
Lijst van vogels waargenomen tijdens een ornithologische

reis naar:

Zuid-Spanje (omgeving Tarifa)

20 t/m 27 september 1970

Er werd hoofdzakelijk waargenomen vanuit auto's. Door een tekort

aan tijd beperkte de actiradius van de waarnemers zich tot het

gebied langs de kust tussen Algeciras en Vejer en het direct daar

achter liggende bergland.
De vogels aangegeven met een +, zijn slechts door één persoon

waargenomen. De volgorde is volgens de Vogelgids, tiende druk,
uitgave 1970. ■

Enkele-notities bij de waargenomen soorten;

voor de waarnemingen onder de nummers 1, 2, k, 36 en 60 zie

ook het verslag van Bos, "Anderhalf uur uitkijken over een Straat",

3. Jan van Gent. Opmerkelijk-was het voorkomen van vrijwel
uitsluitend tweede- en derdejaars vogels,

6, Koereiger. Zie ook het verslag van Bos: "Bij de slaap-
bomen van de koereigers",
8. Purperreiger. Zie onder 6,

10, Lepelaar. Zie onder 6,

12 t/m22 en 26 t/m 32

Vermoed kan worden, dat rondzwervende groepjes
roofvogels en gieren soms vergezeld van groepjes ooievaars, door

de Saharawind wel eens vanuit Afrika afdrijven. De aanwezigheid

van een steppenarend en mogelijk ook van monniksgieren in de twee

groepen, welke boven de kustweg vlogen, zouden een bewijs künnen

zijn.

Zie ook de specificatie: "Drie groepen roofvogels en gieren".
Het voorkomen van twee. Dougalïs s,terns -broedvogels van Noord-

Afrika- zotT hiermede tevens verklaahd kunnen worden, zie 59.
68, Bfrjenetcr. ; Er werden nog .twee groepjes bijenevers waar-

genomen en een derde, gehoord. iZij ‘dreven zeer hèog in de lucht

en gleden snel in oostelijke richtihg. De scharrelaar ontbrak

de période vkn de waarnemingen, geheel in het bestreken gebied,
Jfet aantal ‘hoppen -zie .69- bleef in verg£Ji jking> met eerdere

waarnemingen»van enkele leden'Vali'dê grpé|Tin noord- en midden

fpapge, zedjT beperkt,
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5. Theklaieeuwerik, De befaamde streep op de borst werd bij geen

van dé drie waarnemingen vastgesteld. Wel de donkere vlekken op
deze plaats, alsmede het vliegbeeld met de witte "vleugelblokken".
87 en 88, Klauwièren. Er werden bijna uitsluitend jonge exemplaren

vastgesteld.
89, Kleine Klapekster. De trekrichting van de kleine klapekster
moet zuidoost zijn. Deze soort komt dus tijdens de trekperiode vrij
wel niet in Spanje voor. Niettemin werd de soort eenmaal waar-

genomen. Ook eerder schijnt door anderen in diverse jaren het

voorkomen van de kleine klapekster tijdens de trektijd in Spanje
te zijn geconstateerd.

De waarnemingen werden steeds gedaan bij uitstekend weer: zonnig
en warm bij temperaturen oplopend tot 30 graden C. De eerste drie

dagen van de week -21, 22 en 23 september- stond er een harde,

oostelijke wind. Deze warme Saharawind had vermoedelijk invloed

op de gedragingen van de vogels speciaal van roofvogels en gieren.

Op september draaide de wind naar het zuid-

westen om in kracht wat af te nemen. Er werd hierop een lichte

trek merkbaar -ooievaars in vluchten langs de kust en overstekende

(Tarifa, Bos).roofvogels-.
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92 t/m 12*f.

De zangers. De meeste kleine zangvogels bleken reeds het

land te hebben verlaten.

103. Roodborsttapuit.Opmerkelijk was het voorkomen van de talrijke

roodborsttapuiten, Op de draden (elektriciteit en prikkeldraad)

werd bijna op elke 50 meter een paartje roodborsttapuiten vast-

gesteld,
106. Zwarte Tapuit. De aanwezigheid van de zwarte tapuit, als

bergvogel, in een akker— en weilandengebied kan op trek duiden.

108, Rode rotslijster. Ook de aanwezigheid van een rode rots-

lijster op een bergwand grenzend aan de zee, kan trek betekenen.

De dagtochten:

zondag 20 september; vliegveld Malaga-Balcon de Espana (8 km,

ten ftresten van Tarifa) met een picknick-

stop in het dal van Artola.

maandag 21 september; berggebied tussen Facinas en Los Barrios.

dinsdag 22 september; bergland en akkergebied, omgeving Vejer.

woensdag 23 september; kustgebied in de omgeving van de vuurtoren

van Algeciras en Ruinas de Bolonia.

donderdag 2h september; omgeving van Zahara de Los Atunes.

vrijdag 25 september; omgeving Los Barrios met een rit naar het

zgn. Devils Eye en 's middags opnieuw

kustgebied omgeving vuurtoren Algeciras

met een bezoek aan de slaapbomen van de

koereigers,

zaterdag 26 september; bergland omgeving Tarifa en kuststrook

Bolonia.

zondag 2? september; een vrijwel non-stoprit naar het vliegveld

van Malaga,
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