
Roofvogels engieren in groepbijeen ........

Wij hebben later geprobeerd de samenstelling van do groepen te

analyseren. Hot ter plaatse noteren van de waargenomen vopcIs en

hun aantallen, was bijzonder lastig, zowel vanwege de sensatie

van do waarneming zelf als van do grote verscheidenheid aan vo-

gels in diverse variaties, waardoor primair aan het determineren

werd gedacht.

Opvallend was, dat in twee gevallen ooievaars zich onder do
rondcirkelende vogels bevonden en zich met het gehele gezelschap
verplaatsten.

Do volgorde.van de nu volgende soorten is willekeurig:

a. 21-9: boven het stuwmeer in de omgeving van Facinas;

Plm. 29 vale gieren, plm. 3 aasgieren, plm, 3 zwarte wouwen,
1 rode wouw, 1 buizerd, 3 slangearenden, 3 dwergarenden

(1 donkere en 2 lichte variëteiten), plm. 3 torenvaüfen, 1 havik

en 1 keizerarend. <

b. 22-9: de hoofdweg tussen Tarifa en Facinas:

plm. 20 vale gieren, 2 aasgieren, 3 zwarte wouwen, 2 rode*"

wouwen, 1 ■ fcésgp'endiof, 1 havik, 1 buizerd, 3 toronvaDen,
2 dwergarenden (lichte variëteit) on 1 stepponardnd.

c. 23-9: bqjfen de.hoofdweg tussen Algeciras en Tarifa, ,aan de baai

van Gibraltar: I

1 slangenarönd, 7 ooievaars, 6 monniksgieren, 1 dwergarend
(lichte fase), plm. 10 vale gieren, 1 aasgier, plm. 3 toren-

valken, 3 zwarte wouwen en 1 steenarend.

Een groep van pljp>’ 100 vale en enkele aasgieren word waargenomen
op 22 september boven een bergdorp in de omgeving van Los Barrios.
De vogels vlogen zeer laag boven een mestvaalt (‘gemeente lijke
vuilnisbelt).

Een kleine groep roofvogels en gieren bevond zich 26 september op-
nieuw in de omgeving van het stuwmeer bij Facinas. Het zicht op do

groep werd door kurkbodem 'waartussen wij ons op dat moment bevon-
den, ontnomen. Hot ging opnieuw om gieren en wouwen, terwijl zich
voorts drie ooievaars in dit gezelschap bevonden.

V: een mogelijkheid is ook, dat standvogels zich tijdelijk bij óver-

komende groepen aansluiten (wouw, valk, havik ?).

Tijdens de VWG-week van 20 tot en met 27 september in Zuid-

Spanje (omgeving Tarifa), hebben de deelnemers tot driemaal toe

op sensationele wijze kennis gemaakt met een grote, gecombineerde

groep van roofvogels en gieren. Ook op andere tijdstippen werden

kleinere groepen waargenomen. Een roofvogel of gier bleef zelden

alleen! In de periode van de waarnemingen waaide er een harde

oostelijke wind, door de Spanjaarden een Sahara-wind genoemd.
Ook elders hebben wij de vraag gesteld of de bewegingen van deze

groepen vogels beïnvloed plegen te worden door de wind.

Dat roofvogels gebruik maken van de termiek en ook bij harde

wind kans zien vrijwel bewegingsloos in de lucht te blijven
zweven en in elke gewenste richting te koersen, is een bekend

verschijnsel. Hierbij kunnen zij zeer grote afstanden afleggen
en voor de omgeving van Algeciras en Tarifa is Afrika met het

zeer duidelijk zichtbare Atlasgebergte, bijzonder dichtbij
(15 tot 30 km). Dit zou bijvoorbeeld de waarneming van de step-
penarend kunnen verklaren.
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