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Buitenlandexcursie Spanje

(Extremadura & Coto Doñana)

Vele generaties koningen van Spanje hadden de Coto de Doñana als

privé-jachtterrein en dat is de reden dat de magnifieke, schier oneindige

moerassen, lagunes en wandelende duinen bewaard zijn gebleven. Dit

unieke gebied herbergt vele schaarse soorten, zoals Keizerarend, Pur-

perkoet, Knobbelmeerkoet, Witkopeend, Marmereend en Pardellynx.
Ook overwinteren hier tienduizenden eenden en steltlopers.

Wegens groot succes van de afgelopen jaren is het ook dit jaar mogelijk

om samen met Jan Vegelin naar Spanje te gaan. Het gaat om een elf-

daagse volledig verzorgde reis die duurt van 28 maart tot 7 april 2003.

De vliegreis wordt door Jan zelf verzorgd. Het verblijf daar is verzorgd

door een vriend van Jan die al sinds 1985 vogelonderzoek doet in de

Coto Doñana. We verblijven in El Rocio, een prachtig dorp aan de rand

van het Nationale Park Coto Doñana. We weten door ervaring waar de

mooiste vogelgebieden te vinden zijn. In deze gebieden zien we o.a. de
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volgende soorten: Kuifkoekoek, Dwergarend, Zwarte Ibis, Krooneend,

Hop, Spaanse Mus, Blauwe Ekster, Wit- en Zwartbuikzandhoen, Griel,

Grote en Kleine Trap, Flamingo, Rotsmus, Vale Gier, Monninksgier,
Blauwe Rotslijster, Zwarte Tapuit en Grijze Wouw. Elk jaar komen we

op ruim 200 soorten in tien dagen. De planning is dat we vier dagen

verblijven in de Extremadura en de rest van de dagen in de Coto Doña-

na. Een minibus staat elke dag tot onze beschikking om ons te ver-

plaatsen. Deze reis is geschikt voor zowel de beginnende vogelaar als de

gevorderde vogelaar.Het maximale aantal personen voor de reis naar

Spanje is ongeveer 12 personen. Wegens grote belangstelling voor deze

reis is het raadzaam om u vroegtijdig op te geven. Na opgave krijgt u een

uitnodiging voor een informatieavond.Twijfelt u of deze reis iets vooru

is dan is het altijd mogelijk om even te bellen voormeer informatie.


