneik) komt en dat de 

productie van kurkeik dit omvangrijke gebied voor tal van vogelsoorten in stand kan 

houden! Iedere negen jaar kan de schors van de Kurkeik afgepeld worden; de 

ontschorsers ontpellen de Kurkeik tot circa drie meter hoogte, aangezien de overige 

schors te arbeidsintensief gewonnen moet worden en ook de levenscyclus van de Kurkeik 

teveel wordt aangetast. Slechts enkele maanden per jaar (voorzomer) kan de kurk 

gesneden worden. Voor het vervoer van kurk worden muilezels gebruikt. 

 

Het kurkeikenreservaat Los Alcornocales beslaat een totale oppervlakte van 170.025 

hectare en strekt zich uit van Tarifa in het zuiden van de provincie Cadiz, tot Cortes de la 

Frontera in het noordwesten van 

de provincie Malaga. In het 

park bevinden zich meerdere 

gebergten. Los Alcornocales is 

het belangrijkste 

kurkeikenreservaat in de 

wereld. Dankzij de winning van 

kurk is nog een aanzienlijke 

oppervlakte Kurkeik in stand 

gebleven. In het park bevinden 

zich veel plantensoorten die 

thuishoren in tropische 

gebieden maar zich hier kunnen 

handhaven door de hoge 

temperaturen.          Kurkeik exploitatie 

Op tal van plaatsen worden de zwarte vechtstieren geweid die in Spanje nog steeds voor 

culturele doeleinden worden gebruikt.  
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La Janda 

La Janda met een oppervlakte van 

20.000 ha heeft op dit moment geen 

speciale bescherming voor vogels. 

Tot de jaren zestig was La Janda 

één van de meest gekwalificeerde 

wetlands in Spanje. Het was ook 

één van de belangrijke 

broedgebieden van de Grote trap in 

Spanje. Begin jaren zestig is dit 

gebied “opgeofferd” aan de 

landbouw die overigens in dit deel 

van Spanje niet rendeert.  

    
      La Janda: rijstvelden – voorgrond: Springkomkommer  

Via diepe drainages is het voormalige wetland drooggelegd; het gebied wordt nu 

gekarakteriseerd door diepe sloten en rechte kavels, terwijl ook weer water wordt 

aangevoerd voor de productie van zonnebloemen, rijst en katoen. Wij waren vrij laat op 

de middag in La Janda; onze aandacht werd bij het binnenrijden van dit landbouwgebied 

in beslag genomen door foeragerende Rode steenpatrijzen. De Springkomkommers op de 

dijkjes werden gefotografeerd en op tal van plekjes bij sluisjes werden grote troepen Gele 

kwikstaarten genoteerd, die zich opmaakten voor een bezoek aan een gezamenlijke 

slaapplaats. Het hoogtepunt van deze avond waren de vele duizenden Boerenzwaluwen 

die in de rietkragen langs de poldersloten “invielen”. Voor zonsondergang werden wij 

omringd door de vele duizenden Boerenzwaluwen en twee albino’s (enkelen onder ons 

hadden het over 10.000 Boerenzwaluwen) die laag scherend over de katoenvelden hun 

nachtverblijf opzochten. Bijzonder indrukwekkend; dit vogelschouwspel hadden wij 

nooit eerder meegemaakt en zal ons als hoogtepunt zeker bijblijven. Het totaal van de 

Boerenzwaluwen was moeilijk in te schatten maar ligt dichtbij de 10.000 ex! En dan te 

bedenken dat tijdens het invallen van de Boerenzwaluwen de Kwakken in de 

wilgenstruiken ontwaakten en wij veel van deze nachtreigers ontdekten tijdens onze 

voorzichtige terugtocht in het donker over één van de dijkweggetjes die La Janda 

doorsnijdt. Het is bijzonder boeiend dat je dan Kwakken ontwaardt in Wilgenstruiken in 

deze overigens cultuursteppe van  Mais, Rijst en Katoenakkers. 

De provincie Cadiz heeft plannen in voorbereiding om de voormalige “natte” laguna 

weer als natuurgebied in te richten, aangezien de landbouw vanwege irrigatie onrendabel 

is.  

Het is boeiend te ervaren dat dit gebied, ondanks zijn overwegend landbouwkundige 

functie nog erg in trek is bij veel vogelsoorten en grote aantallen vogels tijdens de 

herfsttrek hier pleisteren. Wij waren ook erg laat in El Levante voor de avondhap en 

hebben alles uit de keuken aanvaard wat er te krijgen was. 
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Windrichting en thermiek 

Wanneer de oostenwind regeert is dat goed te merken aan de vogeltrek. De trek aan de 

Atlantische kust is dan sterk en voornamelijk Slangen- en Dwergarend en ook Zwarte 

ooievaars trekken langs de bergkam. Ook Vale gieren pendelen dan tussen Europa en 

Afrika. Tijdens oostenwind noteerden wij ook Kalanderleeuwerikken en groepjes Grauwe 

gorzen. Thermiek is de drijfkracht voor de overtocht van Europa naar Afrika; hoe werkt 

thermiek en waarom is het voor overtrekkende vogels noodzakelijk? 

Boven plaatsen die relatief snel opwarmen (bijv. een omgeploegde akker, zandgrond 

tussen bossen, een heuvel waar de invalshoek van de zonnestralen vroeger op de dag 

groter is, een korenveld bij een vijver of een stad) kan de meer opgewarmde, lichtere 

lucht dan opstijgen. Die opstijgende warme lucht noemt men een thermiekbel. Zolang de 

thermiekbellen een hogere temperatuur hebben dan de omgevende lucht zullen ze blijven 

doorstijgen. Zo kunnen thermiekbellen stijgen over een afstand van slechts een 

honderdtal meters tot meer dan 2 kilometer. Als de opstijgende lucht voldoende is 

afgekoeld zal condensatie optreden. Meestal zien we op goede thermiekdagen veel 

cumuli of stapelwolken. De eerste dagen bij El Levante hadden wij deze situatie; 

oostenwind met opwarming; thermiekbellen die eindigden in stapelwolkjes. De 

achtergrond van een witte stapelwolk is erg prettig om vogels op grote hoogte te tellen.   

De laatste twee dagen vond vermoedelijk afkoeling van de lucht in hogere lagen plaats, 

hierdoor waren er weinig stapelwolken en was het tellen van doortrekkende arenden veel 

lastiger, vanwege de egale blauwe achtergrond. 

Het voorspellen van thermiek blijft erg lastig, aangezien veel parameters die elkaar 

beïnvloeden een rol spelen bij de vorming van thermiek. 

Zwerftrekkers zijn vogels die 

tijdens de trek graag gebruik maken 

van thermiek. Zij kunnen op goede 

thermiekdagen zwevend enorme 

afstanden afleggen. Hoe hoger 

vogels kunnen opstijgen in een 

thermiekbel, hoe verder zij aan hoge 

snelheid kunnen “afglijden” naar 

een volgende opstijgende luchtbel. 

Bij het opstijgen in de thermiekbel 

proberen de vogels zich, al 

cirkelend, zo goed mogelijk te 

centreren in de bel omdat de 

grootste stijgsnelheid (tot soms 4 m/s of meer) zich in het centrum van de bel bevindt.  

Op plaatsen waar veel zonneschijn is en de zonnestralen zich voor de middag al bijna 

loodrecht op de bodem kunnen richten, is een snelle opwarming en kan de thermiek al na 

enkele uren na zonsopgang zich ontwikkelen. Boven de zee komt thermiek bijna nooit 

voor omdat water veel te traag en overal even snel opwarmt (geen temperatuurverschillen 

boven wateroppervlak).  

Zweeftrekkers volgen dan ook routes waarbij zoveel mogelijk de zee wordt vermeden. 
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Op plaatsen als Tarifa bij de straat van Gibraltar, de Bosporus bij Istanbul en Falsterbo in 

Zuid-Zweden kunnen tijdens de trek zeer grote aantallen zweeftrekkers waargenomen 

worden. Als er voldoende thermiek is, kunnen de zweeftrekkers voldoende hoogte 

winnen om in een lange glijvlucht en een zo kort mogelijke slagvlucht het zeewater over 

te steken. Bij onvoldoende zonnige dagen en weinig thermiek wachten de vogels en kan 

in één dag het luchtruim gevuld zijn met vogels die gebruik maken van thermiekbellen. 

Gieren maken bijna uitsluitend gebruik van opstijgende warme lucht om zich te 

verplaatsen. Deze vogels houden elkaar ook voortdurend in de gaten om te zien wie van 

hen in een goede thermiekbel is terecht gekomen.  

Is die éne vogel goed aan het stijgen dan volgen vaak velen om ook gebruik te maken van 

de opstijgende warme lucht in de thermiekbel. In Tarifa hebben wij dit verschijnsel ook 

waargenomen; éénmaal één Vale gier in de lucht en plotseling zijn er veel meer. Zonder 

één vleugelslag kunnen gieren bij windstil weer ongeveer 15 kilometer verder zweven 

waarbij 1 km gedaald wordt. Iedere vogel heeft zijn eigen glijgetal; voor gieren bedraagt 

het glijgetal 15. 

Ooievaars verplaatsen zich bij grote 

trek bijna uitsluitend door gebruik 

te maken van thermiek. Hierbij 

wordt door deze relatief zware 

vogels veel energie bespaard. 

Wanneer Ooievaars een 

thermiekbel verlaten, verspreiden 

ze zich en zweven in een breed 

front door het luchtruim.  

 

 

      Gibraltar: Engels militair domein 

De kans dat een vogel plotseling in een goede thermiekbel terechtkomt wordt bij een 

toenemend aantal verspreide vogels groter. De andere vogels, die elkaar voortdurend in 

de gaten houden, zweven dan onmiddellijk naar de bel die hen snel weer op grotere 

hoogte zal brengen. Om zich snel over grote afstanden te kunnen verplaatsen hebben de 

vogels er dus alle belang bij om met zoveel mogelijk te zijn. Bij goede thermiek worden 

dan afstanden van 200 kilometer per dag gemakkelijk overschreden.  

Dat het soms niet lukt om in één keer over te steken zagen wij op donderdag 21 

september toen enkele honderden Witte ooievaars uren nodig hadden om de Straat van 

Gibraltar over te steken omdat er onvoldoende thermiek was.  

Tijdens oosten- en westenwind steken de meeste vogels over. Gedurende de voorjaarstrek 

vliegen de vogels gewoonlijk lager dan tijdens de najaarstrek. 
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Organisatie telwerk en Bird Watching 

De provincie Cadiz coördineert vanaf 1997 monitoring van het tellen van migrerende 

vogels. De coördinatie van het veldwerk (Programma Migres) gebeurt in samenwerking 

met de Spaanse afdeling of BirdLife International (Sociedad Espanola de Ornitologica). 

Vanaf half juli tot en met half november wordt ieder jaar geteld op diverse 

observatieposten die speciaal voor de tellingen zijn ingericht. Vrijwilligers helpen samen 

met specialisten om de observatieposten te bemensen. Op de observatiepost Algorrobo 

ontmoeten wij Portugezen die dit jaar hier telden. 

Meer dan 200 vogelsoorten maken de overtocht over de smalle Straat van Gibraltar om 

de overwinteringsgebieden in Afrika te bezoeken. 

Andalucië is één van de belangrijkste gebieden voor de observatie van circa 350 soorten 

vogels. De vogelrijkdom is te danken aan 

de enorme verscheidenheid aan 

landschapstypen in dit deel van Spanje. 

Daarnaast is Andalusië van enorm belang 

voor migrerende vogels die voor de trek 

naar Afrika nog “opvetten” in Zuid-

Spanje. Dit betekent dat vooral in het voor- 

en najaar veel soorten waargenomen 

kunnen worden. Tijdens de najaarstrek 

worden vrijwel ieder jaar 250.000 

roofvogels en meer dan 30.000 ooievaars 

geteld. Binnen 2 maanden kunnen in het 

bereik van enkele kilometers langs de kust 

40.000 wouwen, 35.000 ooievaars en 4000 

Slangenarenden waargenomen worden.  

Naast de aantallen roofvogels zijn ook het 

strand en de lagunes van belang voor 

trekkende steltlopers, aangezien bij Tarifa 

drie rivieren op het strand in de 

Atlantische oceaan uitstromen.     

Vale gieren 

Ook is dit gebied bekend vanwege de aanwezigheid van 

Vale gieren, het is de grootste roofvogel die je in de 

bergen tegen kunt komen. De breedte van de vleugels is 

bijna drie meter. Gieren zijn aaseters; ze zeilen hoog in de 

lucht op zoek naar dode schapen, geiten, steenbokken, 

gemzen en koeien. 

  

De gieren leggen grote afstanden af, want dode beesten 

vind je niet overal; ze maken gebruik van thermiek. 

Gieren zijn aangewezen op mooi weer, want tijdens bewolkt weer, wanneer er geen 
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thermiek is, zul je vrijwel nooit gieren in de lucht zien. De gieren in het 

Kurkeikenreservaat moeten het hoofdzakelijk hebben van dode schapen, - geiten en – 

koeien. Met de provincie Cadiz zijn afspraken gemaakt over het laten liggen van dood 

vee ten behoeve van de vele gieren. 

In Nederland zou dat niet kunnen, behalve de strikte afspraken die zijn gemaakt in de 

Oostvaardersplassen. In Zuid-Spanje hebben wij op meerdere plaatsen knekelvelden 

gezien, waar bewust dood vee neergelegd wordt voor de gieren; één van die knekelvelden 

is bij het vogelobservatiepunt  Santuaria (pista de Puertollana). Hier hebben wij de dode 

koeien geroken, gefotografeerd en geconstateerd dat dit knekelveld een belangrijke 

voedselbron is voor de gieren. 

Vale gieren bouwen hun nesten op 

richels van steile rotswanden; ze 

hebben steile wanden nodig, 

omdat ze anders met hun vleugels 

in de knoop komen bij het 

aanvliegen van het nest. Wij 

hebben enkele rotswanden bezocht 

en zijn geïmponeerd van de 

aantallen Vale Gieren die hier 

verblijven. 

 

 
         Knekelveld bij Pista de Puerto Llano 

 

Hoezo lelijk. 

 

Een vale gier zit op een rots 

en overziet vol trots 

zijn onherbergzaam veld. 

 

Er wordt verteld 

dat ie lelijk is, 

het tegendeel is waar. 

 

Door vele kleuren vergezeld 

speelt laat zonlicht door de nis, 

hij staat in prachtig verenpak startklaar. 

 

Ach ja, er wordt wel meer verondersteld. 

Op de grond lonkt al zijn dis, 

een kadaver ligt daar voor hem klaar. 

 

Zijn gestalte toch al memorabel, 

in zweefvlucht superrespectabel. 

Zijn kleuren beige, bruin en zwart en wit. 

Hij zal nog mooier zijn als ie dichter bij je zit. 
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Intermezzo 

Witkopeend 

In de bufferzone “Bonanza” van Coto Donana zagen wij enkele tientallen 

Witkopeenden.; voor de meesten van ons was dit een nieuwe soort. Deze eendachtige 

was bijna uitgestorven, maar is gered door de inspanningen van de vereniging Asociacion 

Amigos de la Malvasia (vrienden van de Witkopeend). Deze mooie vogel met korte nek 

en een helderblauwe snavel is de enige vertegenwoordiger van de ‘stijve staartfamilie in 

de Palearctische regio. Hij wordt steeds zeldzamer in West-Europa en de enige 

broedplaatsen die bekend zijn liggen hier in Zuid-Spanje; ook zijn er broedplaatsen in 

Noord-Afrika en Turkije.  

   

Ten noorden van Sanlucar de Barrameda ligt Bonanza het zuidelijkst gedeelte  van 

Parque Natural Cota Donana.  
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Dagbeschrijvingen 

Vrijdag 17-09-2004 

Reisdag die voorspoedig verloopt en om 8.12 in Zwolle en Apeldoorn aanvangt met het 

vertrek per spoor naar schiphol. Na een glijvluchtje en overstappen in Madrid zijn we 

omstreeks 17.30 in Malaga waar we verder reizen met een Peugeot en een Hyundai. 

Tijdens onze autorit van Malaga naar Tarifa zien we op meerdere plekken Witte 

ooievaars, Halsbandparkieten, Koereigers en Kleine zilverreigers op slaaptrek. Zwarte 

spreeuwen zijn hier net zo gewoon als onze Spreeuwen en langs de kust zien we veel 

Geelpootmeeuwen. Op diverse plekken zien we nog Gierzwaluwen, Huiszwaluwen en 

ook enorme aantallen Alpengierzwaluwen. 

Om 21.00 uur zijn we in Hostal El Levante en genieten na de incheck van het Spaanse 

diner en gaan middernacht te bed. 

Voordat we aan het diner 

aanschuiven en ons Spaans over 

de plaatselijke keuken zeer op de 

proef wordt gesteld, roept Rudie 

geen Paêlla, want dat is een 

visprutteltje met inktvisjes die 

smaken als een “rubber stiekie”.  

 

 

 

    
              De avonddis in El Levante 

Dit is Hoorns voor een elastiekje! Tijdens deze avond in het restaurant van El Levante 

komen de verhalen “los” van Istanbul, hoe we daar vogels geobserveerd hebben, maar 

nog meer hoe we gedineerd hebben in de diverse restaurantjes met en zonder 

kakkerklakken. Geen probleem, in de goede keuken mag een kakkerlak zijn; om 22.17 

zien wij een kakkerlak rennen over de overigens brandschone vloer van het restaurant. De 

aanvang in El Levante is goed; een vissoep met herkenbare garnalen en mosselen. Harry 

is de reisleider en wordt gevraagd het menu samen te stellen; het komt allemaal goed, 

vanaf dat moment is Harry – señor Harry en hebben wij iedere avond een prima Spaanse 

hap. Deze eerste avond krijgen wij als hoofdmenu Pêche Lemon, een plak gebraden 

Maanvis, waarbij Antonio Barbadilla van 11,5 % gedronken wordt.  

Om 23.00 wordt het “Erik Murris” fonds ingesteld voor de financiering van algemene 

doelen voor de verzorging van de inwendige mens. 

S’ avonds voordat we naar bed gaan, horen we in de omgeving van het riviertje Rio Jara 

enkele Kwakken roepen en in de tuin zijn diverse Bidsprinkhanen. Tevens hoorden wij in 

het Spaanse riet in de moestuin diverse soorten voor ons niet determineerbare 

sprinkhanen en krekels. Hoe kun je beter in slaap vallen dan bij deze nachtgeluiden die 

weer opgevolgd worden door het hanengekraai en alweer krekels wanneer we opstaan in 

de morgenschemer.  
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Zaterdag 18-09-2004 

De “vroegop” kamer – Rudie Heideveld, Erik Murris en Adrie Hottinga staan vroeg op 

(en dit is in het donker om 6.30) en gaan in de schemer naar het tegenover het Hostal 

gelegen Playa de los Lances met de status van Paraje Natural and Reserva Ornitoliga. Dit 

lagunegebied heeft een oppervlakte van 226 hectare en hier monden drie riviertjes uit op 

het strand van de Atlantische oceaan. Het uitmonden van de drie riviertjes geeft een 

brakwater situatie die veel voedsel oplevert voor pleisterende steltlopers. De begroeide 

strandvlakte is interessant vanwege de aanwezigheid van meerdere soorten leeuwerikken.  

Wij zijn nog niet bekend in dit 

gebied en banen ons een weg 

door prikkeldraadafrasteringen. 

Elektrische afrasteringen 

worden hier niet gebruikt; dit 

betekent dat de koeien die in 

de lagunes grazen via een 

anderhalf meter hoge 

prikkeldraadomheining van de 

A 340 worden gehouden. De 

volgende morgen houden wij 

het voor gezien om over de 

prikkeldraden te klauteren en  
         Het strand van Tarifa: tegenover El Levante 

 

gaan via camping Rio Jara en de betonnen brug naar het strand en de lagune. 

Het zandstrand is zeer uitgestrekt en wordt ten noorden van de camping begrensd door  

objecten die zijn ingericht voor dagrecreatie en enkele grotere campings. Aan de 

westzijde strekt het strand zich uit tot Tarifa, waar zich bij de monding van de Rio Jara, 

de Arroyo Salado en de Rio Vega altijd veel sterns bevinden.   

De lagunes worden extensief 

beweid door gedomesticeerd vee 

zonder enige rasherkenning; het 

idee is dat de circa 20 koeien met 

kalveren die hier weiden een grote 

oppervlakte hebben en bij de 

camping bijgevoerd worden. In de 

lagune tegenover het Hostal zien 

wij; Veldleeuwerik, Gierzwaluw, 

Graszanger, na zonsopkomst 

begint de trek van Gele kwikstaart 

en foeragerende Kleine 

zilverreigers zijn aanwezig. 

S’morgens is er een aarzelende trek van Sperwers   Beweiding in Playa de Los Lances 
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en verder noteren we in het onafscheidelijke veldboekje:  

Huismus, Spreeuw, Kneu, Hop, Boompieper, Putter, Tapuit, Bruine kiekendief (2), 

Zwarte wouw, Dwergarend, Slangenarend, Kalanderleeuwerik, Kortteenleeuwerik, 

Grauwe gors, Blauwe reiger, Zomertortel, Roodbortstapuit, Duinpieper en op het strand 

Drieteen, Bonte strandloper, Geelpootmeeuw, Grote stern, Aduins meeuw en omstreeks 

7.30/7.45 circa 3500 Koereigers die vanuit het westen de vallei van de Rio Jara intrekken. 

Een schitterend gezicht om wolken van deze reigertjes tijdens opkomende zon langs de 

bergkam te zien vliegen. Tegenover El Levante is een ooievaarsnest op een gebouw in de 

lagune; het is één van de nesten die wij deze week zullen zien. 

Om 8.45 zijn wij weer bij El Levante waar de Kleine zwartkoppen in de haag van 

Schijfcactussen kwetteren. Af en toe laat zich ook een Graszanger in de moestuin horen 

en in de tuin achter het weilandje roepen regelmatig Cetti’s zangers en horen wij ook 

Bijeneters. In de weilanden op de berghelling wordt overal gejaagd en zijn vrijwel geen 

Koereigers aanwezig. In het beekdalletje langs de Rio Jara laten zich regelmatig enkele 

Raven horen en regelmatig bezet een raaf een uitkijkpost op één van de 

electriciteitspalen. 

Jan, Erik, Gertjan, Astrid en Margriet hebben zich in de tuin gesetteld om te genieten van 

de trek van roofvogels. Het is onze eerste dag en is het nog wennen, vooral als de vogels 

hoog over komen. Naast de vele tientallen Slangenarenden, Dwergarenden, zien we veel 

Sperwers, enkele Zwarte wouwen, enkele Aasgieren en enkele tientallen Vale gieren.  

 

Het is niet echt duidelijk of de 

Vale gieren overtrekken of dat ze 

alleen op zoek zijn naar voedsel. 

De Aasgieren trekken wel weg, 

maar het is bekend dat de adulte 

Vale gieren in Zuid-Spanje 

zoveel mogelijk overwinteren en 

dat de juveniele ex. overwinteren 

in Marokko en soms doortrekken 

naar Senegal. 

Regelmatig zien we Kleine 

torenvalken die zowel foerageren 

als overtrekken.  

                  Telpost El Levante: synoniem El Ollande 
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Op deze eerste dag is het wennen aan overtrekkende roofvogels; het zijn vooral de 

Dwerg- en Slangenarenden die ons bezighouden en ook de eerste Zwarte ooievaars die 

ons respect afdwingen als zij deze eerste dag in kleine groepjes regelmatig overtrekken. 

Deze eerste dag zien wij in vergelijking met de volgende dagen veel Sperwers 

overtrekken en ook nog een eenzame Blauwe kiekendief. Het is opvallend dat wij deze 

eerste dag geen Witte ooievaars over zien trekken in tegenstelling tot de volgende dagen. 

De witte wolkjes zijn voor ons een belangrijk herkenningspunt om de overtrekkende 

vogels in de thermiekbellen te tellen en elkaar de groepen overtrekkende vogels aan te 

wijzen. Het is niet duidelijk hoeveel arenden we echt kunnen tellen, aangezien langs de 

oostelijke bergkam ook veel arenden trekken die vrij lastig zijn te determineren, en ook is 

ons idee dat deze dag achter de bergkam ook arenden trekken. Er is geen duidelijke piek 

van de arenden te ontdekken; vanaf 8.30 tot omstreeks 14.00 trekken gestadig kleine 

groepjes door. 

Laat onverlet dat de ouverture tijdens deze eerste dag onze zintuigen prikkelt, de 

telescopen geprezen worden en wij na 14.00 wanneer de trek afneemt alweer uitzien naar 

de volgende morgen. De trek is toch het  hoogtepunt van de dag en hiervoor zijn wij 

tenslotte naar Tarifa gereisd. 

Na de lunch in de tuin van El Levante gaan wij om 14.30 uur naar het nabijgelegen 

Estacion Ornitoliga aan de rechterzijde van de tweede afslag langs de kustweg richting 

Cadiz. Vanwege de siësta, die wij Nederlanders niet kennen, is dit kleine 

informatiecentrum gesloten.  Ter hoogte van de campings die vanaf de tweede afslag 

tussen de kustweg en het strand gesitueerd zijn bevinden zich kleine bossen met 

Parasoldennen die beweid worden met runderen. Deze kleine bossen met Parasoldennen 

zijn op meerdere locaties aanwezig en zijn in veel situaties de enige afscheiding tussen de 

kustweg en duinen langs het brede strand. 
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Wij rijden terug en gaan de eerste 

weg rechtsaf, gerekend vanaf El 

Levante, en gaan de vallei in van 

het riviertje Rio Jara. We zien vele 

tientallen Koereigers die in de 

vallei bij de donkerrode koeien op 

zoek zijn naar insecten. Wij rijden 

richting het park Los Alcornales 

en zien onderweg Haciendes met 

paarden, vechtstieren, zoogkoeien 

met kalveren in beweide 

grasvlakten met veel distels.  

     Het dal van de Rio Jara 

De beweide grasvlakten doen dor aan en hebben in deze periode weinig groen, vanwege 

de (normale) droogte die hier heerst. De afrasteringen zijn interessant, aangezien als 

paalhout snoeihout van olijfbomen wordt gebruikt. Dit snoeihout is zeer rustiek en 

natuurlijk interessant om naar te kijken, aangezien regelmatig Roodborsttapuiten en 

Grauwe klauwieren op de paaltjes aanwezig zijn. Af en toe zien wij Spanjaarden te paard 

die controles uitvoeren voor het vee en rasters. Wanneer we de grasvlakten in de vallei 

verlaten en de berghellingen inrijden verandert het landschap. Begraasde hellingen met 

veel stenen, gelardeerd met begroeiingen met Steeneiken, Steenlinden en Pistastruiken. 

De synergie tussen koeien en Koereigers wordt hier bevestigd; in tal van beweide 

struwelen zien wij bij de zoogkoeien en vechtstieren Koereigers die in de directe 

nabijheid van runderen insecten vangen. Het is een synergie waar je de tijd voor moet 

nemen om te observeren. Uit de literatuur hebben wij deze synergie in ons opgenomen, 

maar in de Zuid Spaanse warmte en sirene rust zijn de waarnemingen van deze synergie 

een paradox van onze Nederlandse gazons waar Grutto’s zich het vege lijf moeten redden 

voor de turbomaaiers. Natuurlijk beseffen wij dat we op enige afstand van “huis” zijn en 

hier andere culturen heersen, maar toch, je denkt na hoe het in Nederland zou kunnen 

zijn, zonder Koereigers weliswaar, maar wel met gewoon weer vogels in de wei! Dit was 

even een uitstapje van uw scribent! 

In de Kurkeikenbossen horen wij 

Vinken, Boomkruipers en Bonte 

Vliegenvangers. Cicades roepen 

overal en Putters zijn overal op de 

erfjes bij de woningen. Hoornaars 

zijn hier algemeen en deze 

oerinsecten hebben hier een 

paradijs wat betreft hun 

voedselvoorziening.  

 

 

                Runderbeweiding in Los Alcornocales 
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Wij zien op veel locaties Roodborsttapuiten. De trek is zeker niet afgenomen; wij 

genieten echter van het landschap in het Kurkeikenreservaat, maar noteren toch weer 

“bellen” van overtrekkende Slangenarenden en Dwergarenden. De Kurkeikenbossen 

worden in dit zuidelijke gedeelte van het reservaat Los Alcornocales  overal beweid in 

afgerasterde compartimenten met afwisselend zoogkoeien, vechtstieren, schapen en grote 

aantallen geiten. Deze beweiding roept enige vragen op, aangezien het idee is dat grote 

delen van voormalige weidegronden en olijf- en citrusplantages langzamerhand 

dichtgroeien met Pistastruiken. De beweiding met geiten lijkt eerder een averechts effect 

te hebben voor wat betreft de toename van stekelstruiken. 

 

Murris 4.14 uur 

Mijmert in de schaduw van een Kurkeik 

 

Een Koereiger ging op slaaptrek   

Afgepijgerd met een droge bek 

Na de overnachting  

Ging hij in volle verwachting 

Naar zijn foerageergebied 

Dat vond hij zo gemakkelijk niet 

Maar de koning te rijk 

Vond hij een koe onder een Kurkeik 

 

Wij volgen vele grindwegen langs 

beweide hellingen en noteren veel 

Vale gieren en tijdens stops om 

van het landschap te genieten voor 

ons onbekend donkere vlinders 

met gele strepen (Rotsvlinders?). 

Tijdens de stops horen wij overal 

kwetterende Kleine zwartkopjes. 

Naast de Vale gieren zien wij ook 

weer trekkende Dwerg- en 

Slangenarenden.  

 

                 Extensieve beweiding met vleesvee 

Wij zien honingbijen die zich tegoed doen aan de nectar van kruisbloemigen en noteren 

een Tjiftjaf. Appelvinken zijn aanwezig in Eucalyptusbomen, maar ook Merels, Gaaien 
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en Buizerds. Bij een beweide helling met schitterende rode koeien, die bij een beekje enig 

kuilgras wegkauwen zien we erg veel Gele kwikstaarten die achter vliegen aanjagen. Ook 

hier veel Graszangers in de ruigten bij de struwelen. Op deze plek is het goed toeven, 

want langs de bergkam trekken 8 Zwarte ooievaars, 1 Visarend en zweven 10 Vale gieren 

en dat noteren wij om 18.30. Bij een gammele ijzeren brug dat naar een kot gaat waar een 

aantal paarden lopen en een muilezel zien wij onder de brug in het beekdalletje een 

Monarchvlinder op een Zijdeplant.  

De Zijdeplant is één van de 

belangrijkste waardplanten van 

deze enorme vlinder. De 

Monarchvlinder is een tropische 

vlinder die uit Afrika het Europese 

contingent bezoekt. De vlinders 

zijn erg opvallend gekleurd, dat 

hindert ze niet, aangezien ze giftig 

zijn. De rupsen leven op planten die 

een giftig melksap bevatten en 

worden door het drinken van het 

sap zelf ook giftig, zodat ze niet 

gepredeerd worden.    Muilezel: voor gebruik vervoer kurkeikschors 

 

Langs de beek groeien Wonderbomen en in de beek fonteinkruiden en bij de oever 

fladderen Weidebeekjuffers. Het zijn weer van die plekken waar je uren zou willen 

dwalen, maar vogelaars willen altijd maar weer verder, dus vertrekken wij in de 

wetenschap dat we hier deze week niet meer terugkomen. 

Omstreeks zeven uur passeren wij over de kustweg de rots van Gibraltar op weg naar 

Algeciros en verblijven enige tijd bij het toeristisch uitkijkpunt met de kiosk.  

Vanaf dit punt kijk je op Tanger 

in Afrika. Het is 19.30 en 

Boerenzwaluwen en 

Gierzwaluwen scheren langs de 

bergkam, Kleine zwartkoppen 

kwetteren onophoudelijk in de 

struwelen op de berghelling en 

een verlate Dwergarend vliegt 

richting Gibraltar. 

Het is nog niet donker en het 

strand lonkt en wij vertrekken 

om even ten westen van El 

Levante het strand te bezoeken. 
             Op 10 km afstand ligt Afrika: Tanger 
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Terwijl wij door de lage duintjes naar het strand lopen, noteren we Kuifleeuwerikken, een 

Grote pieper en langs de vloedlijn 6 Bonte strandlopers en de onafscheidelijke 

Drieteentjes en met het zicht op Afrika boven de branding Grote sterns op weg naar de 

slaapplaats. 

Als het donkert en het strand wordt ingesloten door de duisternis nemen wij afscheid van 

het oceaanstrand en gaan naar El Levante voor de avondhap. Het is een gedenkwaardige 

eerste dag; het veldboekje heeft zijn diensten bewezen, er is op deze eerste dag veel 

genoteerd. Tijdens de avondhap en nog een uurtje daarna wordt de dag geëvalueerd en 

zien wij alweer uit naar zondag 19 september om weer te genieten van de trek en overige 

waarnemingen. 

 

Zondag 19 september 2004  

Het is nog donker op zondagmorgen wanneer het natuurlijk instinct ons zonder wekker 

tot de orde roept en ons het bed doet verlaten. Na het “wastafelen” en een stuk brood uit 

de kofferbak van Harry’s Peugeot en een sapje vertrekken Rudie, Erik, Jan en Adrie 

richting strand. Roodborsten en vroege Graszangers begeleiden ons richting camping, 

waar wij over de brug het strand betreden. 

In de lagune zien wij 

Roodborsttapuiten die al actief 

zijn. De vlakte tussen de kustweg 

en het strand Langs de Rio Jara  

(Playa de Los Lances), bestaat uit 

vegetaties met Zeekraal 

(Salicornia spec.). Zeekraal is een 

echter pionier die op kale plekken 

en aan de randen van de schorren 

zich vestigt. Zeekraal koloniseert 

de kale plekken en zorgt ervoor 

dat zwevend materiaal 

vastgehouden wordt,  

               Jan in de aanslag met de video 

waarna zich in verloop van tijd ook andere planten kunnen vestigen. De vegetatie op dit 

schor is interessant voor veel trekkende vogelsoorten, aangezien veel zaden aanwezig 

zijn; er zijn altijd Kuifleeuweriken en ook zagen wij enkele Teklaleeuweriken, naast de 

vele Gele kwikstaarten, Duinpiepers en Graszangers, Putters en Huismussen. Om hier 

rond te struinen tijdens de opkomst van de zon geeft een bevrijdend gevoel en leidt 

automatisch tot uiterste concentratie om al die vogelluiden en bewegingen in het schor en 

het strand goed te volgen. Op het strand is het evenals zaterdagmorgen weer goed toeven 

met veel steltlopers; Bonte strandlopers, Drieteentjes, Bontbekplevieren, Strandplevieren, 

een Kleine strandloper en Oeverlopers. Er is trek van Oeverzwaluwen, Putters, Gele 

kwikstaarten en ook enkele Grote gele kwikstaarten worden genoteerd. Juveniele Bonte 

vliegenvangers zien wij in de lagune en op de bunker tussen de camping en het strand zit 

een Duinpieper. In het duin bij de bunker groeien Sodomsappels (Calotropis procera). 

Deze grijsgroene plant groeit op oevers en in droge beddingen en aanspoelsels op 
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duintjes. Het is een interessante plant met paarswitte bloemen en in september lichtgroen 

eivormige vruchten die later knappen en pluizen. 

Interessant is dat langs de kust in de lagune meer zangertjes trekken dan langs onze stek 

in de tuin van El Levante. Wij hebben dit fenomeen niet verder onderzocht, aangezien de 

arenden en ooievaars voor ons de hoogtepunten bleven.   

 

Strand 

 

Het uitgestrekte strand 

biedt ’s morgens vroeg 

aan vogelaars genoeg. 

Daar is al trek van gele 

kwik, 

de duik van een Jan van 

Gent. 

En het is schoon, geen glas of blik 

maar een drieteen, die langs de vloedlijn rent. 

 

Een strandplevier 

zoekt tussen resten wier 

zijn gading bij elkaar. 

Een blauwe reiger wiekt er zwaar. 

Een frisse ochtendbries 

waait boven zand en slik en duin. 

Zonsopkomst zet het duister op verlies; 

Tarifakust wordt Spaanse vogeltuin. 

 

Over de golven scheert een pijl; 

duizend koereigers vliegen onverwijld 

naar hun ontbijt bij koeien in het land. 

Want, op gevoel of door verstand 

verlaten zij hun slaapplaats bij de zee 

en vinden insecten, verstoord door grazend vee. 
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Wij gaan terug 

over de brug 

naar ons ontbijt, 

met kennis die weer is uitgebreid. 
 

Op de terugweg naar El Levante zien we op de elektriciteitsdraden meer dan 20 Grauwe 

gorzen en tijdens het ontbijt vliegt een Ralreiger richting weilanden langs de Rio Jara. 

Wij installeren ons tijdens het ontbijt altijd aan een tafel bij het raam met het uitzicht op 

het strand met de verrekijker naast de koffiemok. Na de koffie lopen wij langs de muren 

die in Spaanse tuinen de erven 

afscheiden en ontdekken 

enkele grote groengekleurde 

hagedissen, die zich snel 

verstoppen in de spleten van de 

muren. In tegenstelling tot 

zaterdag komt de trek 

langzaam op gang en blijven 

veel arenden hangen boven de 

noordelijke bergkam. Er 

trekken rond negen uur kleine 

groepjes Gele kwikstaarten, 

Kneutjes en relatief veel 

groepje Grauwe gorzen.  

Graslandje tegenover telpost El Levante: Kleine zwartkop, Cetti’s 

zanger, Roodkopklauwier, Bijeneter, Grauwe gors en Ortolaan. 

In het struweel tussen de tuin en het weiland houden zich 2 Zomertortels op en ter hoogte 

van de elektriciteitsdraden roepen 2 Raven die later op de palen zich verschansen. In het 

Spaanse riet (Arundo donax) in de moestuin roepen Graszangers. Dit riet lijkt op bamboe, 

heeft tegenovergestelde 

blauwgroene bladeren en kan 

tot 4 meter hoog worden. 

Spaans riet wordt gebruikt om 

er instrumenten van te maken 

of gewoon als dakbedekking 

voor de schaduw. S’nachts 

verblijven de krekels in deze 

aanplant. Op tal van plaatsen is 

Spaans riet aangeplant en ook 

verwilderd, wat met veel 

woekerende tuinplanten 

plaatsvindt.  

           

Spaans riet in de tuin van El Levante 
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Op de noordelijk gelegen hellingen zijn enkele honderden foeragerende Koereigers bij 

het weidend vee. Er is iets meer wind die gelukkig wel uit het oosten waait, zodat wij in 

de tuin kunnen blijven. Op zaterdag waren er meer wolkjes in de lucht; vandaag hebben 

we te maken met witte sluierwolken die ook weer snel verwaaien. Dit maakt het 

determineren en tellen intensiever, aangezien het lastiger is om elkaar te vertellen waar de 

vogels langskomen. Om half tien zien we de eerste groep van meer dan 20 Zwarte 

ooievaars overtrekken en om half elf zien we een Blauwe kiekendief vrouwtje 

overtrekken en om 11.30 een Bruine kiekendief; het zijn de weinige kiekendieven die we 

deze week zien. Rond 10.00 is het vrij rustig met de trek, maar vanaf half elf gaat het 

luchtruim open en komen de Dwerg- en Slangarenden “aangezeild”. Het hoogtepunt van 

de doortrek van de Slangenarend ligt tussen 11.30 en 14.00. Vandaag trekken de 

Slangenarenden dichter langs de noordelijke en oostelijke bergkam en dit betekent dat we 

meerdere zijden in de gaten moeten houden, aangezien ook kleine aantallen langs het 

strand trekken. Even rustig lunchen is er niet bij; er moet geteld worden om een indruk te 

krijgen van het aantal trekkers. Ons geduld wordt beloond met een fantastische vlucht 

van 240 Witte ooievaars die tussen 13.00 en 13.30 thermiekend  naar Afrika gaan. Het 

schroeven van de Ooievaars is goed te zien, aangezien deze groep uivers thermiekt boven 

de tuin en Jan tuimelt hierdoor enkele malen met tuinstoel en al achterover.  

Door de spanning van het 

fotograferen breekt tijdens de 

val zijn handvat van zijn 

Novoflex; creativiteit is 

noodzakelijk om te 

fotograferen! Met de overtocht 

van de uivers wil het niet 

lukken, want de wind is 

toegenomen en regelmatig 

keert de groep terug. Om 14.15 

voegt zich nog een groep van 

40 Witte ooievaars bij de groep 

van 225 ex.  

           Jan met zijn onafscheidelijke Novoflex 

De totale groep blijft thermieken; het is goed te zien dat verschillende groepjes elkaar in 

de gaten houden en dat ook weer samenvoeging plaatsvindt. Het is 15.20, wij zijn nog 

steeds in de tuin van El Levante en een groepje van 70 Ooievaars steekt eindelijk over en 

een groep van 190 ex., verdwijnt achter de noordelijke bergkam uit ons zicht. Wij hebben 

ieder geval genoten van dit openlucht theater!  

De Aasgieren hebben wij niet in het trekteloverzicht opgenomen, omdat het ons nu wel 

duidelijk is dat de Aasgieren echt op aas uit zijn en hun glijvluchten zich niet uitstrekken 

tot aan de overzijde van de Straat van Gibraltar. Vandaag trekken de Gele kwikstaarten 

nog vrij laat door; om 12.00 uur zien we nog kwikken overtrekken. 

Aan het eind van de morgen is het net of er smog vanaf de noordelijke berghelling aan 

komt zetten. Diego vertelt ons later dat er een bosbrand is en dat daardoor de lucht 
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“vergrijsd” door de rook. Om 13.00 uur enige opwinding omdat wij boven het strand een 

Aalscholver met een opvallende witte kop en borst zien vliegen. Dit blijkt na enig 

determineerwerk een geografische variatie te zijn: een adulte Marokkaanse (maroccanus 

of lucidus) Aalscholver. Interessante waarneming om deze variatie aan de Spaanse kust te 

zien. De teller voor trekkende Zwarte ooievaars blijft vandaag steken bij 27 ex. Het is 

inmiddels 15.40 uur en Slangenarenden trekken nog over in kleine aantallen en boven de 

branding zien we enkele Jan van Genten vissen.  

Wij houden het omstreeks 16.00 uur voor gezien en vertrekken over de kustweg in 

noordelijke richting naar Barbate om daar de marisma’s van Barbate te bezoeken. De 

marisma’s zijn lagune’s bij de stad met veel slenken en die dienen als 

hoogwaterinundatie gebieden. In dit gebied waar wij gewoon een tijd struinen, zien wij 

foeragerende Kleine zilverreigers, Groenpootruiters, Tureluurs, Aduins meeuwen, 

Bontbekplevieren, Bonte strandlopers, Ooievaars, Blauwe reigers, Geelpootmeeuwen, 

Grote mantelmeeuwen, Kleine mantelmeeuwen, IJsvogel, Oeverlopers, Paapjes en 

Koninginnepages op Slangenkruid.  

In de slenken is erg veel vis 

dat tijdens de vloed de slenken 

binnengaat. Gertjan heeft een 

fuik gevonden en zet de fuik in 

één van de openingen van een 

slenk en verschalkt enkele 

vissen. Op tal van plekjes zien 

wij holen van krabben die hier 

erg talrijk zijn.  

 

 

         Barbate: marismas de Barbate 

Het is een rustgevende plek met op de achtergrond de Atlantische oceaan en een witte 

stad die afsteekt in het namiddaglicht.  

Op de terugweg zien wij Kauwen die hier niet talrijk zijn en een vrouwtje Grauwe 

kiekendief en enkele Fazanten.  Wij stoppen bij een vuilnisbelt langs de Kustweg, 

aangezien dit soort locaties altijd wel wat te bieden heeft. Wij zien honderden 

Geelpootmeeuwen en enkele tientallen Kleine mantelmeeuwen op de “belt”; 

Kuifleeuweriken scharrelen in de ruigten en vele honderden Huismussen maken hun 

opwachting in Eucalyptusbomen voor het bezoek aan hun overnachtingstek. Wij zijn bij 

één van de wegen die naar het grootschalige akkerbouwgebied La Janda gaat. Wij 

besluiten La Janda te bezoeken, ongeacht het late tijdstip van de dag. Wij zien langs de 

onverharde weg meerdere Paapjes en Roodborsttapuiten en opvallend veel Wilde eenden 

in de sloten die dit gebied doorsnijden. Op een hoge berm langs de berm stoppen wij om 

Springkomkommers te fotograferen. De vruchten van deze opvallende plant zijn in staat 

om 12 meter ver weg te springen. Terwijl wij op de knieën liggen om deze voor ons niet 

alledaagse plant te fotograferen zien wij 12 Rode patrijzen die zich in de rijstvelden 

ophouden. Vervolgens ontvouwt zich een uitzonderlijk grootschalig akkerbouwlandschap 

dat naar later blijkt zeer vogelrijk is.  
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In de inleiding hebben wij al beschreven wat de geschiedenis van dit gebied is en welke 

plannen voor dit gebied in voorbereiding zijn: herinrichting als wetland, zoals het 

oorspronkelijk ook was. Dit gebied heeft een enorme potentie voor vernattingsprojecten 

en herinrichting tot één van de belangrijkste wetlands van Zuid-Spanje. Het is bijzonder 

boeiend om tijdens de late avondzon in dit grote gebied vogels te observeren; want vogels 

zijn er! Wij zien Ralreigers vliegen in de omgeving van de vele sloten die het gebied 

moeten ontwateren. Op tal van plekken zien wij slaapplaatsen waar vele tientallen, zo 

niet enkele honderden Gele kwikstaarten verblijven om de nacht door te brengen. Vijf 

Bruine kiekendieven jagen nog tijdens het invallen van de schemer, Zwarte wouwen en 

Torenvalken zoeken aan de beboste randen een slaapplaats. We zien veel Wilde eenden, 

enkele Witgatjes, maar ook gewoon vele tientallen Groenlingen die hier een slaapplaats 

betrekken. Cetti’s zangers zijn nog actief langs de grindweg die wij volgen. Wij noteren 

dat hier grootschalige teelten plaatsvinden van respectievelijk Rijst, Katoen, Zonnebloem 

en Korrelmaïs. Allemaal erg intensieve teelten die en erg intensief waterhuishoudkundig 

systeem vergen en aangewezen zijn op het gebruik van veel zoet water. In tal van 

percelen zien wij enorme regeninstallaties en in de sloten pompen die moeten zorgen 

voor deze in onze ogen verkwistende landbouwkundige exploitatie. Het is duidelijk dat 

dit gebied zich leent voor het herstel van het eertijds grootschalige wetland La Janda. Het 

is 20.15 uur en hier beleven wij in tegenstelling tot de ochtendtrek van enkele duizenden 

Koereigers bij Tarifa de slaaptrek van vele honderden Koereigers naar een slaapplaats. 

Het is evenals s’morgens een imposant gezicht om flokken van deze kleine witte 

reigertjes te zien vliegen richting een plek die voor ons onbekend is.  

Dan beleven wij een bijzonder iets; wij 

hebben thuis langs de IJssel of langs de randmeren meerdere malen Boerenzwaluwen in 

zien vallen in de rietvelden die als slaapplaats worden benut. Maar de aantallen die wij 

hier noteerden, hebben de overtreffende trap in het veldboekje beklommen. Wij stonden 

als verstilde wezens in dit voor ons desolate landschap alleen maar te genieten, terwijl de 

Boerenzwaluwen in duizendtallen om ons heen dansten in het flauwe avondlicht. Hoe 

kon het zijn dat duizenden Boerenzwaluwen in dit gebied met slootjes met smalle 

rietkragen, kunnen overnachten. In onze belevenis was dit niet mogelijk; maar gelukkig 

behoren menselijke onmogelijkheden tot de mogelijkheden in de vogelwereld. Duizenden 

Boerenzwaluwen streken neer in de rietstengels in de sloten om te overnachten. De 

overnachting leek op een sprinkhanenzwerm die neerstreek; nooit hebben wij deze 

belevenis tijdens onze reizen in den vreemde meegemaakt.  
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Het is onze tweede dag in Zuid-Spanje en ons opnamevermogen wordt zwaar op de proef 

gesteld! De Boerenwaluwen blijven maar komen en wij worden omringd met duizenden 

zwaluwen die een slaapplaats willen betrekken in de rietkragen langs de grindweg. 

Hoeveel zwaluwen zijn hier in La janda aanwezig; de cruciale vraag die ons bezighoudt 

tijdens de schemering? Volgens onze bescheiden schatting bedraagt het aantal 

Boerenzwaluwen circa 10.000 ex., waarvan acte! 

En dan moet je weer naar El Levante voor de avondhap. Het is moeilijk om je los te 

maken van deze gebeurtenis en dit uitzonderlijke landschap dat ogenschijnlijk niets te 

bieden heeft. In de ban van de Boerenzwaluwen noteren we toch nog twee albino 

zwaluwen, omdat ze gewoonweg opvallen. Ook vergeten we niet de honderden Gele 

kwikstaarten die in de ruige bermen een slaapplaats bezochten en daar mijmerden voor de 

oversteek naar hun winterkwartieren. Langs de grindweg stoppen wij enkele malen 

aangezien de wilgenstruiken langs de grindweg als slaapplaats gebruikt worden. Wij zien 

meerdere Kwakken in de wilgen die aanstalten maken om te foerageren en in dezelfde 

struiken zien wij ook Zomertortels die hier overnachten.  

Het zijn bijzondere gebeurtenissen die ons deze tweede dag in de schoot geworpen 

werden en veel indrukken achterlieten en veel discussies en vragen tijdens de verlate 

avondhap opleverden. De avondhap was zeer laat, want de duisternis omringde ons al in 

La Janda en dan is het toch nog een behoorlijk eind richting El Levante. De late 

terugkomst was het waard en Diego zorgde weer voor een goed diner met diverse 

gerechten die nog in de keuken voor dit late uur beschikbaar waren. Señor Harry praatte 

alles goed en de dis was weer rijkelijk! 

Het is ver na middernacht wanneer de slaapplaatsen betrokken worden en de krekels ons 

wakker houden. Dit is het leven tijdens een vogelreis! 

 

En morgen gezond weer op. 
 

Een rietveld in een schemeravond, 

zwaluwen zwermen rusteloos in het rond. 

De zon achter de heuvels weggezakt. 

Het grijs dat de lucht haar rood heeft afgepakt. 

 

Het riet dat zo uitnodigend ruist, 

en waar op het oog nog niets in huist 

zal straks één grote bedstee zijn 

voor drukke vliegers, na hun eetfestijn. 

 

In die late lucht 

één grote vlucht 
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van kwetterende silhouetten, 

uit je herinnering niet meer weg te zetten. 

 

Boven hun slaapplaatsen in het riet, 

bijna geen kleur meer die je aan ze ziet 

en als ze eenmaal op een stengel zitten, 

vallen slechts albino’s op; dat zijn die witte. 

 

Hun slaapzaal indrukwekkend druk, 

de avond valt, het geluid gaat stuk. 

Het wordt adembenemend stil, 

namiddagwarm kruipt naar  avondkil.  

 

Ook de laatste zwaluw vindt zijn plek, 

misschien de eerste die ’s morgens weer vertrekt. 

Is dit alles dan geregisseerd? 

Of uit het hoofd geleerd? 

 

Is het voorbestemd? 

Of weet iedere zwaluw dat het went  

om in het riet te overnachten 

beter, dan  in de lucht op slaap te wachten. 
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Overzichtskaart van La Janda: noordzijde Facinas en oost- en noordoostzijde Barbate 
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Maandag 20 september 2004  

De slapers van de “vroegop kamer” vertrekken in de schemering naar de fel begeerde 

lagune en het strand waar veel vogels aanwezig zijn. Wij gaan weer via camping Rio Jara 

en noteren kwetterende Huismussen op de camping. Roodborsttapuiten op de muren van 

de camping en op de paaltjes die de lagune afscheid van de weilandjes; Zwarte 

spreeuwen en Turkse tortels roepen de opkomende zon tegemoet en Putters zijn alom 

aanwezig, alsmede Blauwe reigers die vroeg ontwaken en in de Rio Jara op zoek zijn 

naar prooi. Gele kwikstaarten 

trekken door en Kuifleeuweriken 

zoeken insecten op het strand. Op 

het strand zijn boven de branding 

Kokmeeuwen, Geelpootmeeuwen, 

Visdieven, Visdieven, Grote sterns, 

Kleine mantelmeeuwen en Aduins 

meeuwen die foerageren en ook 

van de slaapplaatsen de monding 

van de Rio Jara betrekken. Evenals 

de vorige dagen herhaalt zich het 

schouwspel van de vele duizenden 

Kleine zilverreigers die vanaf een  
     Erik en Rudie in Playa de Los Lances 

 

voor ons onbekende slaapplaats langs de heuvels de vallei intrekken op zoek naar het 

eerste voedsel van deze dag. Achter de camping zien wij langs de Rio Jara foeragerende 

Oeverlopers, Bonte strandlopers, Bontbekplevieren, Strandplevieren en een Steltkluut.    

Op het strand zetten wij op grens van strand en water onze telescopen op en nemen de 

tijd om de branding af te speuren naar al dat kostelijk gevederte dat zonder vrees de zee 

induikt op zoek naar zeebanket. Wij zien  de geweldenaars onder de zeevogels; Jan van 

Genten die met een geweldige duik de zee instorten om vervolgens met een sierlijke 

glijvlucht het luchtruim te kiezen om zich op te maken voor de volgende duik. En ook de 

Pijlstormvogels zijn weer aanwezig en het is kostelijk om deze vogels te zien duiken en 

jagen boven de zee.  

Na dit schouwspel op zee lopen 

wij achter de camping door het 

Parasoldennenbos langs de Rio 

Jara naar de kustweg en noteren 

en passant; IJsvogel, veel 

Graszangers, koerende 

Zomertortels, Roodborsttapuiten 

in de bloeiende Wonderbomen  

twee Cettizangers die zich niet 

onbetuigd laten in een biotoop 

met rietruigten, braamstruwelen 

en vele soorten kruiden.  

 
                Gertjan, Rudie, Margriet, Erik en Jan 
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Langs de kustweg lopen wij terug en zien trekkende Zwarte wouwen, Sperwers en ook 

een Klein vliegend hert. 

Als we terugkomen in de tuin van het Hostal is de trektelploeg al actief, aangezien uit het 

zwerk veel moois boven en langs de tuin richting Afrika vliegt, schroeft of zweeft. 

Wij houden de telling om 14.15 voor gezien, omdat de magen knorren en Señor Harry de 

middagpicknick heeft voorbereid. Na de bekende opruimactie na de picknick vertrekken 

wij richting Cota Donana. 

Ter hoogte van Cadiz zien wij bij een tankstation in de lagunes en zoutpannen vele 

tientallen Flamingo’s. Tegenover het tankstation worden vissen en water gebonden 

insecten onaangenaam verrast door graafwerkzaamheden en vervolgens belaagd door 

vele tientallen Kleine zilverreigers, tientallen Steltkluten, Bontbekplevieren en veel 

Groenpootruiters. Tussen Rio de Pedro en Rio Quadalete zien wij in de zoutpannen vele 

honderden Flamingo’s. 

Via enkele buitenwijken met veel tuinderijen bereiken wij de zuidzijde van Cota Donana; 

dit gedeelte dat buiten het bekende natuurgebied ligt draagt de fraaie naam Bonanza. En 

in dit natuurpark (de status natuurgebied is aannemelijk, door hetgeen wij waarnamen, 

maar in Spaanse begrippen is natuurpark meer van toepassing) hebben wij genoeglijke 

uren doorgebracht. 

Het soorten schrijven boven de honderd die wij in drie dagen hadden genoteerd, nam hier 

een grote vlucht. Zoiets van roept u maar! 

Direct grenzend aan de tuinderijen in het Parasoldennenbos loopt een voetpad naar een 

vogelkijkscherm aan de rand van een plas met een eiland. Wij noteerden hier 

achtereenvolgens: vele tientallen Kleine zilverreigers, Kuifeenden, zeker 20 Dodaarzen, 

Slobeenden, Steltkluten, Witkopeenden, Meerkoeten, Kleine karekieten, Wilde eenden, 

Waterhoentjes, Flamingo’s, Kokmeeuwen, IJsvogels, Gekraagde roodstaart, Kwak, 

Purperkoet, Grote mantelmeeuw juv., Bonte vliegenvanger, Visarend, Boomvalk, Fitis 

juvenielen, Eksters, Paapje, Tapuit, Hop en Kuifleeuweriken. 

Deze plas temidden van de tuinderijen zal ons lang heugen, aangezien wij in een uurtje 

hier veel bijzondere waarnemingen noteerden. 

Na het bezoek bij de plas splitste zich de groep en liepen 

een aantal langs het water naar een vermeende volgende 

vogelhut. Na veel heen en weer gerij ontmoeten we elkaar 

weer enkele kilometers verderop, versmacht van de dorst 

door de hitte. De waarnemingen verzachten het leed van de 

wandelaars in de brandende zon en het mulle zand. 

Na de hereniging vertrokken wij in noordelijke richting 

over de zandweg en kwamen bij een min of meer verlaten 

landbouwgebied dat extensief werd begraasd. Het 

Parasoldennenbos met een onderbegroeiing van Juniperus 

phoenicia verlieten wij definitief en de open vlakte lonkte.  

       
          Erik!! 

 

Wij reden via een zandweg aan de zuidzijde van Coto Donana in een schitterend 

landschap naar een vogelkijkschermpje. Señor Harry wilde verder het gebied in, maar de 

tweede auto had minder haast en genoot van Groenpootruiters, Lepelaars, 
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Bontbekplevieren, Cetti zangers, Graszangers en de Visarend als een verstild portret in 

een dode boom.  

Oeverlopers die druk hippend in een slenk foerageerden dwongen ons opnieuw te 

stoppen. Kortteenleeuweriken vliegen in een groepje over de zandweg, evenals een 

groepje Grauwe gorzen, Huismussen zijn aanwezig in dit desolate moeraslandschap, een 

IJsvogel scheert over een watergang, Gele kwikstaarten zijn op zoek naar geschikte 

slaapplaatsen. Het is een aaneenschakeling van waarnemingen; in de verte is een 

stofwolk; Harry is aan het kwartiermaken voor het volgende vogeltheater. Dit theater 

speelt zich af in de uitgestrekte zoutpannen en plassen, terwijl de chauffeurs over een 

smal zanddijkje de ondergaande zon tegemoet rijden. Het is hier dat wij in alle stilte 

temidden van grazende zoogkoeien die ons dromerig na een warme dag aanstaren weer 

veel vogels waarnemen.  

Wij zien vele tientallen grutto’s op de slaapplaatsen, Aalscholvers, Krakeenden, Kluten, 

Geelpootmeeuwen, Reuzensterns, Bosruiters, Grote mantelmeeuwen, Watersnippen, 

Purperkoeten, Bergeenden en 

een Visarend op het dak van een 

verlaten visserswoning. 

Terwijl wij terugrijden over het 

bijzonder smalle dijkje verlaten 

de Kwakken hun 

dagroestplaatsen en betrekken 

hun nachtelijke 

foerageergebieden. 

 

 
              Flamingo’s in de zoutpannen van Coto Donana 

 

Na deze enerverende dag zijn wij weer erg laat in het Hostal. Gelukkig kan señor Harry 

een potje breken en genieten wij erg laat van een welverdiend diner en constateren met de 

veldboekjes tussen de borden met de bekende rijstsoep dat we 120 soorten zijn 

gepasseerd. Na het tafelen genieten we een uurtje in de tuin van de nachtelijke geluiden 

die zich niet alleen beperken tot de vele sprinkhanen, want de Kwakken laten zich 

nietonbetuigd bij de Rio Jara. 
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Dinsdag 21 september 2004 

Het hanengekraai doet ons vermoeden dat wij na luttele uren slaap zullen vertrekken 

richting lagune en strand aan de overzijde van ons steeds meer gewaardeerde Hostal.   

 

Deze morgen vetrekken 

Margriet, Erik, Rudie en Adrie 

richting strand en Rio Jara voor 

de bekende “voor het ontbijt” 

excursie. En ook deze morgen 

wordt ons vroege ontwaken 

rijkelijk beloond. De 

oostenwind is enigszins 

aangetrokken en naar later blijkt 

zal dat het herkennen en tellen 

van overtrekkende vogels 

moeilijker maken.  

 
           Delta van de Rio Jara: goed voor veel steltlopersoorten 

 

Op het strand aangekomen zien wij langs de Rio Jara en boven de branding: 

Geelpootmeeuwen, Kokmeeuwen, Kuhl pijlstormvogels, Jan van Genten, Visdiefjes, 

Drienteenstrandlopers die voor de golven uitrennen, Vale pijlstormvogels, grote sterns, 

Aduinsmeeuwen, Oeverlopers, Bonte strandlopers, Bontbekplevier, Kanoetstrandlopers, 

Witgatjes, Rosse grutto’s, Kleine plevieren, Gele kwikstaarten, Graszangers en 

Roodborsttapuiten. 

En dat allemaal voor het ontbijt! 

Bij terugkomst in de tuin blijkt dat de oostenwind aangewakkerd is ten opzichte van de 

vorige dag en de witte stapelwolken uiteendrijft en er vrij weinig thermiek is. Het 

observeren en tellen is op deze dag vrij vermoeiend, vanwege de strakke blauwe lucht.  

Wij besluiten rond 14.00 uur te 

vertrekken naar telpost 

Santuario (pista de Puerto 

Liano). Deze telpost ligt in de 

heuvels waar wij vanaf de tuin 

van het Hostal de vogels 

vandaan zien glijden. Bij het 

Hostal ga je rechtsaf de kustweg 

op en bij de tweede weg ter 

hoogte van het gebouwtje waar 

boekjes en T-shirts te koop zijn 

ga je omhoog naar het betonnen 

observatiepunt.  
            Gertjan op de telpost El Levante 

 

Je hebt hier een prachtig uitzicht op het dal van de Rio Jara en het strand.  

Vale gieren glijden voorbij en zijn goed te observeren. Direct in de omgeving van dit 

vogelobservatiepunt is van alles te beleven. Er is een knekelveld waar dode koeien 
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achtergelaten worden als voer voor de gieren. Geweldig dat dit kan; in Nederland is zo’n 

knekelveld met alle wettelijke regels onmogelijk. Dit gedeelte van de heuvels wordt 

begraasd door grote kudden geiten, schapen, paarden en koeien van onbestemde rassen.  

De Iberische varkentjes zijn alom aanwezig en komen af en toe eens kijken of er voedsel 

achtergelaten wordt door de vogelaars. Het systeem van begrazing is vrij simpel; op de 

wegen zijn roosters ingebracht zodat al dat loslopend vee niet de kustweg op kan en de 

erven bij de woningen zijn omheind met gaas of met een haag van schijfcactussen.  

De beweiding zorgt hier voor 

een open glooiend landschap, 

aangezien de aantallen grazers 

vrij hoog zijn. Honden zijn er 

ook volop; in een krot waar 

een koe staat te dromen en 

twee paarden in een 

modderige kraal drentelen 

blijkt dat in meerdere kotten 

honden aan een ketting enig 

levensgeluk beproeven.  

 

 
        Harry met zijn onafscheidelijke vriendje 

 

Harry heeft een bijzondere aantrekkingskracht voor honden; in Istanbul had Harry ook 

een hond die onafscheidelijke aan zijn zijde was. 

En ook hier op Santuario was daar weer een hondje, weliswaar onder de vlooien, een 

onafscheidelijke vriend van Harry. Ons halve beleg ging wel naar dat vlooienvriendje, 

maar dat was volgens Harry bij de reissom inbegrepen. 

Een beetje rondstruinen in dit gebied is erg interessant, Ezels die je dromerig in de 

middagzon aan staan te kijken en de vele Koereigers die insecten vangen op de 

drinkplaatsen waar zich het vee ophoudt. Wij noteren Huismussen, Merels, veel Vale 

gieren, enkele Aasgieren, Zwarte wouwen, Slangenarenden en Dwergarenden. De trek 

gaat gewoon door tot laat in de middag. Graszangers roepen in de lage vegetaties en ook 

noteren wij meerdere Cetti-zangers.  

In de rotsen van de heuvels 

zien wij op diverse plekken 

witte schijtplekken, wat erop 

duidt dat hier gieren 

overnachten en rusten. 

Om 16.00 vertrekken wij en 

gaan richting Tarifa naar het 

toeristisch uitkijkpunt met de 

fraaie naam Mirandor El 

Estrecho waar een kiosk is en 

een prachtig uitzicht over de 

Straat van Gibraltar.  

 
         Gierenvoer bij pista de Puerto Llano 
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Aan de overzijde bevindt zich het Rifgebergte in Afrika en s’avonds kun je door de 

verlichting Tanger zien. Dit uitkijkpunt is ingericht voor toeristen met kijkers en ligt 

direct langs de kustweg. Vanaf dit punt is het slechts 10 km naar Marokko; wij noteren 

trek van Slangenarend, Dwergarend, 5 Kleine Torenvalken.  

Na het bezoek aan El Estrecho gaan we naar het natuurinformatiecentrum Huerta Grande, 

dat verscholen ligt in het hellingbos langs de kustweg (afslag 97). Wij schaffen enige 

kaarten aan en noteren op de parkeerplaats Zwarte mees, Pimpelmees, Koolmees, 

Goudhaantje, Vink en Boomkruiper. Typische bossoorten die zich in het hellingbos 

ophouden. De Pimpelmees is de op deze late dinsdagmiddag de 130
e
 soort die in het 

inmiddels uitdijende veldboekje 

geschreven wordt. 

Na het bezoek aan Huerta 

Grande vertrekken wij naar 

Tarifa om een kijkje te nemen in 

de stad en in de haven. Wij 

observeren bij de haven vissende 

Jan van Genten, Grote sterns, en 

2 Torenvalken op trek boven de 

zee. Vervolgens brengen we nog 

een bezoek aan het voormalige 

militaire complex op de splitsing 

van de Middellandse zee en de 

Atlantische oceaan.  
             Beweide hellingen van pista de Puerto Llano 

 

Op de grote keien die in zee liggen zien wij 20 Steenlopers. 

Na het bezoek aan Tarifa gaan we naar het strand ten westen van de camping en voegen 

ons bij Astrid, Margriet en Gert-Jan en genieten van een sprong in de zee.  

Na deze enerverende dag genieten we weer van een welverdiend maal en praten nog lang 

na in de tuin onder begeleiding van de vele sprinkhanen die in het Spaanse riet (Arundo 

donax) hun opwachting maken.   

 

Woensdag 22 september 2004 

De morgenstond heeft goud in de 

mond en dat geldt zeker voor de 

sterken die overblijven: Rudie en 

Adrie gaan weer naar het strand 

om zeevogels te observeren en 

steltjes te noteren. Ook deze 

morgen zijn veel steltlopers 

present op het strand langs de Rio 

Jara; het raakvlak zoet en zout is 

bijzonder en levert deze morgen 

de volgende soorten op:  

 
                Astrid bestudeert de Bidsprinkhaan van Gertjan 
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Drieteenstrandlopers, Bontbekplevieren, Strandplevieren, Bonte strandlopers, Kleine 

zilverreigers, Kokmeeuwen, Blauwe reigers, Geelpootmeeuwen, Zilvermeeuwen, 

Kleine mantelmeeuwen, Kanoetstrandlopers, Visdiefjes, Rosse grutto’s en Aduins 

meeuwen. Boven zee is een intensief vliegverkeer van duikende Kuhl pijlstormvogels, 

Vale pijlstormvogels en een tijdje observeren door de telescopen leert ons dat Kuhls 

pijlstormvogels dichter onder de kust foerageren dan de Vale pijlstormvogels. 

Zo leren we iedere morgen weer nieuwe aspecten van het vogelleven dat zich boven zee 

afspeelt. Niet alleen de aan zee gebonden vogels zijn deze morgen interessant, ook de 

doortrek over land is boeiend. Deze morgen is er trek van Duinpiepers, Gele kwikstaarten 

en Grote gele kwikstaarten. Vooral de trek van Duinpiepers heeft ons geheugen opgefrist 

voor wat betreft de geluidjes die ten gehore gebracht worden, wat refereert aan musachtig 

gesjilp. Graszangers waren weer overal aanwezig, evenals de koddige Kuifleeuweriken. 

Opwinding verzorgde bij ons de 5 overtrekkende Lepelaars, die deze week een 

bijzonderheid waren.  

Tijdens onze wandeling terug 

naar het Hostal zagen wij veel 

Putters, Boerenzwaluwen, 

Zwarte spreeuwen, maar ook 

al trekkende Sperwers en 

Zwarte wouwen. De 

Koereigers waren al weer 

present op de hellingen achter 

het Hostal toen wij arriveerden 

bij de telploeg die alweer 

behoorlijke aantallen Sperwers 

noteerden die na 8.00 uur 

richting een ander contingent 

vertrokken.         Margriet op de telpost El Levante 

 

Ook tijdens de trek moet gegeten worden en wij zien dat om 10.00 uur een Sperwer een 

Turkse tortel slaat en beiden fladderend langzaam dalen en constateren dat er in Tarifa 

een Turkse tortel minder is. 

 

Kijken. 

 

Een slangenarend die naar beneden kijkt 
en een bijeneter naar omhoog. 

Iedere soort die zijn jachtveld zo bestrijkt; 

beiden met geoefend oog . 

 

Een vogelaar die dat aanschouwt, 

wordt door een “bel” weer afgeleid 

en krijgt het Spaans benauwd, 
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als een flottielje uivers over glijdt. 

 

Hoog vliegt de groep naar Afrika, 

de slangenarend wiekt er achter aan. 

Hij haalt ze niet meer in, is alleen, dus ga maar na. 

’t Is warm, insecten zoemen in het rond, 

de bijeneter blijft nog even aan de grond 

en zal nog wel een keertje toeslaan. 
 

Deze morgen is er weer een strakke blauwe lucht 

en wij besluiten na al die tuindagen te vertrekken 

naar het telpunt Al Garrobo. Dit telpunt ligt langs 

de kustweg en is dagelijks bemand en voorzien 

van een telefoonverbinding zodat communicatie 

mogelijk is met de overige telposten.   

Het is een schitterend telpunt dat op een heuvel 

ligt en evenals de overige telposten bestaat uit 

een betonnen overkapping. De hellingen van de 

heuvels zijn bedekt met verwilderde 

Olijfstruiken, Calicotome villosa(soort Brem). In 

de struwelen kwetteren Kleine zwartkopjes en 

Cetti-zangers. Vanaf dit telpunt is een prima 

overzicht richting heuvels waar de vogels 

vandaan komen en een schitterend uitzicht op 

Gibraltar waar veel vogels langs trekken. Op de 

officiële telpunten zijn meerdere maanden 

vrijwilligers aanwezig die dagelijks de 

overtrekkende vogels tellen. Wij ontmoeten op 

de telpost veel vogelaars; de officiële tellers zijn 

vier Portugezen die zeer communicatief zijn en zeldzaamheden aan de overige vogelaars 

melden. Het telpunt wordt druk 

bezocht door Spanjaarden en 

enkele Engelsen. De Portugezen 

wijzen erop dat de trek hier 

anders verloopt dan aan de 

westzijde van Tarifa. De vogels 

kunnen goed bekeken worden, 

aangezien dit telpunt op één van 

de lagere heuvels is gesitueerd en 

de vogels over de hogere toppen 

afdalen richting de Straat van 

Gibraltar. 
Telpost Algarrobo – pista forestal 
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Enkele malen worden wij gewezen op trekkende juveniele Havikarenden, die wij zelf niet 

zo snel hadden ontdekt. De Havikarend draagt de schitterende Engelse naam Bonelli’s 

eagle en wordt in het veld algemeen aangeduid als Bonelli.  

De soorten wij al eerder noteerden zien wij hier ook: Vale – en Aasgieren, 

Wespendieven, Sperwers, Buizerds, Slangenarenden en Dwergarenden. Het  lijkt erop dat 

Vale gieren toch naar Afrika trekken of dat ze daar alleen foerageren; we zien gedurende 

de periode dat wij op dit telpunt zijn tientallen Vale gieren overtrekken. Volgens de 

tellers overwinteren de adulten in Zuid-Spanje en trekken de juvenielen in oktober naar 

Noord-Afrika om daar te overwinteren. De trekbewegingen die wij waarnemen zijn 

foerageervluchten. Om 14.00 poseert een Vale gier in een dode boom, zodat wij met de 

telescoop deze fabuleuze roofvogel eens goed kunnen bekijken. Rond 13.00 verblijft een 

Rosse waaierstaartzanger in een Brem struik en laat zich even goed zien; helaas heeft het 

merendeel van onze groep deze ondersoort (galactus) die in Zuid-Spanje een zeldzame 

broeder is niet waargenomen.  

Ook Kleine torenvalken 

vliegen laag over en kunnen 

goed geobserveerd worden. 

Om 14.20 trekt weer een 

Bonelli’s eagle onze aandacht. 

Interessant zijn overigens ook 

de solitaire bijtjes en de 

bijbehorende sluipwespen die 

in de vogelobservatiepost hun 

domicilie hebben. Tussentijds 

trekt nog een vrouwtje Blauwe 

kiekendief over. 

  
         Telpost Algarrobo – pista forestal 

 

Om 14.50 is er weer enige beroering bij de tellers; in één van de hoogspanningsmasten is 

een Long-legged buzzard (Buteo rufinus) neergestreken. De Arendbuizerd heeft geen 

haast en de tellers vertellen ons dat dit juveniele ex. betreffen die in Noord-Afrika 

broeden, maar af en toe een bezoekje brengen aan de andere zijde van de Straat van 

Gibraltar.  

 
Middagdutje. 
 

Even een halfuurtje plat, 
zo rond een uur of vier. 
Je dommelt weg maar hoort ook wat; 
iets over roodkopklauwier. 
 
Of je ‘m misschien 
toch ook wilt zien; 
’t is weliswaar een juveniel 
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waar ons oog op viel. 
Zo zegt een stem 
waarin ik vaag een medevogelaar herken. 
 
Eenmaal buiten zie ik niet verwacht 
een heel gezin in kleurenpracht: 
Bijeneters op  bovengrondse draden, 
de warme lucht trilt, ’t is minstens dertig graden. 
 
En dan, op plastic stoel achter de telescoop 
komt ook in beeld waar ik op hoop: 
De lanius senator, nog beigebruin 
in het struikgewas van de Hostal-tuin. 
 
Zijn soortgenoten reeds op weg naar de Sahel 
om daar te overleven. 
Een verre reis ter overwintering. 
Maar deze bleef naar ik veronderstel 
nog even………. 
omdat iemand mij al wekken ging. 
 

Na 16.00 houden wij het voor 

gezien, aangezien de trek 

afneemt en ook de tellers dan 

vertrekken. Het is opvallend dat 

op dit telpunt minder grote 

aantallen arenden worden gezien 

dat op ons telpunt in de tuin van 

het Hostal.  

Ook is de verhouding trekkende 

Slangenarenden ten opzichte van 

trekkende Dwergarenden anders 

dan bij het door ons ingestelde 

telpunt.  
            Verlaten olijfplantage bij Algarrobo 

 

Jan van Dijk komt in zijn hoofdstuk over de vogeltrek hier op terug. 

Wij vervolgen de kustweg en gaan in westelijke richting naar Bolonia – Ruina de 

Romana de Bolonia. Bij Punta Canarial treedt sterke duinvorming op en het strand en de 

zee is een geliefd en bekend oord voor kitesurfers. Het is door de aanhoudende 

oostenwind erg druk met kiltesurfers en een bont gewoel in de branding. Wij verlaten de 

kustweg en gaan de (warme) bergen in op zoek naar Vale gieren.  
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Op de rotsen zien wij drie Vale gieren rusten 

of spieden of ze niets ontgaat.  

De hellingen van de bergen zijn begroeid met 

Pistas struiken (Pistaches lentiscos), 

Eucalyptus bomen, Tamarixen, Wilde 

dadelpalmen (Chamaerops humilis) en Brem 

(Calicotome villosa). Op meerdere locaties 

zijn verlaten Sinaasappelplantages. Sperwers 

trekken nog door, Putters roepen aan de rand 

van een gehucht, een herder hoedt zijn 

koeien.  

 
          Sierra de Plata: broedlocatie Vale gier 

Kleine zwartkopjes kwetteren maar 

door, Roodborsttapuiten zijn op veel 

plaatsen aanwezig en Bijeneters 

roepen op de achtergrond. Wij zien 

weer enkele Merels die toch wel 

schaars zijn. In diverse Cypressen 

roepen onophoudelijk Zingcicades 

die wij niet kunnen ontdekken. Het is 

31 graden C wanneer wij dit noteren 

en er worden behoorlijke aanslagen 

gepleegd op onze watervoorraden.  

Op één van de volgende rotsen zitten 

2 raven en zweven meerdere Vale gieren. Aan het eind van een onherbergzaam pad met 

enorme keien noteren wij bij de broedplaatsen van Vale gieren tenslotte 21 ex. met ook 

juveniele ex. Een nieuwe soort dient zich aan; wij 

horen en zien later twee Blauwe rotslijsters die 

goed zijn te onderscheiden met hun heldere 

tuinfluiterachtige geluid. De rotswanden zijn hier 

overal bekalkt en dit is een belangrijke plek voor 

zowel broedende evenals rustende Vale gieren. 

Hier kunnen wij ook bevroeden op welke wijze de 

gieren af kunnen dalen vanaf de rotswanden om 

vervolgens lange zweefvluchten te maken. Wij 

schatten de hoogte van de rotswanden op 100 m. 

hoogte. Op de toppen van de rotsen lopen geiten 

en natuurlijk op tal van plaatsen waar je maar 

stopt. Wij noteren in het gehuchtje aan de voet van 

de gierenrotsen Boerenzwaluwen, Gierzwaluwen, 

Putters en Bonte vliegenvangers. Na de afdaling 

over de onverharde weg blijkt dat de bodemplaat 

van de Peugeot 307 van Harry loshangt.  

Wij verhelpen het probleem door de Peugeot op 

een steen te parkeren en met ijzerdraad de 
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bodemplaats te verankeren. Na deze transpirerende reparatie vertrekken wij richting 

Tarifa waar gewinkeld kan worden en waar wij genoten van de vele Kleine torenvalken 

die hier blijkbaar een slaapplaats hebben. 

Na Tarifa gaan wij terug naar het Hostal waar wij weer genoten van een overvloedig 

maal en vervolgens na een tuinuurtje ons te ruste begeven.  

 

Donderdag 23 september 2004  

Om zeven uur maakt de wekker ons wakker en als de ochtendschemering verdaagt 

wandelen Erik, Rudie en Adrie naar hun geliefde strand om de spieren te verpozen voor 

het ontbijt. Er is weer veel doortrek van Gele kwikstaarten, uitgekwetterd door de talrijke 

Graszangers die hier als standvogel overwinteren. Wij noteren achtereenvolgens; 

Kokmeeuw, Drieteenstrandloper, Bontbekplevier, Bonte strandloper, Spreeuw, Turkse 

tortel, Huismus, Kleine zilverreiger, Koereiger, Blauwe reiger, Kuifleeuwerik, Vale 

pijlstormvogel, Geelpootmeeuw, Zilvermeeuw, Aduinsmeeuw, Jan van Gent, Oeverloper, 

Visdief, Rosse grutto, Grote stern, Boerenzwaluw, Tureluur en twee Tapuiten. Ook 

tijdens deze vroege morgen zien we bij de monding van de Rio Jara weer een nieuwe 

soort: een Krombekstrandloper. 

We beseffen dat dit de laatste morgen is dat we hier op dit voor ons indrukwekkende 

strand van Tarifa rondstruinen en onze laatste aantekeningen in het veldboekje 

geschreven worden. Terwijl we terugwandelen is er nog steeds trek van Gele 

kwikstaarten en ook in de tuin bij 

onze reisgenoten is de kwikkentrek 

opgevallen. Margriet Maan zorgt 

voor een nieuwe soort; in de 

moestuin foerageert een Grote 

bonte specht. Wij blijven op 

donderdag vrij lang op onze telplek; 

er is een straffe wind die enigszins 

naar het westen is gedraaid en de 

Ooievaars hebben erg veel moeite 

om over te steken en draaien regelmatig nieuwe ronden om toch via thermiek over te 

steken. Om 14.30 uur keren 130 Witte ooievaars en 52 Zwarte ooievaars terug naar het 

gebergte om nog eens opnieuw de thermiek op te zoeken. Een groep van circa 60 Witte 

ooievaars heeft de oversteek dan wel gehaald.  Het is een gevecht tegen de wind die 

teveel kracht vergt van de uivers. 

Tussen 14.30 uur en 15.00 uur beleven we een interessant half uurtje; er trekken 5 Kleine 

torenvalken over, we noteren 25 overtrekkende Roodstuitzwaluwen, Astrid ziet als eerste 

een Rode wouw die nog laat in september naar Afrika vertrekt.  
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Primeur. 
 

Wauw!!!!!!! 
De eerste rode wouw, 

een toppertje voor Astrid. 

Scherp afgetekend tegen ’t blauw, 

Voorbij een wolk zo wit. 

Gevorkt z’n staart 

En op ons netvlies wordt het beeld bewaard. 
 

We turven nog 40 Slangenarenden en 5 Dwergarenden; het gemiddelde van deze morgen 

ligt op 40 Slangenarenden per half uur. De Rode wouw was een nieuwe soort, maar ook 

de Ortolaan die in het bramenstruweel verschijnt en ook de juveniele Roodkopklauwier 

die op de waterput zit in het weiland naast onze telpost. Om 15.10 hebben wij 138 

soorten waargenomen; waarvan acte! 

Tussentijds hebben wij nog even de camping Rio Jara bezocht voor de aanschaf van 

ansichtkaarten voor het thuisfront, die via de 06 lijn al op de hoogte zijn van onze 

inspannende dagen.  

Om 16.00 uur breken wij op 

en vertrekken voor een bezoek 

aan Sierra Oien. Hiervoor 

rijden wij het eerste weggetje 

rechtsaf voorbij het Hostal in 

westelijke richting. Wij 

maken een rondrit door Sierra 

Oien; uitgestrekte 

Kurkeikenbossen met erg veel 

begrazing van geiten op de 

hellingen en runderen en 

schapen in de uitgerasterde 

graslanden. Wij noteren erg 

veel Roodborsttapuiten en ook Grauwe vliegenvangers, Grauwe klauwieren, Putters en 

Kleine zwartkoppen. Wij stoppen op diverse plekken waar beekjes watervalletjes 

veroorzaken en noteren Smaragdgroene hagedissen en Bruine hagedissen zonder deze op 

naam te brengen. Blauwe beeklibellen dansen boven de beekjes en zijn op veel plekken 

aanwezig.  

Opvallend zijn de vele dode Steeneiken; in diverse Steeneiken zien wij insectenvallen die 

ook veel insecten bevatten. Wij hebben niet kunnen achterhalen wat hier precies aan de 

hand is? Bij een beekje met drassige plekken zien wij gemarmerde kleine kikkers en 

kunnen deze bij gebrek aan kennis van amfibieën niet op naam brengen. Wat ons opvalt 

dat in dit gebied veel afrasteringen staan om de schapen en geiten in complexen te laten 

grazen. Delen van deze gebieden zijn niet toegankelijk vanwege veel afrasteringen (EU 

subsidies?). In een weide zien wij een dode koe met een stervend kalf; gierenbanket! 

Veel weilanden zijn begrensd met keienmuurtjes wat enigszins Iers aandoet. 
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Op een gegeven moment kunnen we niet verder want een vrachtauto is de berghelling 

afgeschoven tijdens het storten 

van gesteente. Wij vermaken 

ons bij een verlaten bouwplaats 

waar tientallen bijenkasten 

verlaten op de helling staan. 

Hoewel Adrie hier niet 

enthousiast wordt van deze 

desolate imkerij is het kasttype 

wel interessant: een Langstrot 

raammaat (voor ingewijden) en 

bovenbehandeing.  

 
         Uitspanning in “the middle of nowhere” 

 

Van dit kasttype wordt in het veldboekje tekeningen gemaakt om thuis de cultuurhistorie 

van deze bijenkasten nog eens uit te zoeken.  De bestuurder van de vrachtwagen is 

gelukkig met de schrik vrijgekomen, de weg is weer vrij en wij gaan verder in dit 

uitgestrekte berglandschap. 

Bij een beekje zien we een Grote gele kwikstaart en op een bergkam zijn 2 Blauwe 

rotslijsters waarbij de telescoop wel aan te pas moet komen. Boomkruipers, Koolmezen, 

Boerenzwaluwen, Paapjes, Kleine zwartkoppen, Roodborsttapuiten, Bonte 

vliegenvangers, Vinken, Roodborsten, het zijn de soorten die op veel plekken aanwezig 

zijn. Uiteraard ook nog doortrekkende Slangenarenden, Sperwers, zwevende Vale gieren 

en ook nog 13 doortrekkende Kleine toerenvalken. Tijdens een stop bij de Blauwe 

rotslijsters bekijken wij Aardbeibomen; Margriet weet hier alles over te vertellen. 

Rond 19.00 uur zijn wij bij een gehuchtje met begraasde hellingen waar zeker < 100 

geiten grazen. De geiten zijn echte klimmers en we zien ze ook klauteren in 

scheefgegroeide kurkeiken. De hellingen zijn zeer vogelrijk en veel kleine zangertjes 

overnachten hier in de stekelstruiken. Na veel Fitissen, Tjiffen, Roodborsttapuiten en 

enige slaaptrek naar de rotsen van Kleine torenvalken, die de oversteek uitstellen tot de 

volgende dag, vertrekken wij met enige weemoed naar het uitkijkpunt El Strecho.  

Wij constateren dat het Kurkeikenreservaat van essentieel belang is voor vele 

honderdduizenden vogels die voor de oversteek hier foerageren of beschut kunnen 

overnachten voordat de oversteek wordt gemaakt. 

Bij de kiosk kopen wij een verfrissing en dromen even weg op het muurtje en hebben 

onze blik gericht op Afrika waar al die vogels de laatste dagen naartoe zijn vertrokken. 

Daarna vertrekken wij naar El Levante voor ons laatste avondmaal. Na ons laatste diner 

trakteert Diego nog op een macaber borreltje en zegt in zijn beste engels dat El Levante 

nu een internationale telpost is. Na de douche zitten we nog na te praten in de tuin terwijl 

Jan van Dijk een Boomkikker op de tuinslang ziet zitten en vervolgens vangt. S’avonds, 

terwijl we genieten van de avondgeluiden draait de wind van het oosten naar het westen.  
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Overzicht van de trektelling op donderdag 23 september met aanvang om 8.00 uur tot en 

met 15.00 uur met telperioden van een half uur.  

De piek van Slangenarend en Dwergarend ligt ligt tussen 12.00 uur en 13.00 uur. Witte 

ooievaar en Zwarte ooievaar hebben meer thermiek nodig en werden deze dag niet voor 

12.00 uur waargenomen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Afscheidsdrankje van Diego op donderdagavond.
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Oversteek. 
 
Een ooievaar die het luchtruim kiest, 
zoekt naar thermiek zodat ie zijn hoogte niet verliest. 
Dat is nodig voor de grote oversteek. 
 
Ik vroeg mij af hoe een ooievaar dat vliegen vindt 
bij straffe tegenwind, 
toen ik laatst de voortgang van een “bel” bekeek. 
 
Ik bleef mij toen verbazen 
hoe een groep van ruim tweehonderd 
steeds weer werd teruggeblazen, 
op een enkele na die zich had afgezonderd. 
 
Dan blijkt, 
dat ook een groep zich soms verkijkt 
op de omstandigheden 
’t meest gunstig voor de overtocht. 
Iets waar nog niet zolang geleden  
ook de enkeling naar zocht. 
 
En zie, daar neemt die dappere de kop 
en voert zijn soortgenoten naar de top 
van stijgende warme lucht. 
Op grote hoogte is dan plots de hele vlucht 
uit het gezicht verdwenen. 
Het inzicht van die enkeling zou ik graag willen lenen. 
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Vrijdag 24 september 2005  

 De wind is enigszins aangewakkerd en s’morgens wanneer wij om 6.00 uur opstaan is de 

invloed van de westenwind goed merkbaar; de ziltheid zit in de lucht, een soort klamheid 

die wij niet kennen op de Veluwe. De bekende routine speelt zich af, opruimen, koffers 

inpakken, alle overige spullen in de auto’s; een laatste hunkerende blik naar El Lefante en 

het strand bij de Rio Jara en hup naar Malaga waar wij om 9.50 uur voor het eerste 

vluchtje richting Madrid vliegen. Na Madrid is het doorvliegen naar Schiphol en 

vervolgens treinen en omstreeks 19.00 uur zijn wij weer in Zwolle en vervolgen onze 

weg huiswaarts met een rugzak vol herinneringen die in dit reisverslag verwoord zijn. 
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ROOFVOGELTREK OVER TARIFA; VERRASSEND ANDERS …. 

Jan van Dijk 

We gingen niet zonder bekendheid met roofvogeltrek naar het zuidpuntje van Spanje. 

Een aantal van ons was al meerdere malen in Falsterbo, namen ook deel aan trektellingen 

in ons eigen land en met dezelfde reisgroep deden we in 2003 de Bosporus aan waar we 

ruim 4.500 roofvogels over onze hoofden zagen wegglijden. De trek via de Straat van 

Gibraltar bleek toch spectaculair te verschillen met wat we al wisten over de trek. De 

meer dan 6.500 getelde roofvogels hebben een geweldige indruk op ons gemaakt… 

Spaanse telposten 

Al vanaf begin augustus zochten we regelmatig de site van de Spaanse tellersgroep op; 
http://www.fundacionmigres.org/migres.htm . Dagelijks wordt daar geteld op drie posten; 
Trafico in het westelijke deel van de trekroute, Gazalla in het centrale deel en Algarrobo 

(vlak bij Gibraltar) de oostelijke trekroute. Er wordt geteld van 09.00 uur tot 14.00 uur. 

De dagelijks gemelde aantallen liepen in de loop van augustus en september gigantisch 

op en je kreeg het bange vermoeden dat na half september het grootste deel van de 

roofvogels al weg zou zijn.  

 

 
Telpost “Garrobo” 

Weersomstandigheden 

In de periode dat wij in Spanje waren was het weer in de zuidpunt enorm stabiel; 24 tot 

30 oC, een nagenoeg strak blauwe lucht en, voor de trek zeer bepalend, een constante 

oostelijke wind die 24 uur per dag blies met een kracht variërend tussen 4 en 6 Beaufort. 

Als de wind draait gaat hij meestal naar het westen en blaast dan met dezelfde constante 

kracht, maar dat hebben wij niet meegemaakt. Deze constante weersomstandigheden 

maken de Atlantische stranden bij Tarifa niet voor niets tot één van de meest geliefde 

plaatsen in Europa voor kiltesurfers!  

 

http://www.fundacionmigres.org/migres.htm
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Vreemde gewaarwording 

Met de kennis die we over roofvogeltrek hadden startten we de week. We maakten 

plannen om (net als twee jaar geleden in Istanbul) tegen 10 uur een geschikte 

observatieplek op te zoeken. Dan zou er wel voldoende thermiek zijn en zou de trek op 

gang moeten komen. Na de piek van de trek, zo rond 14.00 uur, zouden we dan verder op 

pad gaan en in de omgeving leuke waarnemingen kunnen doen. Dus de eerste dag 

afgesproken om tegen half tien vertrek gereed te zijn voor de (korte) trip naar één van de 

telposten. Toen de eerste reisgenoten echter tegen negenen de 20 meter lange voetreis 

richting ontbijt aanvingen klonken de eerste kreten: “een arend.. en nog één.. en nog 

één….. wohw!” Een beetje Nederlander laat het ontbijt natuurlijk niet schieten maar na 

ons eerste Spaanse ontbijt snel terug naar de kamers; de kijkers gepakt, tuinstoelen van de 

veranda’s geplukt en een gelegenheidsstelpost was ingericht: “El Ollanda” (naar later 

bleek de meest comfortabele van Zuid-Spanje!). 

 
Telpost “El Ollanda” 

Herkennen lastig 

De in onze streken voorkomende soorten kon je snel determineren, zoals Sperwers 

Wespendieven en Bruine Kiekendieven. Bij de arenden was dat in het begin iets lastiger. 

Met name de jeugd- en overgangskleden maakten het ons in het begin knap lastig. Maar 

gaande weg, ook met behulp van veldgidsen, kregen we het herkennen van de meest 

gangbare soorten onder de knie. Regelmatig werden we geholpen met vogels die heel 

laag overkwamen en tegen de wind in zweefden. Schitterend waren dan de patronen en 

kleuren te zien.  
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Later in de week, bij een bezoek aan de Spaanse telpost Algarobo, bleek dat ook af en toe 

wat zeldzamere soorten langskwamen. De Spaanse ervaren tellers pikten de soorten als 

Arendbuizerd 

en Havikarend 

er wel uit maar 

dat was voor 

ons erg lastig.  

Hiernaast 

een kaart van 

het gebied met 

daarop de 

aangegeven 

trekroutes. 

Door de straffe 

oostenwind 

werden veel 

vogels naar het 

westen 

“geduwd” 

zodat naar 

verhouding 

weinig vogels via Gibraltar de oversteek namen maar via het zuidwestelijke gelegen 

Tarifa. Voor ons was dit perfect! 

 

Trekwijze 

We beseften ons dat de trek hier heel anders verloopt dan op de voor ons bekende 

plaatsen in Europa. Natuurlijk veroorzaakt de Spaanse zon enorme thermiekbellen maar 

die werden sterk beïnvloed door de straffe oosten wind. Vogels die laag in een bel 

begonnen te draaien, en dit volhielden tot bovenin de bel werden soms wel een kilometer 

teruggeworpen op de route! De tactiek bleek voor veel vogels om als het ware midden 

door de bellen te trekken; je pikt een bel op, draait een paar rondjes omhoog en verlaat al 

weer vrij snel de bel op zoek naar de volgende. Door deze methode ontstonden ook veel 

minder grote groepen maar meer één lang lint van kleine groepjes (drie a vier vogels). 

Het bleek dat vooral Ooievaars moeite hadden met deze trekomstandigheden. De Zwarte 

Ooievaars lukte het met veel moeite wel om verder te komen maar de gewone Ooievaars 

hadden hier grote problemen mee. Vooral Zwarte Wouwen, Kleine Torenvalken en 

Slangenarenden gebruiken de naast ons gelegen laagvlakte om voor de oversteek nog te 

foerageren. Voornamelijk werden er Sprinkhanen gevangen.  

De tweede dag moesten we dus vroeger ons bed uit om het begin van de trek mee te 

maken. Het bleek echter dat om half negen ook al roofvogels op pad waren richting 

Afrika! De zon kwam op tussen 07.45 en 08.00 uur en zelfs in de schemer waren al 

silhouetten van arenden te herkennen die al onderweg waren. Ze verplaatsten zich heel 

langzaam en zeilden bijna pal tegen de wind in zonder vliegbewegingen te maken. Geen 

snelle maar wel een uiterst energiesparende manier van trekken. Later bleek dat Gieren 

ook meesters zijn in het zich op deze manier verplaatsen tegen de wind in. 
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De trek ging de hele dag door. Zodra het licht werd zochten de eerste vogels het 

luchtruim en net na de middag was de trek op zijn hevigst. (zie ook de grafiek met een 

voorbeeld van 23 september) 

De grafiek zou dezelfde vorm hebben indien de trekhoogte zou zijn weergegeven. In de 

soms staalblauwe lucht kon je de vogels met het blote oog niet meer zien. Ongetwijfeld 

zullen veel vogels aan onze kijkers zijn ontsnapt. Tot laat in de middag hield de stroom 

aan al werd die wel geleidelijk minder. Een uur voor zonsondergang was er geen 

roofvogel in de lucht meer te bekennen. 

Ooievaar:  578  

De trek van de Ooievaar vindt vooral in augustus plaats, voor de enorme aantallen waren 

wij te laat. Op 19 en 23 september trokken nog groepen over die mogelijk ook de reden 

aangaven waarom hun soortgenoten in augustus de oversteek naar Afrika wagen. De 

groepen die wij zagen kwamen nauwelijks vooruit. Telkens weer thermiekbellen 

opzoekend, omhoog schroeven om vervolgens tegen de wind in trachten verder te komen. 

Op 23/9 was een groep ruim 2 uren rondom ons bezig verder te komen. Op een gegeven 

moment zagen we ze niet meer maar waarschijnlijk zijn ze die dag niet overgestoken. 

                     
 

Zwarte Ooievaar: 740  

Bijna iedere dag zagen we wel kleine groepjes. Deze soort bleek beter met de 

omstandigheden om te kunnen gaan dan de gewone Ooievaars. Op 23/9 sloot de groep 

gewone Ooievaars zich op een gegeven moment aan bij een groep Zwarte Ooievaars. De 

volkomen gemengde groep schroefde omhoog in een thermiekbel en begon tegen de wind 

zuidwaarts te zweven. Je zag de Zwarte Ooievaars gewoon uit de groep zweven terwijl de 

gewone Ooievaars al klapwiekend trachtten te volgen maar dat lukte ze niet. 

Visarend Pandion haliaetus: 4 

De dichtst bijzijnde broedplaats van Visarenden ligt in Midden-Frankrijk. Deze soort 

komt alleen als trekker of overwinteraar voor in Spanje. Visarenden maken niet alleen 

gebruik van thermiek als ze trekken dus is er veel minder sprake van een gestuwde trek. 

In Engeland gezenderde Visarenden bleken honderden kilometers over de Oceaan te 

vliegen. Bij Tarifa kwam 1 exemplaar heel laag over op vleugelkracht trekkend; de 

andere drie hoog en zwevend. 
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Dwergarend Hieraaetus pennatus: 771 

De vogels die via Tarifa trekken zijn de broedvogels van Spanje, Frankrijk en Portugal. 

Totaal wordt het aantal broedparen op ca. 3500 geschat. Deze soort kent een donkere en 

de lichte vorm. De dagpiek voor Dwergarenden lag tussen 11.00 uur en 14.00 uur, met 

een topscore van 76 vogels op 21/9 tussen 11.30 en 12.30 uur. Af en toe kwamen 

exemplaren door op enkele tientallen meters hoogte!  

 

       
 
 
 

 
 

Slangenarend Circaetus gallicus:  4.635 

Het aantal broedparen in Spanje, Frankrijk en Portugal wordt geschat op 5.000 paren. 

Bijna alle Slangenarenden trekken via het zuidpuntje van Spanje naar Afrika. Typerend 

was dat heel vaak familiegroepjes herkend konden worden; twee oude vogels met 1 soms 

twee jongen. 

Dwergarend – donkere vorm   Dwergarend – lichte vorm 

Visarend 
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TREK SLANGENAREND OVER TARIFA PER UUR:  23 september 2004
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Op 23 september telden we het grootste aantal; 1.455 stuks! (zie ook grafiek boven)  

 

 

 
Wespendief Pernis apivoris:  233 

Hoewel er grote aantallen Wespendieven via Spanje trekken bleven de aantallen in de 

periode dat wij aanwezig waren vrij laag. Mogelijk hebben we veel exemplaren gemist 

omdat tijdens de warmste uren van de dag de vogels op grote hoogte doortrokken en ze 

met het blote oog niet te zien waren. 

 

Slangenarend 
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Zwarte Wouw Milvus migrans:  368 

Vooral de in Frankrijk, Spanje en Portugal broedende Wouwen trekken via Spanje. De 

piek van de trek ligt in augustus en de grote aantallen waren dus al lang vertrokken. 

Vooral in de ochtend waren de Zwarte Wouwen actief boven de naast onze telpost 

gelegen laagvlakte en aansluitende hellingen waar ze het vooral voorzien hadden op 

sprinkhanen. 

Aasgier Neophron percnopterus: 17 

Het aantal broedparen ligt rond de 1.500 in zuidwest Europa. Hoewel niet talrijk 

aanwezig zeker de moeite van het bekijken waard. Van de vogels die we zagen hebben 

we geen vleugelslag kunnen waarnemen. Excellente zwevers die ondanks de tegenwind 

een behoorlijke snelheid konden ontwikkelen. Ook hier zag je soms oude en jonge vogels 

samen trekken, vermoedelijk ook met familiaire band. 

Sperwer Accipiter nisus: 220 

Slechts een fractie van de in Europa broedende Sperwers trekt weg uit Europa. In de 

periode dat wij in Tarifa waren zou je de Sperwer kunnen aanduiden met de term: 

Regelmatige doortrekker in kleine aantallen. Regelmatig zag je ook Sperwers omlaag 

duiken om een zangvogel trachten te grijpen. 

 

Wespendief 
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Kleine Torenvalk Falco naumanni: 115 

De vogels die via deze regio naar Afrika trekken broeden nagenoeg allemaal in Spanje en 

Portugal. In de periode dat wij in Tarifa waren leek de trek met de dag toe te nemen. ’s 

Ochtends vroeg werden de grootste aantallen geteld. De dorre weidegebieden naast onze 

telpost bleken een goede plaats voor de valken om nog wat voedsel op te nemen voor de 

laatste horde naar Afrika genomen werd. Sprinkhanen lijken hiervoor een zeer 

belangrijke voedselbron te zijn. 

 

Trek Kleine Torenvalk over Tarifa
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Trek per uur Kleine Torenvalk over Tarifa: 23 september 2004
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Typerend silhouet van een 

trekkende Sperwer 
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Overige soorten 

Van een aantal soorten roofvogels werden slechts 1 of enkele waarnemingen gedaan. 

Rode Wouw Milvus milvus 1, Bruine Kiekendief Circus aeruginosus 8; Blauwe 

kiekendief Circus cyaneus 1; Grauwe kiekendief Circus pygargus 1; Buizerd Buteo buteo 

7; Torenvalk Falco tinnunculus 7; Roodpootvalk Falco vespertinus 1; Boomvalk Falco 

subbuteo 2. 

Verder werden 445 arenden gezien die niet op naam gebracht konden worden. Deze 

waarnemingen werden hoofdzakelijk gedaan in de vroege ochtenduren wanneer het licht 

nog beperkt was en de vogels op grote afstand als silhouetten voorbij gleden. 

Vale gier Gyps fulvus 

Zonder twijfel beheersen deze vogels de zweefkunst tot in de perfectie. Zo gemakkelijk 

als ze hoogte winnen en zich in alle richtingen kunnen verplaatsen is onvoorstelbaar. 

Problemen die andere zwevers hebben met bijvoorbeeld tegenwind lijken zij niet te 

hebben. Op een aantal rotswanden in de buurt van Tarifa zijn broedplaatsen. Een gedeelte 

van de jongen was al uitgevlogen maar ook veel jongen stonden nog op de richels in de 

buurt van hun nest. De broedplaatsen waren gemarkeerd met enorme witte schijtplekken 

zodat ze van verre al opvielen. Knekelveldjes in de omgeving gaven aan dat regelmatig 

dood vee werd neergelegd. Voor de bewoners een goedkope manier om van dode beesten 

af te komen en voor de gieren tafeltje dek je. 

In de loop van de ochtend stegen veel gieren op om hoog in de lucht de omgeving af te 

speuren naar voedsel. De grootste groep die op een punt vanachter een helling opsteeg 

bestond uit 21 vogels. Volgens de Spaanse tellers trekt een deel van de jongen richting 

Afrika maar de adulte vogels en een deel van de jongen blijven in het gebied. 
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jonge Vale Gieren    volwassen Vale Gier   

 

Een overzicht van de waargenomen soorten per dag: 

 18-sep 19-sep 20-sep 21-sep 22-sep 23-sep totaal 

tel-tijden: 
09:00-
12:30 

09.30-
14.30 

08.30-
14.30 

08:30-
14.00 

08:30-
11:00 

08:00-
15:00  

tel-uren: 3,5 5 6 5,5 2,5 7 29,5 

OOIEVAAR 8 265 0 0 0 305 578 

ZWARTE OOIEVAAR 92 27 227 167 0 227 740 

VISAREND 2 0 0 0 0 2 4 

DWERGAREND 80 111 107 170 57 246 771 

SLANGENAREND 343 794 1092 810 141 1455 4635 

WESPENDIEF 24 27 28 55 18 81 233 

ZWARTE WOUW 17 8 118 63 17 145 368 

RODE WOUW 0 0 0 0 0 1 1 

AASGIER 4 4 2 6 1 0 17 

BRUINE KIEKENDIEF 3 1 1 0 0 3 8 

GRAUWE KIEKENDIEF 0 1 0 0 0 0 1 

BLAUWE KIEKENDIEF 1 0 0 0 0 0 1 

SPERWER 18 36 85 19 29 33 220 

BUIZERD 0 0 4 2 1 0 7 

TORENVALK 4 0 3 0 0 0 7 

KLEINE TORENVALK 9 1 8 9 35 53 115 

ROODPOOTVALK 1 0 0 0 0 0 1 

BOOMVALK 0 0 0 1 0 1 2 

AREND spec, 10 0 81 125 168 61 445 

totaal 616 1275 1756 1427 467 2613 8154 
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Toelichting waarnemingen 18-09 tot en met 24-09-2004. 

Informatie:  Quia de AVES Del Estrecho de Gibraltar 

                      Parque Natural “Los Alcornocales” y Comarca de “La Janda”  

 

Dodaars – Tachybaptus ruficollis 

Broedvogel van lagunes. Gedurende de wintermaanden fluxen van februari tot april en 

augustus tot december. 

20 ex. in een plas in Donana Bonanaza; een zuidelijke uitloper van de Quidalvar rivier 

van de Cota Donana. Merkwaardige locatie die inmiddels ingeklemd is in een 

tuinbouwgebied. Bijzonder vogelrijke plas met erg veel eendachtigen.  

Kuhls Pijlstormvogel – Calonectris borealis 

Doortrekker en wintergast in grote aantallen, vooral pieken in oktober-november. 

Aantallen kunnen oplopen tot > 150.000 ex. 

Iedere morgen zagen wij deze spectaculaire stormvogels vissen in de branding op het 

strand van Los Landes. Soms enkele tientallen. Vooral op donderdagmorgen toen de 

wind van oost naar west draaide goed waar te nemen, aangezien dichter onder de kust 

gefoerageerd werd. 

Vale pijlstormvogel – Puffinus mauretanicus 

Deze soort trekt in geringere aantallen door dan de Kuhls met een piek in oktober tot 

1000 ex. Wij zagen iedere morgen wel enkele ex. tussen de vele Kuhls boven de branding 

van Los Landes. 

Aalscholver – Phalacrocorax carbo 

Doortrekker en wintergast in kleine aantallen; onder de 1000 ex. Begin september 

arriveren de eerste ex. en begin april worden de laatste ex. waargenomen; met pieken in 

november en maart. Iedere morgen tijdens onze vroege vogelexcursies zagen wij enkele 

ex. In Donana Bonanza namen wij enkele tientallen ex. waar. 

Aalscholver – Marokkaanse vorm – Phalacrocorac macrocconus 

Af en toe worden ex. van deze vorm gezien die vanuit Afrika overtijen. Op 

zondagmorgen zagen wij 1 ex. met zeer opvallend witte borst en determineerden deze 

Aalscholver op de Marokkaanse vorm. 

Jan van Gent – Morus bassanus 

Wintergast met pieken tijdens de trekperiode. Gedurende de zomermaanden worden ook 

nog niet geslachtsrijpe ex. waargenomen. Behalve in juli en augustus zijn het gehele jaar 

Jan van Genten aanwezig met pieken in maart en oktober. Adulten arriveren later en 

vertrekken ook vroeger dan de juvenielen.  

Iedere morgen zagen wij boven de branding zowel adulten als juvenielen boven de 

branding langs het strand van Los Landes. 

Kwak – Nycticorax nycticorax 

Schaarse zomergast en teruggekeerd als broedvogel in La Janda met 15 á 20 broedparen 

sinds midden jaren negentig. Ook overwinteren ex. in dit gebied. Migratie vindt plaats 

met pieken in de tweede helft van april en de tweede helft van augustus.  

Wij zagen enkele malen Kwakken; zowel in de omgeving van El Levante ter hoogte van 

de Rio Jara, 3 ex. die de slaapplaats verlieten in La Janda en 7 ex. in Donana Bonanza. 
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Ralreiger – Ardeola ralloides 

Schaarse doortrekker en af en toe overwinteraars langs rivier de La Janda; doortrek 

voornamelijk in april en mei en tussen eind augustus en medio september. 

Wij zagen 2 x een ex. in de omgeving van rivier La Janda ter hoogte van El Levante. 

Koereiger – Bubulcus ibis 

In graslanden met vee vrijwel altijd aanwezig. Er zijn drie kolonies uiteenlopend van > 

50 - tot > 1350 broedparen. Doortrekpieken zijn eerste helft van maart en de najaarstrek 

vindt hoofdzakelijk plaats medio oktober.  

Voor ons waren de waarnemingen van de Koereigers iedere morgen een sensatie; witte 

vlokken die vanaf Tarifa richting het dal van de La Janda vlogen. Op zaterdag hebben wij 

een schatting gemaakt van het aantal Koereigers dat van de slaapplaat(sen); wij telden 

3500 ex. Gedurende onze excursies zagen in de graslanden waar vee graast vrijwel altijd 

koereigers die insecten bij en op het vee wegpikten. 

Kleine zilverreiger – Egretta garzetta 

Normale verschijning van wetlands en rivierdalen; twee kleine kolonies zijn aanwezig. 

Doortrekpieken vinden plaats gedurende de tweede helft van maart en in de eerste helft 

van september. 

Wij zagen iedere morgen Kleine zilverreigers in Los Landes oplopend tot enkele 

tientallen. 

Blauwe reiger – Ardea cinerea 

De Blauwe reiger heeft gebroed in La Janda voordat dit wetland werd drooggelegd ten 

behoeve van de landbouw. Bij Barbate broeden sinds 1999 weer kleine aantallen. Niet 

broedvogels zijn gedurende zomer aanwezig en gedurende de wintermaanden zijn > 300 

ex. aanwezig. Er zijn verschillende doortrekpieken.  

Wij zagen iedere dag Blauwe reigers; vooral in Los Landes en in de omgeving van de 

rivier La Janda. 

Zwarte ooievaar – Ciconia nigra 

Schaarse doortrekker met pieken in de tweede helft van maart en de tweede helft van 

september. Gedurende de herfsttrek kunnen > 2000 ex. doortrekken. 

Wij zagen 5 van de zeven dagen bij El Levante Zwarte ooievaars doortrekken met pieken 

op 20 en 23 september van 227 ex. en een totaal aantal van 740 ex. 

Witte ooievaar – Ciconia ciconia 

Broedvogel met > 340 pr. en doortrekker in grote aantallen vanaf midden juli tot en met 

oktober met maxima van > 113.000 ex. De eerste helft van augustus trekken Spaanse-, 

Portugese- en Franse broedvogels door en in september en oktober broedvogels uit de 

rest van Europa.Tijdens het voorjaar is tijdens de eerste helft van maart een doortrekpiek. 

Lepelaar – Platalea leucorodia 

Schaarse zomergast van wetlands, broedvogel van Cota Donana en doortrekker in kleine 

aantallen met een maximum van 130 ex. Voormalige broedvogel van La Janda. Vanaf 

1996 broedt de lepelaar met kleine aantallen in Las Lomas. Soms overwinteren enkele ex. 

in La Janda en in de Marismas van Palmones.  

In Donana Bonanza zagen wij enkele ex. en woensdagmorgen 22 september vlogen 5 ex. 

boven de lagunes van Los Lances. 
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Flamingo – Phoenicopterus roseus 

Voormalige broedvogel van Cota Donana en nu broedend in Fuente de Piedra. Doortrek 

vindt plaats van broedvogels uit de Camarque. Het maximum aantal bedraagt > 2400 ex 

tijdens de doortrek met pieken gedurende de tweede helft van maart en begin oktober. 

Wij zagen op veel locaties Flamingo’s in de zoutpannen bij Barbate, Vejer de la Frontera 

en El Puerto De Santa Maria. In het zuidelijk deel van Cota Donana zagen wij op 

maandag 20 september in de namiddag vele honderden Flamingo’s in de zoutpannen. 

Grauwe gans – Anser anser 

Schaarse wintergast in wetlands en doortrekker in kleine aantallen met pieken in de eerste 

helft van november en de tweede helft van januari. Het maximum dat doortrekt bedraagt 

< 400 ex. Wij zagen op maandag 20 september slechts 2 ex. in het zuidelijke deel van 

Cota Donana. 

Bergeend – Tadorna tadorna 

Schaarse wintergast in wetlands met een maximum tot 25 ex. Half oktober arriveren de 

eerste ex. en eind februari vertrekken de Bergeenden naar de broedgebieden buiten Zuid-

Spanje. Wij zagen 8 ex. op 21 september in Donana Bonanza. 

Krakeend – Mareca strepera 

Zeldzame wintergast in wetlands. Eind augustus arriveren de eerste ex. en het vertrek 

naar de buiten Zuid-Spanje gelegen broedgebieden vindt plaats in maart. 

Wij zagen enkele ex. op 21 september in Donana Bonanza. 

Wilde eend – Anas platyrhynchos 

De meest algemene broedvogel met circa 400 broedparen en wintergast in groot aantal 

met een maximum van > 7500 ex. Wij zagen erg weinig Wilde eenden; op zondag 19 

september in La Janda en op maandag 20 september in Donana Bonanza enkele 

tientallen. 

Slobeend – Anas clypeata 

Wintergast in wetlands met een maximum aantal tot circa 400 ex. Aankomst vindt plaats 

in augustus en het vertrek vindt plaats in april met pieken in oktober en februari. 

Geringde ex. waren afkomstig uit Nederland, Denemarken, Finland, Zweden en 

Engeland. 

Wij zagen alleen in Donana Bonanza op de plas bij het kijkscherm op maandag 20 

september enkele ex. 

Kuifeend – Aythya fuligula 

Schaarse wintergast van wetlands tot < 100 ex. Aankomst vindt plaats vanaf begin 

november en vertrek vindt plaats in de tweede helft van maart. 

Wij zagen enkele ex. op de plas bij het kijkscherm op maandag 20 september in Donana 

Bonanza. 

Witkopeend – Oxyura leucocephala 

Zeer schaars in omgeving Tarifa. Enkele waarnemingen uit het verleden (laatste in 1997) 

bekend. Wij zagen Witkopeenden op de plas bij het kijkscherm op maandag 20 

september in Donana Bonanza. In dit gebied broeden inmiddels weer meerdere paren 

Witkopeenden. 

Vale gier – Gyps fulvus 

Algemeen; > 800 broedparen en overal aanwezig in “the Strait”. 

Juveniele ex. migreren naar Noord-Afrika met pieken in half november en half mei. 

Geringde ex. zijn gezien in Senegal op een afstand van 2800 km van Gibraltar. 
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Wij zagen iedere dag na onze vroege wandeling in Los Landes vele tientallen Vale gieren 

en ook op dinsdag 21 september in Santuario enkele tientallen adulten en juvenielen bij 

de broedplaatsen op de rotsen. 

Aasgier – Neophron percnopterus 

Algemeen; 19 broedparen in 2000. meer algemeen tijdens migratieperiode met . 1000 ex. 

tijdens de najaarstrek. De populatie is de laatste 30 jaar sterk afgenomen.  

Wij zagen iedere dag Aasgieren bij El Levante en in Los Alcornales.  

Visarend – Pandion haliaetus 

Schaarse wintergast in reservaten, moerassen en langs de kust. Voormalige broedvogel 

van onder andere Barbate; momenteel weer jaarvogel in Barbate en de Quadalcacin 

reservaten wat kan duiden op de bezetting van nieuwe broedplaatsen. Doortrekker in 

kleine aantallen met pieken in de tweede helft van maart en half september. 

Wij zagen vrijwel iedere dag Visarenden tijdens de trek in El Lavante en 3 ex. in Donana 

Bonanza. 

Spaanse Keizerarend – Aquila adalberti 

Zeldzame doortrekker, afkomstig van de broedgebieden in Cota Donana. Schaarse 

broedvogel in de Ojen Vallei. Juvenielen trekken en worden in zeer kleine aantallen 

waargenomen ter hoogte van Tarifa. 

Wij waren niet zeker van een waarneming van 2 ex. op maandag 20 september, door onze 

onbekendheid met deze soort. 

Slangenarend – Circaetus gallicus 

Zomergast met circa 30 broedparen; broedvogel in de uitgestrekte kurkeikenbossen. 

Doortrekker in grote aantallen; > 9000 ex. met pieken in de eerste helft van maart en de 

tweede helft van september. Wij zagen in totaal 4635 ex. met een piek op donderdag 23 

september met 1455 ex.  

Dwergarend – Hieraaetus pennatus 

Zomergast met circa 32 broedparen. Sommige vogels overwinteren in La Janda en in de 

omgeving van de Quadiaro rivier. Doortrekker met > 7500 ex. met pieken in de tweede 

helft van maart en de tweede helft van september. Wij zagen 771 ex. met een piek op 

donderdag 23 september met 246 ex. 

Havikarend – Hieraatus fasciatus  

Zomergast met circa 23 broedparen in bergachtige streken. Juvenielen trekken door. 

Wij zagen 2 ex. op aanwijzing van de vogeltellers op telpost Algorrobo op woensdag 22 

september en later op de dag ook een ex. in het kurkeikenreservaat. 

Rode wouw – Milvus milvus 

Schaarse wintergast in open gebieden; iets algemener tijdens de doortrekperiode.met < 

150 ex. niet talrijk met pieken gedurende de tweede helft van maart en de eerste helft van 

oktober. Wij zagen 1 ex. op donderdag 23 september op onze telpost El Levante. 

Zwarte wouw – Milvus migrans 

Schaarse zomergast van bosgebieden met slechts 5 á 6 broedparen. Zeer talrijk tijdens de 

trekperiode met > 100.000 ex. met pieken in maart en de eerste helft van augustus. 

Wij zagen 368 Zwarte wouwen met een piek op donderdag 23 september toen wij op 

onze telpost in El Levante 145 ex. noteerden.  

Bruine kiekendief – Circus aeruginosus 

Wintergast in wetlands met meer dan 35 ex. Broedvogel van La Janda voor de priode van 

drooglegging en nu weer recente broedpogingen in dit gebied. Doortrekker vanaf eind 
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juli en aanwezig tot eind mei met aantallen doortrekkers van circa 600 ex. met pieken van 

bijna 1700 ex.  

Blauwe kiekendief – Circus cyaneus 

Schaarse wintergast van open graslanden en akkers met aantallen onder de 30 ex. 

Schaarse doortrekker met > 100 ex met pieken in de tweede helft van maart en de eerste 

helft van oktober. Wij zagen 1 vrouwtje doortrekken op woensdag 22 september op onze 

telpost in El Levante. 

Grauwe kiekendief – Circus pygargus 

Zomergast van graslanden en akkers met 47 broedparen in 1995. Doortrekker met > 600 

ex. met pieken in de eerste helft van april en de tweede helft van augustus. Wij zagen een 

vrouwtje op zondag 19 september doortrekken op onze telpost El Levante. 

Arendbuizerd – Buteo rufinus 

Broedvogel van Noord-Afrika; regelmatig worden ex. waargenomen in de omgeving 

vanTarifa en Gibraltar, behalve in januari, februari en april. Op donderdag 23 september 

werden wij door de vogeltellers bij de telpost Algorrobo geattendeerd op de 

aanwezigheid van een Bonneli’s eagle op één van de lichtmasten ter hoogte van het 

bekende telpunt. 

Buizerd – Buteo buteo 

Broedvogel met > 40 paar. Schaarse doortrekker met  150 ex. met pieken in de eerste 

helft van april en de tweede helft van oktober. Wij zagen op drie dagen enkele ex. op 

onze telpost El Levante, in het kurkeikenreservaat Alcornocales en op de telpost 

Algorrobo. 

Wespendief – Pernis apivorus 

Doortrekker in grote aantallen; > 80.000 ex. met een zeer geconcentreerde doortrek met 

pieken in de eerste helft van mei en de eerste helft van september.  

Wij zagen iedere dag op onze telpost in Tel Levante Wespendieven met een totaal van 

233 ex. en op donderdag 23 september 81ex. 

Sperwer – Accipiter nisus 

Broedvogel van bossen met > 25 paar; buiten broedseizoen gedurende trekperiode en 

winter veel waarnemingen. Doortrekker met > 2000 waarnemingen met pieken in de 

eerste helft van april en de tweede helft van september. 

Door ons iedere dag waargenomen; totaal aantal genoteerde Sperwers bedraagt 220 ex. 

met een piek op 20 september van 85 ex op onze telpost in El Levante. 

Havik – Accipiter gentilis 

Schaarse broedvogel in bossen met niet meer dan 10 paar. Schaarse doortrekker met 

maximale aantallen van < 200 ex met pieken eind maart en april en in juli en november. 

Wij zagen een Havik op donderdag 23 september op onze telpost El Levante. 

Torenvalk – Falco tinnunculus 

Algemene broedvogel met > 700 paar. Doortrekker in klein aantal met > 150 ex. met 

pieken in de tweede helft van maart en de tweede helft van september en de eerste helft 

van oktober. 

Wij zagen op onze telpost in de tuin van El Levante op meerdere dagen enkele 

Torenvalken. 

Kleine torenvalk – Falco naumanni 

Zomergast van dorpen en steden met circa 300 broedparen (midden jaren negentig); 

kleine aantallen overwinteren. Doortrek van 300 ex. met pieken in de tweede helft van 
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maart en de tweede helft van september. Wij zagen 115 Kleine torenvalken op onze 

telpost in El Levante met op woensdag 22 september en donderdag 23 september 

respectievelijk 29- en 33 ex. 

Roodpootvalk – Falco vespertinus 

In de vogelgids “Quia De AVES del estrocho de Gibraltar” wordt de Roodpootvalk niet 

beschreven als waargenomen vogelsoort. Op zondag 19 september zagen wij laag 

overtrekkend een Roodpootvalk op onze telpost in El Levante. 

Boomvalk – Falco subbuteo 

Schaarse doortrekker met > 150 ex. met pieken in de tweede helft van april en de eerste 

helft van oktober. Wij zagen op 21 en 23 september één ex overtrekken op onze telpost in 

El Levante.  

Slechtvalk – Falco peregrinus 

Broedvogel van rotskusten en heuvelland; 35 paar in 1998. Schaarse broedvogel met 

hoofdzakelijk migratie van juveniele ex. Ex. uit Noord-Europa overwinteren in Zuid-

Spanje. 

Rode patrijs – Alectoris rufa 

Broedvogel van open akkers, weiden en struwelen; volgens de vogelgids vrij algemeen. 

Wij zagen op dinsdag 21 september in La Janda een koppeltje van 12 ex. 

Fazant – Phasianus colchicus 

Schaarse broedvogel in slechts enkele gebieden. Op meerdere plaatsen in het verleden 

uitgezet. Wij zagen alleen op zondag 19 september enkele ex. in de omgeving van 

Barbate. 

Waterhoen – Gallinula chloropus 

Broedvogel in wetlands. Migratie vindt plaats van noordelijke vogels met maxima van 

circa 200 ex. met pieken in de eerste helft van april, tweede helft van oktober en de eerste 

helft van november. Volgens de vogelgids vrij algemeen; wij zagen alleen op maandag 

20 september enkele ex in Donana Bonanza. 

Meerkoet – Fulica atra 

Schaarse broedvogel die gedurende de wintermaanden met grotere aantallen aanwezig is 

in wetlands; > 300 ex. Noordelijke vogels overwinteren en trekken ook door met vooral 

pieken in de eerste helft van november. Wij zagen op maandag 20 september enkele ex in 

de plas in Donana Bonanza. 

Purperkoet – Porphyria porphyria 

Zeer schaarse broedvogel van La Janda, waarvan de populatie gegroeid is. In de 

vogelgids worden veel incidentele waarnemingen vermeld, wat aangeeft dat deze soort 

erg schaars is. Wij zagen op maandag 20 september een ex. op het eilandje in de plas in 

Donana Bonanza. 

Kluut – Recurvirostra avosetta 

Schaarse wintergast van wetlands en lagunes langs de kust; 40 ex. Migratie vindt plaats 

in de eerste helft van april en in de tweede helft van augustus trekken de locale populaties 

en in de tweede helft van september de noordelijke populaties. Ook vogels uit Nederland 

zijn hier gesignaleerd. De aantallen doortrekkers lopen uiteen van enkele tientallen tot > 

400 ex.  

Steltkluut – Himantopus himantopus 

Algemene soort van wetlands, zowel broedvogel als doortrekker. Aantal broedparen 

bedraagt circa 120. Het aantal overwinteraars is vrij gering; < 50 ex. Tijdens het voorjaar 
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vindt meer trek plaats dan gedurende het najaar met een piek in de eerste helft van april 

met maxima van > 600 ex. 

Wij zagen op maandag 20 april 1 ex in Los Landes langs de Rio Jara en enkele tientallen 

in Donana Bonanaza in de wetlands langs de Rio Quadalquivir. 

Kleine plevier – Charadrius dubius 

Schaarse broedvogel langs rivieren en reservoirs; > 20 paar en zeldzame wintergast. 

Migratie vindt voornamelijk plaats eind maart en begin april ( > 325 ex) en gedurende het 

najaar in de eerste helft van september (> 50 ex). Wij zagen op 21 september 2 ex. langs 

de Rio Jara in Los Landes. 

Bontbekplevier – Charadrius hiaticula 

Algemene wintergast langs kusten met meer dan 600 ex. Doortrekpieken zijn in de 

tweede helft van mei en in de tweede helft van september. Wij zagen vrijwel dagelijks 

tijdens onze ochtendexcursies in Los Landes enkele ex. langs de Rio Jara. 

Strandplevier – Charadrius alexandrinus 

Algemene broedvogel van stranden; 100 – 120 paar. Het aantal overwinteraars bedraagt 

circa > 500 ex. Migratie van noordelijke vogels vindt plaats in de tweede helft van 

september en in de eerste helft van oktober. Ook geringde vogels uit Nederland zijn 

waargenomen. Wij zagen vrijwel dagelijks langs de Rio Jara in Los Landes 

strandplevieren. 

Kanoet – Calidris canutus 

Schaarse doortrekker met pieken in de eerste helft van mei en de eerste helft van 

september met een maximum van . 450 ex. Wij zagen op dinsdag 21 september 20 ex en 

op woensdag 22 september enkele ex. bij de monding van de Rio Jara in Los Landes. 

Drieteenstrandloper – Calidris alba 

Algemene wintergast van stranden met circa 1200 ex. Lange doortrekperioden met 

pieken in de eerste helft van april en de tweede helft van september. Er zijn aantallen van 

meer dan 3300 ex. vastgesteld. 

Wij zagen iedere vele tientallen Drieteentjes op het strand van Los Landes. 

Steenloper – Arenaria interpres 

Algemene wintergast langs de kust; < 250 ex. Doortrekpieken zijn in de tweede helft van 

april en in de eerste helft van september met maxima van > 600 ex. Wij zagen op dinsdag 

21 september 20 ex. bij de militaire vestingwerken bij de haven van Tarifa.  

Bonte strandloper – Calidris alpina 

Algemene wintergast van de kust > 800 ex. Doortrekpieken zijn in de tweede helft van 

april en de eerste helft van september. Wij zagen iedere ochtend langs de Rio Jara op het 

strand van Los Landes Bonte strandlopers. 

Krombekstrandloper – Calidris ferruginea 

Schaarse doortrekker langs de kust; doortrekpieken in de tweede helft van april en de 

eerste helft van september met maxima van circa 165 ex. Wij zagen op donderdag 23 

september 1 Krombekstrandloper bij de Rio Jara op het strand van Los Landes. 

Kleine strandloper – Calidris minuta 

Schaarse wintergast langs de kust; < 50 ex. Vrijwel niet aanwezig tijdens de 

voorjaarstrek; hoofdzakelijk tijdens de najaarstrek met een piek in de eerste helft van 

september. Op zondag 19 september zagen wij bij de Rio Jara op het strand van Los 

Landes een kleine strandloper tussen alle overige steltlopers. 
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Bosruiter – Tringa glareola 

Schaarse doortrekker in wetlands; meer voorjaarstrek dan najaarstrek met een piek in de 

eerste helft van april en de eerste helft van oktober. Het aantal doortrekkers bedraagt 

slechts enkele tientallen. Wij zagen in Donana Bonanza in een zeggenmoeras op dinsdag 

21 september in ieder geval één ex.  

Witgatje – Tringa ochropus 

Schaarse wintergast in wetlands en moerassen; < 30 ex. Meer algemeen tijdens 

trekperiode; Witgatjes migreren het hele jaar, maar in de tweede helft van maart en de 

tweede helft van augustus zijn er pieken; het totaal bedraagt zo’n 100 ex. Wij zagen 

vrijwel iedere dag bij de Rio Jara wel enkele Witgatjes. 

Oeverloper – Actitis hypoleucos 

Algemene wintergast in wetlands en langs de kust; > 100 ex. Gedurende de trekperiode 

zijn er pieken in de tweede helft van april en de eerste helft van augustus met een totaal 

aantal van bijna 1000 ex. Iedere dag zagen wij Oeverlopers op het strand bij de Rio Jara. 

Tureluur – Tringa totanus 

Wintergast van kusten en moerassen; > 180 ex en meer algemeen tijdens de periode van 

doortrek. Zee schaars tijdens de zomerperiode. Doortrekpieken zijn in de tweede helft 

van april en de eerste helft van augustus, met een maximum van circa 300 ex. Alleen in 

de Marismas de Barbate zagen wij op zondag 19 september in de kwelder enkele ex. 

Groenpootruiter – Tringa nebularia 

Schaarse wintergast van kustwetlands en moerassen; < 20 ex. Doortrekpieken in de 

tweede helft van april en de eerste helft van september met en maximum van circa 170 

ex.  Zowel op zondag 19 september en maandag 20 september zagen wij enkele ex. in 

respectievelijk de Marismas de Barbate en in Donana Bonanza. 

Grutto – Limosa limosa 

Schaarse wintergast in wetlands. De aantallen variëren sterk per jaar – minima van 25 ex 

tot maxima van 600 ex. doortrekpieken zijn in de eerste helft van februari en de eerste 

helft van september met maxima van circa 1100 ex. Alleen in Donana Bonanza zagen wij 

op maandag 20 september enkele Grutto’s in een slikveld langs het onverhard dijkje 

richting de Rio Quadalquivir. 

Rosse grutto – Limosa lapponica 

Schaarse wintergast in natte gebieden; < 15 ex., meer algemeen tijdens de trekperiode. 

Voorjaarstrek in de tweede helft van april en de eerste helft van mei en najaarstrek vooral 

in de eerste helft van september met een maximum van circa 425 ex. Op dinsdag 21 

september zagen wij 6 ex. bij de monding van de Rio Jara. 

Watersnip – Gallinago gallinago 

Algemene wintergast in natte gebieden; doortrekpieken in de eerste helft van maart en 

tweede helft van oktober. Het maximum aantal bedraagt circa 300 ex. 

Op zondag 19 september zagen wij in La Janda meerdere Watersnippen.  

Kokmeeuw – Larus ridibundus 

Zeer algemene wintergast langs de kust en in wetlands met aantallen van > 4000 ex. Ook 

zijn overzomerende ex. aanwezig. Doortrekpieken in de tweede helft van februari en in 

de tweede helft van oktober met een maximum van > 9000 ex. 

Iedere dag zagen wij Kokmeeuwen bij de Rio Jara op het strand en ook op zondag 19 

september in La Janda. 

Geelpootmeeuw – Larus michahelis 
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Zeer algemeen en standvogel langs de kust en in wetlands met > 7599 paren. Het is de 

meest algemene meeuw in deze regio. Migratie vindt wel plaats maar binnen geringe 

afstanden (200 km.). Iedere dag zagen wij Geelpootmeeuwen in Los Landes, Tarifa, 

Barbate en op overige locaties langs de kust. 

Auduin ’s meeuw – Larus audouinii 

Algemene wintergast langs de kust met > 300 ex. en soms worden ook overzomeraars 

gesignaleerd. Sinds de jaren 80 is deze meeuw weer in opmars. Voornamelijk vindt 

doortrek plaats in de tweede helft van augustus en de eerste helft van september en zeer 

geringe trek vindt plaats in de tweede helft van maart. Tijdens de najaarstrek kunnen 

circa 4000 ex. doortrekken. Er zijn vogels waargenomen van verschillende mediterrane 

kolonies. Wij noteerden iedere dag op het strand van Los Landes en bij de Rio Jara 

Auduin’s meeuwen en ook bij de haven van Tarifa. 

Kleine mantelmeeuw – Larus graellsii 

Algemene wintergast langs kusten met > 800 ex. met af en toe overzomeraars. 

Doortrekpieken in de eerste helft van maart en de eerste helft van september en in 

november van noordelijk gelegen  broedgebieden. Ook vogels uit Nederland zijn hier 

waargenomen. Op meerdere dagen zagen wij enkele ex. op het strand van Los Landes. 

Grote mantelmeeuw – Larus marinus 

Niet algemeen en af en toe worden ex. waargenomen. Meestal worden ex. waargenomen 

in januari, maart en augustus. Wij zagen een enkel ex. op zondag 19 september in de 

Marisma de Barbate en op maandag 20 september in Donana Bonanza. 

Dwergstern – Sterna albifons 

Algemene doortrekker langs kusten. Ook gedurende de wintermaanden worden ex. 

waargenomen. Broedlocaties zijn aanwezig op de oostelijke stranden van de Straat van 

Gibraltar. Doortrekpieken in de tweede helft van april en de tweede helft van augustus. 

Op maandag 20 september zagen wij enkele ex. bij de monding van de Rio Jara. 

Grote stern – Sterna sandvicensis 

Algemene wintergast langs de kust; < 200 ex. met af en toe zomerwaarnemingen. 

Doortrekpieken in de tweede helft van april en de eerste helft van september met een 

maximum van > 6000 ex. Iedere dag zagen wij op het strand Grote stern bij de Rio Jara 

en ook vissende ex. in de branding. 

Visdief – Sterna hirundo 

Algemene doortrekker langs de kust en wordt soms tijdens de winter waargenomen. 

Doortrekpieken in de tweede helft van maart en tweede helft van augustus met maximum 

aantallen van > 1300 ex. Op meerdere dagen zagen wij Visdieven bij de monding van Rio 

Jara in Los Landes. 

Reuzenstern – Sterna caspia 

Schaarse wintergast van de kust en moerassen; < 15 ex. Voorjaarstrek met pieken in de 

tweede helft van april en twee najaarspieken in de eerste helft van september en de eerste 

helft van oktober met maxima van circa 60 ex. Op maandag 20 september zagen wij 1 ex. 

bij de zoutpannen tussen Donana Bonanaza en de Rio Quadalquivir. 

Houtduif – Columba palumbus 

Algemene broedvogel van bossen. Zeer algemeen gedurende de wintermaanden; > 

10.000 ex. In augustus oktober arriveren ex. van broedgebieden buiten Andalusië, die 

weer in februari en maart naar de broedgebieden vertrekken. Wij hebben maar éénmaal 

op donderdag 23 september enkele ex. waargenomen in Siera de Ojen. 
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Turkse tortel – Streptopelia decaocto 

Algemene broedvogel in bewoonde gebieden. Recentelijk nog een toename van het aantal 

broedparen. Gedurende de wintermaanden vormen zich grote groepen. Interessant is de 

kolonisatie die vanuit Azië plaatsvond. In Zuid Spanje vestigde de soort zich pas in 1990, 

terwijl in Nederland het eerste broedgeval in 1947 vastgesteld is.  Iedere dag zagen wij 

Turkse tortels op vrijwel alle locaties waar wij vogels observeerden. 

Zomertortel – Streptopelia turtur 

Algemene zomergast van bos en open gebieden met struwelen. Het aantal neemt af. 

Doortrekpieken zijn er in de eerste helft van mei en de eerste helft van september. Alleen 

op 18, 19 en 20 september zagen wij iedere dag enkele ex. in de omgeving van Los 

Landes en El Levante en ook in La Janda. Na maandag 20 september hebben wij geen 

Zomertortels meer waargenomen. 

Gierzwaluw – Apus apus 

Zeer algemene zomervogel in bewoonde gebieden. Doortrekpieken eind april en begin 

mei en in de eerste helft van augustus met maximum aantallen van bijna 5000 ex.  

Alleen op zaterdag 18 september en zondag 19 september zagen wij respectievelijk 

enkele ex. in Los Landes en in Los Alcornocales. 

Vale gierzwaluw – Apus pallidus 

Zeer algemene zomergast in de heuvels en bewoonde gebieden. Doortrekpieken in de 

eerste helft van maart en de eerste helft van augustus met maxima van circa 550 ex. 

Alleen de eerste twee dagen zagen wij op onze telpost El Levante enkele ex. overtrekken. 

Hop – Upupa epops 

Schaarse zomergast van open gebieden met bomen; erg algemeen tijdens de doortrek. 

Migratie vindt het hele jaar plaats, met pieken in de tweede helft van maart en de tweede 

helft van augustus met een maximum aantal van ruim 750 ex. Wij zagen op zaterdag 18 

september een Hop in één van de tuinen langs de kustweg bij El Levante en een ex. op 

maandag 20 september in één van de schrale graslanden in Donana Bonanza. 

IJsvogel – Alcedo atthis 

Algemene broedvogel langs rivieren en reservoirs. Migratie van juveniele vogels vindt 

plaats en gedurende de wintermaanden zijn vogels van noordelijke broedgebieden 

aanwezig. Gedurende de herfst is een piek tijdens de trek in de tweede helft van augustus 

en in het voorjaar in de tweede helft van maart en begin april. Het maximum aantal 

bereikt bijna de 70 ex. Op zondag 19 september en op maandag 20 september zagen wij 

enkele ex. respectievelijk in de Marisma de Barbata en bij de Rio Jara en in de Donana 

Bonanza. 

Bijeneter – Merops apiaster 

Algemene zomergast van open gebied en zeer algemeen gedurende de doortrek met > 

35.000 ex. Doortrekpieken zijn in de eerste helft van april en de eerste helft van 

september. Iedere dag zagen of hoorden wij meerdere Bijeneters in de tuinen bij El 

Levante. Vaak zaten de Bijeneters op de elektriciteitsdraden voor onze telpost en werd 

gejaagd op insecten in het aangrenzende weilandje. Ook op woensdag 22 september 

zagen wij in Los Alcornocales op meerdere locaties Bijeneters.  

Halsbandparkiet – Psittacula krameri 

Zeldzame zomervogel die zijn broedgebied heeft ten zuiden van Malaga. Wij zagen op 

vrijdagavond een groepje langs de kustweg ten zuiden van Malaga. 
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Grote bonte specht – Dendrocops major 

Algemene broedvogel in bossen. Migratie in het gebied vindt plaats na het broedseizoen 

met pieken in maart, april en oktober. Op donderdag 23 september zagen wij 1 ex. bij 

onze telpost El Levante. 

Veldleeuwerik – Alauda arvensis 

Algemene wintergast in open gebieden, speciaal in het westelijk gebied. De eerste vogels 

arriveren midden september en de laatsten vertrekken in mei. Pieken zijn in de tweede 

helft van oktober en de eerste helft van maart. Alleen op zaterdag 18 september zagen wij 

enkele ex. in de lagune van Los Landes.  

Kuifleeuwerik – Galerida cristata 

Algemene jaarvogel in open gebieden, speciaal in het westelijk gebied. 

Doortrekpieken vanaf eind februari tot in maart en najaarstrek in de tweede helft van 

oktober. Vrijwel iedere dag zagen wij Kuifleeuweriken, vooral in Los Landes, La Janda 

en Donana Bonanza, maar ook s’avonds in de duintjes langs het strand van Tarifa. 

Kortteenleeuwerik – Calandrella brachydactyla 

Toevallige zomervogel. Uit het verleden zijn broedgevallen bekend van Los Lances. Op 

maandag 20 september zagen wij enkele ex. in het droge deel van Donana Bonanza. 

Kalanderleeuwerik – Melanocorypha calandra  

Algemene jaarvogel in het westelijk gebied. De laatste 20 jaar zijn de aantallen 

afgenomen; in het oostelijk gebied komt de Kalanderleeuwerik niet meer voor. Na de 

broedtijd verzamelen zich grote groepen om gezamenlijk te foerageren op graslanden 

langs de kust. Vooral in het voorjaar vindt migratie plaats aan het eind van januari, tot 

begin februari nog een piek in maart met maxima van > 470 ex. Op zaterdag 18 

september en dinsdag 21 september zagen wij enkele ex. foerageren in de lagune van Los 

Landes. 

Theklaleeuwerik – Galerida theklae 

Algemene jaarvogel in open gebied. In de lagune van Los Landes zagen wij meerdere ex. 

foerageren tijdens onze ochtendexcursies. 

Oeverzwaluw – Riparia riparia 

Algemene doortrekker gezamenlijk met andere Hirundo soorten. Doortrekpieken in de 

tweede helft van maart en de tweede helft van september. Op zondagmorgen zagen wij 

enkele overtrekkende ex. in Los Lances. 

Boerenzwaluw – Hirundo rustica 

Zeer algemene zomervogel van suburbane gebieden. Migratie vindt bijna het hele jaar 

plaats met een start in januari en tot in juni wanneer de eerste juvenielen wegtrekken. 

Doortrek kan nog in december plaatsvinden. Op zaterdag 18 september, zondag 19 

september en woensdag 22 september zagen wij doortrekkende Boerenzwaluwen 

hoofdzakelijk s’morgens in Los Lances. 

Roodstuitzwaluw – Hirundo daurica 

Algemene zomergast die broedt onder dakranden van hoge gebouwen en rotsrichels. 

Doortrekpieken in de eerste helft van april en de tweede helft van september en oktober. 

Langs de kustweg van malaga naar Tarifa zagen wij op vrijdagavond grote aantallen 

Roodstuitzwaluwen in de buitenwijken en grote villa’s waar bij het invallen van de 

schemering de nesten bezocht werden. Ook op onze telpost El Levante zagen wij de 

eerste drie dagen groepjes Roodstuitzwaluwen overtrekken. 
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Huiszwaluw – Delichon urbica 

Zeer algemene zomergast in bewoonde gebieden. Doortrekpieken in de tweede helft van 

maart en de eerste helft van oktober. Het maximaal aantal doortrekkers bedraagt > 2000. 

Alleen op zaterdagmorgen zagen wij een groepje Huiszwaluwen op doortrek in Los 

Lances. 

Duinpieper – Anthus campestis 

Algemene zomervogel van droge graslanden. Doortrekpieken in de eerste helft van mei 

en de tweede helft van september met maximale aantallen van > 600 ex. 

Zowel op zaterdag 18 september, als zondag 19 september en maandag 20 september en 

dinsdag 21 september was er trek van Duinpiepers in Los Lances. Op woensdagmorgen 

zagen wij een Duinpieper die poseerde op de bunker ten westen van de camping. 

Boompieper – Anthus trivialis 

Algemene doortrekker met pieken in de tweede helft van april en de tweede helft van 

september met maximum aantallen tot > 350 ex. Wij zagen de eerste drie dagen 

Boompiepers overtrekken in Los Lances en ook op onze telpost El Levante. Na maandag 

20 september hebben wij geen Boompiepers meer waargenomen. 

Grote pieper – Anthus richardi 

In de vogelgids wordt vermeld dat af en toe Grote piepers waargenomen worden en dat 

sinds 1990 de waarnemingen toenemen. Volgens de vogelgids is het een bijzonderheid 

om een Grote pieper waar te nemen. Op zaterdagavond 18 september waren wij op het 

strand aan de oostzijde van de camping en zagen een Grote pieper in de duintjes samen 

met Kuifleeuweriken. 

Gele kwikstaart – Motacilla flava 

Algemene broedvogel van wetlands en boerenland. Doortrekpieken zijn in de tweede 

helft van maart en de tweede helft van september. Vooral in de tweede helft van 

september trekken vele honderden ex. door met een maximum van > 2800 ex.  

Iedere dag zagen wij zowel s’morgens in Los Lances en op onze telpost El Levante vele 

tientallen Gele kwikstaarten overtrekken. 

Grote gele kwikstaart – Motacilla cinerea 

Algemeen langs rivieren zowel als broedvogel en wintergast. Vanaf eind augustus tot 

begin mei vindt migratie plaats; de piek van de najaarstrek is in de eerste helft van 

oktober en de pieken tijdens de voorjaarstrek zijn in de tweede helft van februari en in de 

eerste helft van maart. Vooral in oktober worden flinke aantallen waargenomen tot een 

maximum van > 550 ex. Wij zagen iedere dag Grote gele kwikstaarten, zowel in Los 

Lances s’morgens vroeg, op onze telpost El Levante, maar ook in Los Alcornocales en 

overige excursiegebieden waar kleine beekjes of riviertjes stromen. 

Winterkoning – Troglodytes troglodytes 

Zeer algemene jaarvogel in bossen en gebieden met struwelen. Standvogel, hoewel ook 

ex. arriveren uit Centraal- en Noord-Europa. Zeer opvallend dat wij deze standvogel 

alleen op zaterdag 18 september in de tuin van El Levante hoorden kwetteren en daarna 

niet meer. 

Heggenmus – Prunella modularis 

Algemene wintergast in gebieden met dicht struikgewas. De najaarstrek vindt 

hoofdzakelijk plaats in de eerste helft van november en de voorjaarstrek in februari en 

maart. De aantallen zijn hoog, want het maximum blijft onder de 200 ex.  
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Wij zagen alleen op zaterdag 18 september een ex. in Los Lances en een ex. in de tuin 

van El Levante. 

Roodborst – Eriyhacus rubecula 

Zeer algemene standvogel in beboste gebieden. Gedurende de herfst en winter arriveren 

veel ex.uit het noorden en overal zijn dan Roodborsten aanwezig. Alleen op 19 september 

zagen wij s’morgens  in één van de tuinen langs de kustweg  een Roodborst. Volgens de 

grafiek met de aantallen doortrekkers, zijn in september slechts enkele waarnemingen 

genoteerd. 

Rosse waaierstaart – Cercotrichus galactotes 

Schaarse zomergast van wilde Olijf opstanden. De aantallen nemen af; 15 – 20 paar. 

Doortrek vindt plaats in de eerste helft van mei en de eerste helft van september 

(maximum van < 70 ex.). 

Vanwege het eigenaardige gedrag; het vaak spreiden en opwippen van het staartje viel 

ons een ex. op woensdag 22 september op in de olijf opstanden bij telpost Algorrobo. 

Gekraagde roodstaart – Phoenicurus phoenicurus 

Algemene doortrekker met pieken in de tweede helft van april en de eerste helft van 

oktober met een maximum van circa 2350 ex. Wij zagen op maandag 20 september 

enkele ex. in het Parasoldennenbos in Donana Bonanza. 

Tapuit – Oenanthe oenanthe 

Algemene doortrekker. Voorjaarstrek vindt hoofdzakelijk in de eerste helft van april 

plaats en de najaartrek hoofdzakelijk in de eerste helft van september en de eerste week 

van oktober met een maximum aantal van < 700 ex. Op zaterdag 18 september zagen wij 

enkele ex. in Los Landes, op maandag 20 september in Donana Bonanza ook enkele ex. 

en op woensdag 22 september en donderdag 23 september in Los Landes weer enkele ex.  

Paapje – Saxicola rubetra 

Algemene doortrekker, met in het voorjaar een piek in de tweede helft van april en in het 

najaar pieken in de tweede helft van september en de eerste helft van oktober met een 

maximum van circa 465 ex. Op zaterdag 18 september zagen wij enkele ex. in Los 

Landes  en in de directe omgeving van onze telpost El Levante. Op zondag 19 september 

zagen wij enkele ex. in de Marismas de Barbate en La Janda en op maandag 20 

september enkele ex. in Donana Bonanza en op donderdag 23 september enkele ex in de 

graslanden van Siera de Ojen. 

Roodborsttapuit – Saxicola rubicola 

Zeer algemene jaarvogel van open terreinen en struwelen. Doortrekpieken zijn in de 

tweede helft van februari en de tweede helft van oktober met een maximum boven de 

1100 ex.  Iedere dag werden Roodborsttapuiten waargenomen; vooral in de graslanden 

langs de kust, de graslanden in Los Alcornocales en in La Janda en Siera de Ojen. 

Blauwe rotslijster – Monticola solitarius 

Algemene jaarvogel van rotsachtige gebieden. Doortrekpieken vinden plaats in de eerste 

helft van maart en de eerste helft van oktober met overigens een laag aantal; < 70 ex. 

Op woensdag 22 september en op donderdag 23 september hoorden en zagen wij 

meerdere ex. in respectievelijk Los Alcornocales bij de gierenrotsen en in Siera de Ojen.  

Zanglijster – Turdus philomelos 

Zeer algemene wintergast van struwelen en bos. Doortrekpieken zijn in de tweede helft 

van maart en de tweede helft van oktober met een maximum aantal van < 365 ex. Alleen 

op zaterdagmorgen 18 september zagen wij een ex. in de omgeving van Los Landes. 
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Merel – Turdus merula 

Zeer algemene jaarvogel van struwelen en bossen. Broedvogels van buiten Spanje 

migreren vooral in de tweede helft van oktober met maxima van < 500 ex. 

Opvallend weinig waargenomen; op zaterdag 18 september een ex. in Los Alcornocales, 

op zondag 19 september een ex. in Santuario en op woensdag 22 september een ex. in 

Los Alcornocales. 

Kleine zwartkop – Sylvia melanocephala 

Zeer algemene jaarvogel in open gebieden met struwelen. Het gehele jaar vindt migratie 

plaats met een piek in de tweede helft van september; maximum van > 2100 ex. De 

Kleine zwartkop is vrijwel overal aanwezig in gebieden met struwelen en schrale 

graslandjes. Iedere dag noteerden wij Kleine zwartkoppen, aangezien het gekwetter zeer 

herkenbaar is. Op onze telpost El Levante waren iedere dag meerdere ex. aanwezig in de 

Sleedoornstruwelen en de Schijfcactushagen. 

Grasmus – Sylvia communis 

Algemene zomergast in struwelen. Doortrekpieken in de tweede helft van april en de 

tweede helft van september. Vooral de voorjaarstrek is erg sterk en totaal is een 

maximum van circa 365 ex. vastgesteld. Op zondag 19 september zagen wij 2 ex. in de 

Schijfcactus-, Sleedoornhaag bij onze telpost El Levante. 

Graszanger – Cisticola juncidis 

Zeer algemene jaarvogel  in extensief beheerde graslanden en akkers. Voorjaarsmigratie 

vindt vooral plaats in de eerste helft van mei en in het najaar in de tweede helft van 

september en de eerste helft van oktober met een maximum van circa 335 ex. 

Iedere dag zagen wij Graszangers die met hun karakteristieke tsip…tsip…tsip 

nadrukkelijk  in graslandjes en ruigten aanwezig waren. 

Cetti’s zanger – Cettia cetti 

Zeer algemene jaarvogel in dichte vegetaties dichtbij water. Locale trek vindt plaats met 

pieken in maart en oktober. Dagelijks namen wij Cetti’s zangers waar die met hun 

metaalachtige geluiden zeer nadrukkelijk aanwezig waren. 

Kleine karekiet – Acrocephalus scirpaceus 

Algemene zomergast in moerassen en zeer algemeen tijdens de trekperiode in veel 

habitats. Doortrekpieken zijn in de eerste helft van mei en de tweede helft van september 

met een maximum van > 450 ex. Wij hoorden en zagen alleen op maandag 20 september 

in het rietveldje bij de plas in Donana Bonanza enkele ex. 

Orpheusspotvogel – Hippolais polyglotta 

Zeer algemene zomergast van struwelen. Doortrekpieken in de eerste helft van mei en de 

eerste helft van augustus; met een maximum aantal van > 960 ex. Op zaterdag 18 

september hoorden en zagen wij een ex. in de Schijfcactusheg langs het pad bij onze 

telpost El Levante. 

Fitis – Phylloscopus trochilus 

Zeer algemene doortrekker met pieken in de tweede helft van april en de tweede helft van 

september met ook geringde ex. uit Nederland. Maxima tijdens de doortrek kunnen 

oplopen tot bijna 2100 ex. Op maandag 20 september zagen wij enkele ex. in het 

Parasoldennenbos van Donana Bonanza. 

Tjiftjaf – Phylloscopus collybitta 

Zeer algemene wintergast in verschillende habitats. De eerste ex. arriveren midden 

september en de laatsten vertrekken eind maart. Doortrekpieken zijn in de tweede helft 
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van oktober en eerste helft van november en in het voorjaar in de eerste helft van maart. 

De maximum aantallen zijn indrukwekkend en kunnen oplopen tot bijna 6300 ex.  

Wij zagen alleen op zaterdag 18 september enkele ex. in Los Alcornocales.   

Vuurgoudhaan – regulus ignicapillus 

Zeer algemene standvogel in bossen. Migratie vindt plaats in de broedgebieden met 

pieken in de tweede helft van februari en de tweede helft van oktober. Alleen op dinsdag 

21 september zagen wij een ex. in de bosrand van vogelkijkpunt Mirandor El Estrecho. 

Bonte vliegenvanger – Ficedula hypoleuca 

Zeer algemene doortrekker. Doortrekpieken van mannetjes in de eerste helft van april en 

vrouwtjes in de eerste helft van mei> Gedurende de herfsttrek met een piek in de tweede 

helft van september is er geen verschil in de doortrek van de aantallen mannetjes of 

vrouwtjes. Het maximum aantal kan oplopen tot > 1200 ex. Wij zagen op zaterdag 18 

september een ex. in Los Alcornocales en op dinsdag 21 september een ex. in één van de 

tuinen langs de kustweg bij El Levante. Op maandag zagen we een juv. ex. in de 

Parasoldennen in Donana Bonanza en op woensdag 22 september en op donderdag 23 

september rspectievelijk een ex. in Los Alcornocales en Siera de Ojen. 

Koolmees – Parus major 

Zee algemene standvogel in bossen. Vanaf augustus tot april vindt migratie plats naar 

bewoonde gebieden met pieken in maart en oktober. Op dinsdag 21 september zagen wij 

enkele ex in het hellingbos bij het informatiecentrum Huerta Grande, op woensdag 22 

september een ex. in Los Alcornocales en op donderdag 23 september een ex. in Siera de 

Ojen. 

Zwarte mees – Parus ater 

Algemene standvogel van naaldbossen en ook vooral in kurkeikenbossen. Het aantal 

Zwarte mezen is sinds de jaren 80 afgenomen. Alleen op dinsdag 21 september hoorden 

wij een ex. in het hellingbos bij het informatiecentrum Huerta grande. 

Pimpelmees – Parus caeruleus 

Zeer algemene standvogel in beboste gebieden. Vanaf september vindt migratie plaats 

vanuit de beboste gebieden naar de beekdalen en de bewoonde gebieden in de kustzone. 

Tot januari verblijven de Pimpels in deze gebieden, waarna weer migratie plaatsvindt 

naar de broedgebieden. Ook op dinsdag 21 september zagen wij enkele ex. in het 

hellingbos bij het informatiecentrum Huerta grande. 

Boomklever – Sitta europaea 

Standvogel in kurkeikenbossen; migratie vindt op bescheiden schaal plaats. 

In het hellingbos bij het informatiecentrum Huerta grande zagen wij op dinsdag 21 

september een ex. 

Boomkruiper – Certhia brachydactyla 

Zeer algemeen in beboste gebieden. Locaal vindt vooral in oktober enige migratie plaats. 

Wij zagen op dinsdag 21 september een ex. in het hellingbos van Mirandor El Estrecho 

en op donderdag 23 september enkele ex. in Siera de Ojen. 

Grauwe klauwier – Lanius colluria 

Incidentele waarnemingen. Op donderdag 23 september zagen wij één ex. in de Siera de 

Ojen. 
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Roodkopklauwier – Lanius senator 

Algemene zomergast van open terrein met bomen en struweel. Het aantal neemt af. 

Doortrekpieken zijn in de tweede helft van april en in augustus. Op donderdagmorgen 

was één ex. aanwezig in het weilandje naast onze observatiepost in El Levante. 

Ekster – Pica pica 

Wordt weinig waargenomen. Op zaterdag 18 september zagen wij in Los Lances enkele 

ex. en op maandag 20 september enkele ex. in Donana Bonanza. 

Gaai – Garrulus glandarius 

Algemeen aanwezig in beboste gebieden. Langs de kustweg bij Los Lances en bij El 

Levante waren enkele ex. en ook in Los Alcornales zagen wij enkele malen Gaaien. 

Kauw – Corvus monedula 

Algemeen op riffen en gebouwen buiten de stedelijke omgeving. Er is een westelijke- en 

oostelijk populatie in respectievelijk in Seville en in Malaga. Standvogel maar gedurende 

de wintermaanden enige migratie met pieken in maart en oktober. 

Raaf – Corvus corax 

Schaarse broedvogel met < 25 paren; aantallen nemen af. De laatste 20 jaar is het aantal 

broedparen gehalveerd. Wij zagen iedere dag bij El Levante enkele Raven en ook op 

woensdag 22 september enkele ex. in Bolonial/Los Alcornocales. 

Spreeuw – Sturnus vulgaris 

Algemeen tijdens de wintermaanden in open gebieden. De aantallen zijn per jaar zeer 

variabel, maar kunnen oplopen tot 15.000 ex. met pieken in november en februari. Alleen 

op zaterdag 18 september en op donderdag 23 september zagen wij enkele ex. in Los 

Lances. 

Zwarte spreeuw – Sturnus unicolor 

Zeer algemene broedvogel in steden, in agrarisch gebied en in bossen. Na het 

broedseizoen zijn grote groepen aanwezig die op de velden foerageren met pieken in 

oktober en voor de terugkeer naar de broedgebieden pieken in maart. Zeer algemeen en 

iedere dag op alle bezochte locaties waargenomen. 

Huismus – Passer domesticus 

Zeer algemeen in bewoonde gebieden. Er vindt enige migratie plaats naar Marokko, 

vooral tussen september en november met pieken in de tweede helft van oktober. De 

terugkeer in het voorjaar is erg laat met pieken in eind april en in mei. In de bebouwde 

gebieden zagen wij iedere dag Huismussen. 

Vink – Fringilla coelebs 

Zeer algemeen in bossen. Migratie vindt plaats met pieken in de eerste helft van maart en 

de tweede helft van oktober met een max. van 1400 ex. Wij zagen weinig Vinken; op 

zaterdag 18 september in Los Lances, bij El Levante en in Los Alcornocales en daarna 

pas weer op dinsdag 21 september in Mirandor El Strechow en op donderdag 23 

september in Siera de Ojen. 

Kneu – Carduelis cannabina 

Algemene broedvogel van boerenland, maar meer algemeen gedurende de trek. De 

voorjaarstrek vindt plaats met pieken in half april en de najaarstrek in de tweede helft van 

oktober. Wij zagen op zaterdag 18 september op zondag 19 september enkele ex in Los 

Lances en El Levante en op donderdag 23 september enkele ex bij Algarrobo. 

Putter – Carduelis carduelis 
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Zeer algemene broedvogel in zowel, open als beboste gebieden. De meest algemene 

vinkachtige tijdens de trekperiode met voorjaarspieken tijdens medio april en 

najaarspieken in half oktober met een maximum van > 3000 ex. Iedere dag zagen wij 

Putters in met name Los lances en bij El Levante en op donderdag 23 september enkele 

ex. in Siera de Ojen. Vrijwel niet gezien in Los Alcornocales. 

Groenling – Chloris chloris 

Zeer algemene broedvogel van bossen en struwelen en bewoonde gebieden. 

Doortrekpieken in april en medio oktober met maxima van > 2100 ex. Hoewel wij iedere 

dag Groenlingen zagen beperkten zich de groepjes zich tot Los lances en bij El levante. 

Europese kanarie – Serinus serinus 

Algemene broedvogel van beboste streken, parken en grote tuinen. Voorjaarstrek vooral 

in medio maart en najaarspieken in de tweede helft van oktober en de eerste helft van 

november met een maximum van < 4000 ex. Alleen op zaterdag 18 september en op 

zondag 19 september zagen wij een ex. bij El levante. 

Appelvink – Coccothraustes coccotraustes 

Algemene broedvogel van bossen; vooral in het westelijk gebied. Voorjaarstrek vooral 

tijdens de eerste helft van maart en najaarspieken in de eerste helft van november. Alleen 

op zaterdag 18 september zagen wij enkele ex bij El Levante en een groepje van > 10 ex. 

in Los Alcornocales. 

Ortolaan – Emberiza hortulana 

Schaarse doortrekker; doortrekpieken in de tweede helft van april en de tweede helft van 

september. Alleen op donderdag 23 september zagen wij een mannetje in de stuweelhaag 

bij onze telpost El levante. 

Grauwe gors – Miliaria calandra 

Zeer algemene broedvogel van open terrein. Standvogel die op korte afstand migreert 

naar winterkwartieren langs de kust. Migratie vindt plaats van februari tot mei met pieken 

in de tweede helft van maart en najaarsmigratie van augustus tot november met pieken in 

de tweede helft van oktober. Wij zagen iedere dag groepjes overvliegen en ook 

regelmatig enkele ex. op de telefoondraden bij onze telpost El Levante.   
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Plantenverslag Tarifa-reis.                                                                                                     

Margriet Maan 

 

Het had er kennelijk weken niet geregend. Planten en struiken zaten onder een dikke laag 

stof. Bovendien verdrogen de 

meeste planten onder de 

ongenaakbare zon. Toch hebben 

we geprobeerd nog zoveel 

mogelijk soortnamen tussen de 

bedrijven door te achterhalen. 

Voor de planten moet je Zuid 

Spanje natuurlijk in het voorjaar 

bezoeken. 

In Flowers of South-West Europe 

van Polunin en Smythies uit 1973 

lezen we op blz. 51: 

“Between Tarifa and Cape 

Trafalgar the coastline is one of the wildest stretches of the entire southern coast of Spain. 

It is a naturalist’s paradise. The main stream of bird migration from Africa to Europe and 

vice versa, crosses the Streets of Gibraltar and passes along this coast. 

(….). Centrally situated in this area between Barbate and Tarifa is the Hotel Cortijo de la 

Plata near Zahara de los Atunes, regularly visited by parties of both ornithologists and 

botanists. In spring, in particular, the flowers make a fine show of colour and many 

species typical of Mediterranian coasts can be seen here”. 

Of het hotel nog bestaat hebben we niet onderzocht. Wel hebben we een gebied bezocht 

niet ver van Zahara. Evenals in de marismas van Barbate en een stukje oostelijk gelegen 

Coto Donana kwamen we veel onbekende vegetatie tegen. 

Er is ontzettend veel bos van altijd groene bomen gekapt in het Zuiden. Eiken- en  

Pinussoorten. Daarvoor in de plaats ontstonden gemeenschappen van altijdgroene 

struiken: matorral. Ze dragen allemaal de kenmerken van een hard uitdrogend klimaat: 

heel kleine blaadjes, leerachtig, 

stekels, beharing, hars en 

kleverigheid. Struiken als de 

Pistache, de Dwergpalm, 

Gaspeldoorn, Stekelbremstruiken, 

Asparagus en Rozemarijn van 

anderhalve meter en  kleine bomen 

als de Steenlinde, Kurkeik, 

Aardbeiboom, Hulsteik en Olijf 

zijn hier veel voorkomende 

soorten. soorten. 

Het land is zwaar begraasd. Ook in 

het grote natuurpark Alcornocales. 

Alles loopt er door elkaar; koeien, paarden, schapen, geiten en de zwarte Iberico varkens. 

Alleen in de omrasterde stukken kun je nog iets zien van de lage matorral bestaande uit 
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heidesoorten en  peperboompjes, waartussen allerlei geurende planten kunnen groeien, 

zoals in garrigue. 

Je mag er helaas niet in. 

Op plekken met zware begrazing gecombineerd met het afbranden en rooien van struiken 

ontstaan eindeloze steppen met heel veel gele distel. Broodmagere koeien wachten er op 

de eerste winterregens. 

De moerassen bij Barbate en de Coto Donana zijn heel bijzonder vanwege de 

zoutplanten. 

Ondanks het feit dat we zeer ons best gedaan hebben, zal de plantenlijst  niet helemaal 

foutloos zijn. 

 

PLANTENLIJST TARIFA  
 

Achillea ageratum   Berm bij vuilnisbelt Composietenfamilie 

Aegilops geniculata Tuin Grassenfamilie 

Aeluropus littoralis Duintjes Grassenfamilie 

Aesclepias rood met geel Bij verroeste brug Zijdeplantfamilie 

Agave americana  Agavefamilie 

Andropogon hirtus Berm Grassenfamilie 

Andryala integrifolia Tuin Composietenfamilie 

Arbutus unedo Aardbeiboom    Natuurpark Heidefamilie 

Arthrocnemum fruticosum Zoutmoeras van Barbate Ganzenvoetfamilie 

Arundo donax Spaans riet Grassenfamilie 

Asparagus acutifolius Natuurpark Leliefamilie 

Avena sterilis Wilde haver   berm Grassenfamilie 

Calicotome vilosa  Vlinderbloemfamilie 

Caluna vulgaris Struikheide Heidefamilie 

Carex spec. Zegge  Natuurpark Cypergrassenfamilie 

Carlina corumbosa Een gele distel Composietenfamilie 

Carpobrotus acinaciformis Rode Hottentotvijg IJskruidfamilie 

Centaurium spicatum Een Duizendgulden kruid Gentiaanfamilie 

Chamaerops humilus Dwergpalm Palmenfamilie 

Chrysanthemum 

coronarium 

Var. discolour Composietenfamilie 

Cistus ladanifer Natuurpark Zonneroosjesfamilie 

Citrussoorten  Wijnruitfamilie 

Conyza bonariensis Berm Composietenfamilie 

Conyza canadeusis Canadese fijnstraal   tuin Composietenfamilie 

Coriaria myrtifolia Natuurpark Looierstruikfamilie 

Crithmum maritimum Zeevenkel    marismas Schermbloemenfamilie 

Cynara cardunculus Kardoen Composiet 

Cynodon dactylon Handjesgras      tuin Grassenfamilie 

Cynosurus echinatus Berm Grassenfamilie 

Daphne gnidium Natuurpark Peperboompjesfamilie 

Delphineum spec. Klein Ridderspoortje Ranonkelfamilie 
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Dittrichia graveolens Kamfer alant Composiet 

Dittrichia viscosa Kleverige alant Composiet 

Ecballium elaterium Springkomkommer Komkommerfamilie 

Echium boissieri  Ruwbladigenfamilie 

Erica arborea Boomheide   Natuurpark Heidefamilie 

Erica scoparia Natuurpark Heidefamilie 

Eucalyptus camaldulensis Gomboom Mirtefamilie 

Eucalyptus globulus Blauwe gomboom Mirtefamilie 

Euphorbia paralias Zeewolfsmelk   duintjes Wolfsmelkfamilie 

Ficus carica Vijg Moerbeifamilie 

Ficus elastica Robusta Barbate bij pompstation Moerbeifamilie 

Gomphocarpus fruticosus Natuurpark Zijdeplantfamilie 

Halimione portulacoides Gewone zoutmelde Ganzevoetfamilie 

Heliotropium europeum Heliotroop Ruwbladige familie 

Hordeum murinum Kruipertje        tuin Grassenfamilie  

Ipomoea purpurea Dagbloem    tuin Windefamilie 

Juncus acutus  Russenfamilie 

Juniperus oxycedrus Coto Donana Cipresfamilie 

Juniperus phoenica Coto Doñana Cipresfamilie 

Lagurus ovatus Hazenstaart,    tuin Grassenfamilie 

Leucojum autumnale Herfstklokje  Natuurpark Narcissenfamilie 

Limoniastrum monopetalum Zoutmoerassen Strandkruidfamilie 

Linum maritimum Strandvlas     Natuurpark Vlasfamilie 

Malcomia lacera Duintjes Kruisbloemfamilie 

Mentha pulegium Polei     Natuurpark Lipbloemenfamilie 

Nerium oleander Oleander   Natuurpark Maagdenpalmfamilie 

Nicotiana glauca Tabakstruik     Nachtschadefamilie 

Olea europea Olijf Olijffamilie 

Opuntia ficus indica Woestijnvijg      cactus Cactusfamilie 

Opuntia tuna cact Cactusfamilie 

Pancratum maritimum Zeenarcis  duintjes Narcissenfamilie 

Paspalum diatatum Tuin Grassenfamilie 

Phalaris minor Duintjes Grassenfamilie 

Phlomis fruticosa, 

verdroogd 

Geel brandkruid  Natuurpark Lipbloemfamilie 

Phoenix canariensis Kanarische dadelplant Palmenfamilie 

Phoenix dactilifera Echte dadelpalm Palmenfamilie 

Pinus pinea Parasolden Dennenfamilie 

Pistachia lentiscus Mastiekboom Pruikenboomfamilie 

Plantago maritima Duintjes Weegbreefamilie 

Punica granata Granaatappel Granaatappelfamilie 

Quercus coccifera Hulsteik Napjesdragerfamilie 

Quercus suber Kurkeik Napjesdragerfamilie 

Ricinus communis Wonderboom  verroeste 

brug 

Wolfsmelkfamilie 
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Rosmarinus officinalis Rozemarijn Lipbloemenfamilie 

Salicornia europea Zeekraal Ganzevoetfamilie 

Scirpus lacustris Mattenbies  Coto Donana Cypergrassenfamilie 

Scolymus hispanicus, 

verdroogd 

Spaanse gouddistel Composietenfamilie 

Smilax aspera Steekwinde Leliebloemige 

Solanum sodomeum Sodomsappel     berm Nachtschadefamilie 

Sporobulus virginicus Tuin Grassenfamilie 

Suaeda vera Schorrenkruid  Barbate Duizendknoopfamilie 

Typha latifolia Grote lisdodde  Coto 

Donana 

Lisdoddenfamilie 

Ulex parviflorus Kleinbloemige gaspeldoorn Vlinderbloenenfamilie 

Urginea maritima Zeeui     Natuurpark en berm Leliefamilie 

Verbena officinalis IJzerhard IJzerhardfamilie 

Xantium strumarium Stekelnoot  verroeste brug Composietenfamilie 

 

Natuurpark: Los Alcornocales 
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Kaartmateriaal 

Mapa Andalusien. Costa del Sol,Sevilla, Cordoba , Granada. Die General Karte1:200.000 

Mapa Provincial Cadiz IGN. 1:200.000 

Mapa Guia Parque Natural Bahia de Cadiz IGN. 1:50.000 

Mapa Guia parque natural Sierra de Grazalema IGN. 1:50.000 

Mapa Gibraltar and the Costa del Sol, Clyde Leisure map 15; 1:125.000 

Mapa Guia Parque Nacional de Donana IGN. 1:50.000 

Mapa-Quia Escala (Los Alcornocales) 1:75.000 

Informatiecentra 

Langs de A 340 ten zuiden van de afslag naar Gibraltar naar Tarifa bij km.paal 96.2 is bij 

The Huerta Grande een informatiecentrum waar onder andere literatuur en kaartmateriaal 

verkrijgbaar is.  

Web-sites 
www.seo.org 
www.cocn.tarifa.com 
www.landenweb.com 
www.spainview.com/andalucia 
www.benalupgolf.com 
www.tarifa.net/nature/migreeng 
www.frontierholidays.net/birds 
www.arrakis.es/~pvm/where/tarifalcor 
www.users.skynet.be/wielewaal/weerbericht 
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