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Vogelwerkgroep naar de Do-
ñana, Extremadura & Sevilla
(27 april-8 mei 1998)

Lore Simoons Maartje Stolk & uJan Vegelin

Jan en Thijs waren al vroeg in Faro. De rest van de groep kwam pas in

de avond aan, dus voor Jan en Thijs een mooie gelegenheid om de om-

geving van het vliegveld te verkennen. Omdat het vliegveld van Faro in

een moerasachtig gebied ligt, waren veel vogels aanwezig. Ooievaar, Le-

pelaar, Visarend, Zwarte Wouw, Vorkstaartplevier, Geelpootmeeuw,

Reuzenstern, Bijeneter, Hop, Graszanger, Kleine Zwartkop, Blauwe Ek-

ster en Europese Kanarie vormen een kleine opsomming van het aantal

soorten rond het vliegveld. Na aankomst van de rest van de groep (Cor-

nelis, Maartje, Lore, Ari en Rida) vertrokken we in een gehuurde mini-

bus richting El Rocio in Spanje, waar we na middernacht aankwamen.

Na een laat ontbijt op weg gegaan naar de Extremadura. Tijdens de re-

gelmatige stops konden we genieten van de vele gezichten van het land-

schap. De flora zorgde ervoor dat niemand zich verveelde in de minibus.

In de middag gebruikten we een lunch in het veld. Een langsvliegende

Dwergarend verlevendigde deze maaltijd. Daarna zijn we via de provin-
ciale wegen naar het gebied gereden waar de Grote Trap voorkomt. Daar

aangekomen duurde het niet lang voor de eerste Grote Trap zich liet

zien. Voor velen was dit een nieuwe soort. Andere soorten die we deze

dag zagen zijn: Kleine Trap, Kleine Torenvalk, Kleine Zilverreiger,

Zwartbuikzandhoen, vele Ooievaars, Steltkluut, Zomertortel, Steenuil,

Vale Gierzwaluw, Bijeneters, Theklaleeuwerik, Graszanger, Roodkop-

klauwier, Zwarte Spreeuw, Spaanse Mus en Grauwe Gors. De nacht

werd doorgebracht in een lokaal hotel waar iedereen zich na het diner

terugtrok op zijn hotelkamer om de observaties van de hele dag te ver-

werken.

De volgende ochtend vroeg op om naar Monfrague te gaan, een schitte-

rend vogelgebied waar veel roofvogels te zien zijn en ook de flora de

moeite waard is. Hier is het mogelijk om op een hoog punt te gaan staan

zodat verschillende soorten gieren onder je door vliegen. Naast Vale

Gier, Monniksgier en Aasgier zagen we ook Spaanse Keizerarend, Dwer-

garend en Zwarte Ooievaar. De meeste vogels waren aan het broeden

zoals de Keizerarend, Zwarte Ooievaar, Monniksgier en Aasgier. De drie

soorten gieren komen hier in redelijk grote aantallen voor. Wat ook de

moeite waard was om te zien, waren een zingende Blauwe Rotslijster en

een Grijze Gors. Ook Roodstuitzwaluwen vlogen hier in redelijke aan-
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Na het ontbijt vertrokken we naar het bezoekerscentrum van de Donana

waar we een paar uur onder briljant zonlicht over het gebied konden

kijken. Hier was veel te zien; broedpaar van de Dwergarend, Purperrei-

gers en een paar Witoogeenden. In de struiken rondom de vogelhutten

waren Kleine Zwartkop en Sardijnse Grasmus aanwezig. Ook was het

geluid van de Wielewaal hier te horen en vloog de eerste Boomvalk over.

Ook waren hier Woudaap en Ralreiger aanwezig. Een andere leuke ob-

servatie was een paar Purperkoeten die hun jongen aan het voeren wa-

ren met rietstengels. Het was weer een prachtige dag en een ieder heeft

het naar zijn zin gehad, 's Ochtends weer vroeg op om naar de Maris-

mas del Odiel te gaan; hier zijn zoutpannen te zien die nog in gebruik

zijn en waar bepaalde vogelsoorten op afkomen zoals de Flamingo en

grote troepen Steltkluten. Hier broeden ook Lepelaars. Er is een lange

pier die zo'n acht kilometer lang is en waar veel soorten steltlopers te

zien waren. Ook Audouin'sen Dunbekmeeuw komen hier voor, maar de

De laatste van het trio wouwen, de Rode Wouw. Roy Slaterus.

tallen rond. De volgende dagrondgereden in de Extremadura tussen de

plaatsen Caceres en Trujillo. Dit leverde de volgende soorten
op: Grote

Trap, Kalanderleeuwerik, Steenuil, Grauwe Kiekendief, een tiental

Scharrelaars, IJsvogel, Ortolaan, Grijze Wouw en Klein Waterhoen. De

volgende dag terug geredennaar de Doñana; onderweg zijn we regelma-

tig gestopt. Erg leuk voor deze dag waren twee jonge Oehoe’s die Thijs
vond tijdens een kleine wandeling. Op een andere plek waren de Vale

Spotvogel en Kuifmees te zien.
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laatste van de twee was niet aanwezig. Op de terugweg naar El Rocio

nog even eenkorte stop bij Palos' lagoons. Hier waren twee adulte man-

netjes Witkopeenden aanwezig. Alleen de Zwartkoprietzanger die hier

ook voorkomt was niet te horen. De volgende dag stond een bezoek aan

Los Olivillos aan de andere kant van de rivier Guadalquivir op het pro-

gramma. Onderweg nog even gestopt bij Aznalcazar om te kijken naar

de gevolgen van de mijnramp die een paar weken daarvoor had plaats-

gevonden. De rivier Coria del Rio zag er zeer vervuild uit en men was

bezig om de zwaar vervuilde grond te verwijderen. Na de koffiestop zijn

we doorgereden naar Los Olivillos en daarbij nog even gestopt voor een

Kwartel die langs de weg aan het foerageren was. Tijdens het kijken

naar de Kwartel was er een Orpheusspotvogel aan het zingen op een

paar meter van de auto. Aangekomenbij Los Olivillos waren de volgende
soorten te zien: Koereiger, Kleine Zilverreiger, Ralreigers, Kwak, Woud-

aap, Krooneend, Sint-Helenafazantje. Ook deze dag was weer de moeite

waard.

De volgende dag was een dagje Sevilla, een prachtige stad met veel be-

zienswaardigheden, gepland. In de avond op zoek naar de Moorse

Nachtzwaluw. Het duurde niet lang of de eerste kon men goed horen op

korte afstand. Hiema snel naar huis want de volgende dag vertrokken

we weer vroeg naar de Guadiamar Marismas. Dit is eenprachtig vogel-

gebied waar veel viel te zien; zoals een grote groep Flamingo's, Geoorde

Fuut, Zwarte Stern, Witwangstem, Marmereend, Zwarte Ibis, Purperrei-

ger, Grote Karekiet, Wouwaap en Brilgrasmus. Weer een dag later naar

Niebla waar een grote groep Kleine Torenvalken broeden. Niebla is een

oude vestingplaats met een oude vestingmuur waar veel Torenvalken

broeden. Daarna een bezoek aan La Rocina waar veel vogels aanwezig

waren. Dit was ook de laatste excursie want de volgende dag was het

weer tijd om naar huis te gaan. Maar eenieder was het er mee eens dat

het een zeer mooie reis was en zeker de moeite waard om nog eens terug

te komen in deze omgeving.

Vale Gier. Guido van Leeuwen.


