
Waarnemingen van vogels in Zuid-Spanje

1, kuhls pijlstormvogel (puffinus diomedea); 25-9 2 ex. bij school

bruinvissen in omgeving van vuurtoren van Tarifa +.

2, noordse pi jlstormv.Tpuf finüs puffinus); 25-9 ong. 20 ex. b-ij school

bruinvissen in omgeving van vuurtoren van Tarifa +.

3, jan van gent (sula bassana); 22-9 1 ex. t/o hotel Balcon d'Espana,

23-9 4
ex. bij haven van Tarifa waaronder 1 ad.; 5 «x, op

At, 0c. bij Zahara d.l.A.; 25-9 3 ex. t/o hotel; 26-9 13 ex. bij

haven van Tarifa +, h ex. Punta Camarinal; Alle juv, ex, totaal

25.

kuifaalscholver (phalacrocorax aristotelis); 23-9 3 ex, omgeving

vuurtoren Tarifa; 25-9 1 ex, idem +.

5. kwak (nycticorax nycticorax); 25-9 2 ex, opkomend uit riviertje

langs weg van Algeciras naar vuurtoren (beide ex. juv,).

6. koereiger (ardeola ibis); Algemeen in nabijheid van kudden vee.

Drie- tot vierduizend ex, in de slaapbomen te Algeciras.

7. kleine zilverreiger (egretta garzetta); Op.vijf van de zevert

dagen waargenomen in klein aantal steeds in omgeving van vochtige

terreinen.

8. purperreiger (ardea purpurea); 25-9 1 ex. te midden van koereigers

in slaapbomen te Algeciras.

9. ooievaar (ciconia ciconia); 21-9 2 ex, bij Los Barrios; 23-9

plm. 65 ex. komend als groep over de bergen en bij de kust af-

zwenkend naar het zuidoosten, de kustlijn volgend, 7 ex. rond-

cirkelend hoog boven de kust ten westen van Algeciras te midden

van grote groep gieren en roofvogels; 25-9 1 ex. omgeving Tarifa

en 3 ex, te midden van vlucht gieren en roofvogels omgeving Facinas.

10, lepelaar (platalea leucorodia); 25-9 3 ex. bij slaapbomen

van koereigers te Algeciras, pogend een zitplaats te verwerven

in de bomen en daarbij twintig minuten lang (tot schemerdonker)

verdreven door koereigers; 27-9 2 ex, boven autoweg ten oosten

van San Hoque,

11, eendvogel (niet nader gedetermineerd); plm, 30 ex, in stuw-

meer bij Facinas. Met tegenlicht niet nader te onderscheiden/'-

12, wespendief (pernis apivorus); 22-9 1 ex, omgeving Puerto de

Facinas.

13, rode wouw ( milvus milvus ); dagelijks waargenomen in_klein

aantal, Nooit'tnoer dan twéé ex, tegelijk.
/\k, zwarte wouw ( milvus migrans); vrijwel dagelijks groepsgewijs

vooral in de omgeving van de zee. Hoogste aantal ineens 15 ex,

15, havik (accipiter gentilis); 20-9 1 ex. in dal bij Marbella;

21-9 2 ex, stuwmeer bij Facinas; 23-9 1 ex. omgeving vuurtoren

Algeciras; 25-9 1 ex. omgeving Los Barrios; 26-9 1 ex. omgeving

Facinas.

16, buizerd (buteo buteo); 20-9 1 ex, dal nabij Marbella; 21-9

1 ex. omgeving stuwmeer Facinas; 22-9 1 ex. omgeving Vejer; 23-9

Faro de la Paloma omgeving 1 ex,; 1 ex. omgeving Zahara d.l.A,

17, dwergarend .(hieraaëtus pennatus); 20-9 1 ex, in dal nabij.,

Marbella; 21-9 3 ex, (1 donkere en 2 lichte fasea) stuwmeer Facinas;

23-9 1 ex, te midden van gieren en roofvogels ten westen van .

Algeciras; 26-9 1 ex. omgeving Los Barrios (donkere fase),

18, havikarend (hieraaëtus fasciatus); 20-9 1 ex, m, boven dal •

van Artola; 3 ex, 1 m,, 1 vr. en 1 juv, in de omgeving van Tarifa.

De drie vogels waren tezamen. Het vrouwtje ging op de grond zitten

en werd aangevallen door het vrouwtje van een -blauwe kiekendief.

Toen zij op de wieken ging, voegden het mannetje en het jong zich

bij haar, • • •
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19. steppenarend (aquila rapax); 21-9 1 ex. te midden van grote

groep roofvogels en gieren. Geheel bruine arend met slechts

kleurnuancering op ondervleugol van donker en bruin, boven stuw-

meer bij Facinas; 25-9 1 ex. bij kleine groep roofvogels en gieren

boven Balcon de Espana.

20. keizerarend (aquila heliaca); 21-9 1 ex, als laatste grote

roofvogel van grote groep met gieren boven stuwmeer van Facinas.

Groot, geheel bruin exemplaar met lichte vlekken op voorvleugels.

21. steenarend (aquila chrysaëtos); 25-9 1 ex, te midden van groep

gieren en roofvogels boven kust ten westen van Algeciras omgeving

vuurtoren; 24-9 2 ex. ad, m. en vr. bij Zahara d.l.A.

22. slangenarend (circaëtus gallicus) 21-9 3 ex. boven stuwmeer

bij Facinas te midden van grote groep roofvogels en gieren; 22-$

1 ex. omgeving Vejer; 23-9 1 ex. omgeving vuurtoren Algeciras,

23. blauwe kiekendief (circus cyaneus) vrijwel dagelijks enkele

ex. in diverse terreinen, uitsluitend vrouwelijke ex.

24. bruine kiekendief (circus aeruginosus); 22-9 1 ex. langs hoofd-

weg naar Vejer en 1 ex, akkergebied ten noorden van Vejer,

25. grauwe kiekendief (circus pygargus); 24-9 1 ex, ra. 22-9; 1 ex.

langs hoofdweg naar Vejer; 24-9 1 vr.ex. omgeving Zahara d.l.A.

26. aasgier (neophron perenopterus); vrijwel dagelijks enkele ex,

2?. lammergier (gypaëtus barbatus); 26-9 1 ex. omgeving Bolonia.*

28. monniksgier (aegypius monachus); 23-9 7 ex. te midden van groep

gieren en roofvogels boven kust ten westen van Algeciras; 26-9

1 ex, omgeving Bolonia.

29. vale gier (gyps fulvus); gedurende gehele week algemeen,

dikwijls in grote groepen; éénmaal 21-9 tussen de tweehonderd en

driehonderd ex.

30. boomvalk (falco subbuteo) 25-9 1 ex, omgeving Los Barrios.

51, kleine torenvalk (falco naumanni) vrijwel dagelijks enkele

ex, aan de rotskusten,

32, torenvalk (falco tinnunculus); dagelijks algemeen in alle

terreinen.

33, rode patrijs (alectoris rufa); 22-9 1 ex. in kurkeikenbos

omgeving Vejer.
. .

34, fazant (phasianus colchicus); 22-9 1 ex. in kurkeikenbos

omgeving Vejer,

35, kleine trap (otis tetrax); 22-9 ong, 20 ex,; 24-9 7 ex,;

26-9 8 ex, op akkers langs hoofdweg van Tarifa naar Vejer, man-,

netjes reeds in winterkleed,

36, scholekster (haematopus ostralegus); 25-9 3 ex, bij vuurtoren

van Tarifa +; 25-9 roepend ex. onder rotskust bij vuurtoren van

Algeciras.

37, bontbekplevier (charadrius hiaticula); enkele ex, op de

stranden,

38, kleine plevier (charadrius dubius); regelmatig enkele ex. op

de stranden.

39, strandplevier (charad rius alexandrinus) 2 waarnemingen van

.enkele ex,

*+0, steenlopcr (arenaria interpres); 25-9 omg. 20 ex, bij vuur-

toren van Algeciras.

41, bonte strandloper (calidris alpina) ; 24-9 "1 ex. slikterrein

bij rivier omgeving bij Zahara d.l.A.

42, drieteenstrandloper (crocethia alba); vrijwel dagelijks enkele

groepjes op de stranden variërend van 8.tot 18 ex,

43, zwarte ruiter (tringa erythropus); 24-9 1 ex, op slikterrein

omgeving Zahara D.l.A,

44, tureluur (tringa totanus); 24-9 roep gehoord op slikterrein

omgeving Zahara d.l.A.
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45. witgatje (tringa ochropus); 24-9 1 ex. slikterrein omgeving
Zahara d.l.A.; 26-9 3 ex, opvliegend omgeving Tarifa,

46. oeverloper (tringa hypoleucos) vrijwel dagelijks enkele ex,

in diverse beekoevers, -

47. wulp (numenius arquata); 24-9 1 ex, slikvelden omgeving Zahara

d.l.A,
.

48, regenwulp (numenius phaeopus); 23-9 1 ex. omgeving haven Tarifa;

25-9 1 ex, bij vuurtoren van Algeciras; 26-9 ong, 10 ex, omgeving
Tarifa.

.

49. kokmeeuw (larus ridibundus); enkele ex, te midden van diverse

soorten meeuwen.

50. dunbekmeeuw (larus genei); 25-9 3 ex.; ong. 20 ex. te midden .

van div, soorten meeuwen op de kliffen bij vuurtoren van Algeciras,
51. kleine mantelmeeuw (larus fuscus g.); vrijwel dagelijks enkele

ex, langs de kust, algemeen in de havens.

52. zilvermeeuw -geelpoot- (larus argentatus michahellis); vrijwel
dagelijks div. ex. langs de kust, algemeen in de havens.

53* stormmeeuw (larus canus); 25—9 1 ex, te midden van div, soorten

meeuwen bij vuurtoren van Algeciras,

5 1
*. audouins meeuw (larus audo.uinii) 20-9 3 ex. boven zee langs kust

omgeving Marbella,

55. zwarte stern Cchlidonias niger);. 25-9 2 ex, in haven van Algeciras,
56. witvleugelstêrn (chlidonias leuCopterus); 25-9 1 ex. bij 2

zwarte sterns in haven van Algeciras,
57. lachstern (gelochelidon nilotica); dagelijks div, ex. langs
kust en nabij havens.

58. visdief (sterna hirundo); 23—9 3 ex, bij lachsterns omgeving .

vuurtoren van Algeciras.

59» dougalls stern {sterna dougallii); 24-9 2 ex, op slikterrein

omgeving Zahara, 1 ad, en 1 juv, ex. vlogen circa 10 min. op en

liet een valkachtige roep horen,

60. dwergstern (sterna albifrons); 2x2 ex. in haven van Tarifa +.

61. houtduif (columba palumbus); 22-9 -1 ex, b-ergen bij Vejer.
62. tortelduif (streptopelia tuttur); 20-9 24 ex,; 2-9 enkele ex,

op div, plaatsen, _ .

63. dwergooruil (otus scops); 23-9 roep 1 ex, omgeving Balcon de

Espana,
,

64. steenuil (athene noctua); 25-9 roep van 4 ex,; 24-9 enkele
ex, omgeving Balcon de Espana; 24-9 1 ex, omgeving Zahara d.l.A,
65. vale gierzwaluw (apus pallidus); 23-9 1 ex, boven hoofdweg
tussen Tarifa en Algecirus; 24-9 1 ex. omgeving Zahara d.l.A.,
66. gierzwaluw (apus apus); 25-9 1 ex. omgeving Zahara;.2 «X.

-gierend boven Tarifa +; 24-9 1 ex,, boven hoofdweg tussen Tarifa

en Algeciras.
.

..

67. ijsvogel (alcedo atthis); 23-9 1 ex. omgeving vuurtoren Algeciras;
24-9 2 ex. omgeving Balcon de Espana; 25-9 1 ex, omgeving Los Barrios.
68. bijeneter (merops apiaster); 25-9 1 ex. bij Devils Eye hoog
overtrekkend, later opnisuw een groep gehoord; vervolgéns nog een

froep
overtrekkende ex. waargenomen boven broedkolonie Los Barrios,

9.- hop (upupa epops); op vijf achtereenvolgende dagen steeds 1

enkel ex. in div, terreinen. Éénmaal 4 ex, bij vuurtoren Algeciras,
70. grote bonte specht (dendrocópos major); 25-9 1 ex, roep bij

.

Devils Eye +.
'

71. kortteenleeuwerik (calandralla brachydactyla); 20-9 3 ex. in dal

van Artola; 23-9 langs weg van Tarifa naar Algecira; 24-9 2 ex. langs
weg naar Zahara d.l.A.; 26-9 3 ex. omgeving Tarifa.

72, kleine kortteenleeuwerik (calandrella rufescens); 24-9 3 -ex,

omgeving Zahara.d.l.A.
.calandra)

'3* kalanderleeuwenk ; 24—9 groepje .op akker langs
de weg naar Zahara d.l.A,; 26—9 groepje omgeving Tarifa,
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74, kuifleeuwerik (galerida cristata); dagelijks algemeen langs

de wegen.

75, thekla leeuwerik (galerida theklae); 21-9 1 ex. omgeving Los

Barrios; 24-9 1 ex. omgeving Zahara d.l.A,; 26-9 3 ex, omgeving

Tarifa.

76, veldleeuwerik (alauda arvensis); 23-9 op akker langs weg naar

vuur.toreiu van Algeciras; 26-9 1 ex, drinkend in beekje omgeving

Tarifa.

77, oeverzwaluw (riparia riparia); 21-9 enkele ex. omgeving stuw-

meer bij Facinas; 22-9 enkele ex. omgeving Vejer; 25-9 enkele ex.

bij wand van bijeneterskolonie, omgeving Los Barrios.

78. rotszwaluw ■ (ptyonoprogne rupestris); twee waarnemingen 23-9

en 25-9 een ex, kustkliffen bij vuurtoren van Algeciras.

79» boerenzwaluw (hirundo rustica); dagelijks zeer algemeen in alle

terreinen.

80, roodstuitzwaluw ( hiruhdo daxrica ); vrijwel dagelijks een enkele

waarneming, vooral omgeving van de kustkliffen.

81. huiszwaluw (delichon urbica); vrijwel dagelijks een enkel

ex, in de omgeving van dorpen en steden.

82, duinpieper (anthus campestris); 22-9 algemeen op akkers omgeving

Vejer;24-9 algemeen op akkers rondom Zahara d.l.A.; 26-9 algemeen

rondom Bolonia alsmede enkele ex. op akkers bij Balcon de Espana,

83, graspieper (anthüs pratensis); 21-9, 24-9 en Steeds enkele

ex, op prikkeldraad langs grote weg van Tarifa naar Vejer.
84, gele kwikstaart (motacilla flava iberiae); vrijwel dagelijks

op akkers en in beek- en rivierdalen.

85, grote gele kwikstaart (motacilla cinerea); 24-9 1 ex, in rivier-

bedding langs grote weg tussen Tarifa en Vejer; 26-9 1 ex, in

rivierbedding omgeving Tarifa en 1 ex, op rotskust bij Bolonia.

86. witte kwikstaart (motacilla alba); vrijwel dagelijks op akkers

en langs landwegen.

87, grauwe klauwier (laniös collurio); 23-9 1 ex. ad, omgeving
vuurtoren Algeciras; 25-9 1 ex. jüv. omgeving Los Barrios; 26-9
1 ex, juv. omgeving laagland bij Tarifa.

88, roodkopklauwier (lanius senator); 20-9 1 ex, juv, in dal van

Artola; 22-9 1 ex. juv. omgeving Vejer; 25-9 7 ex. w,o, slechts

één ad. omgeving Los Barrios; 26-9 6 ex. w.o. 1 ad, laagland om-

feving
Tarifa -totaal 15 ex. w.o, slechts twee volwassen ex.-

9» kleine klapekster (lanius minor); 25-9 1 ex, ad. omgeving Los

Barrios; 26-9 1 ex, juv. omgeving Balcon de Espana +.

90, winterkoning (troglodytes tróglodytes); 25-9 1 ex, op stenen

in boek trij Devils Eye.

91. cetti’s zanger (cettia cetti); drie waarnemingen 23~9 1 ex,

roep omgeving vuurtoren Algeciras; 25-9 1 ex, roep en waargenomen
in beekdal omgeving Los Barrio's en 26—9 1 ex, roep in beekdal om-

geving Tarifa.

92. orpheus spotvogel (hippopais polyglotta) vier waarnemingen;
22-9 i ex. omgeving stuwmeer bij Facinas; 23-9 .1 ex, omgeving vuur-

toren van Algeciras; 24-9 1 ex, omgeving Zahara d.l.A.; 26-9 1 ex,

omgeving Tarifa,
.

93»' orpheusgrasmus (sylvia hortensis); twee waarnemingen; 22-9
1 ex. omgeving Vejer; 23-9 1 ex, omgeving Bolonia.
94, grasmus (sylvia communis); drie waarnemingen; 20-9 .1 ex, dal
van Artola; 23-9 1 ex, omgeving vuurtoren Algeciras; 24-9 1 ex

omgeving Zahara d.l.A.

95. braamsluiper (sylvia curruca); 25-9 1 ex. omgeving Balcon de
Espana ■+. "T

kleine zwartkop (sylvia melanocephala); dagelijks algemeen in
diverse terreinen,

97» phylloscopu's; tweemaal roep van onbekende phylloscopus 22-9
omgeving Vejer; 25-9 omgeving Devils Eye.
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98. vuurgoudhaantje (regulus ignicapillus); 25-9 groepje met

mezen -ook zang!- omgeving Devils Eye,
99. waaierstaartrietzanger (cisticola juncidia); dagelijks-alge-

meen in diverse terreinen.

100. bonte vliegenvanger (ficedula hypoleuca); vrijwel dagelijks
enkele ex, vooral in kurkbossen en bosschages.
101. grauwe vliegenvanger (muscicapa striata); vrijwel dagelijks
enkele ex, in diverse bosjes,

102. paapje (saxicola rubestra); 22-9 1 ex. laagland bij Vejer;
1 ex. omgeving Balcon de Espana -droeg ring!); 26-9 1 ex.

laagland omgeving Tarifa,.

103* roodborsttapuit (saxicola torquata); zeer algemeen op aller-

lei terreinen, vooral op draden langs de weg»

10^f. tapuit (oenanthe oenanthe); dagelijks enkele ex. vooral in

laag gelegen terreinen en op akkers.

105» blonde tapuit (oenanthe hispanica); 21-9 1 ex, omgeving Facinas

-witkelige vorm-; 22-9 1 ex, akkergebied van Vejer -witkelige vorm-;

25-9 tweemaal 1 ex. omgeving Los Barrios - wit- en zwartkelige
vorm!-; 26-9 1 ex, omgeving Tarifa -zwartkelige vorm-,

106. zwarte tapuit (oenanthe leucura); 22-9 1 ex. op laagvlakte

bij Vejer.

107. rosse waaierstaart (agrobates galactotes); in kurkbos

bij Zahara d.l.A.; 2é-9 1 ex, omgeving Balcon de Espana,

' 1 °8, rode rotslijster ( monticpla saxatilis); 2*t-9 1 ex. m. op

rots bij Zahara d.l.A. -omgeven door div, blauwe rotslijsters-.

109, blauwe rotslijster (monticola solitarius); 21-9 1 ex. op
rots bij Los Barrios; 5 ex, 2 vr, en 3 m, op rots omgeving
Zahara d.l.A.; 25-9 1 ex, op rots bij vuurtoren van Tarifa. id,
1 ex. bij Devils Eye -beide m. ex,-; 26-9 2 m. ex, rotskust aan

zee bij Bolonia en m. ex, op ruines van opgravingen bij Bolonia,

110, geknaagde roodstaart (phoenicurus phoenicurus); dagelijks
enkele ex,

111, roodborst (erithjcus rubecula); 21—9 gehoord omgeving Facinas;
25-9 enkele ex, omgeving Devils Eye,
112, merel (turdus merula); vrijwel dagelijks een enkel ex.

113, kuifmees (parus cristatus); 25-9 enkele ex. met andere mezen

omgeving Devils Eye,

pimpelmees (parus caerulus); vrijwel dagelijks enkele ex, in

kurkbossen en langs beken,

115* koolmees (parus major); vrijwel dagelijks' enkele ex.

116, boomkruiper (certhia brachydactyla); 21-9 1 ex. omgeving
Facinas; 25-9 enkele ex, bij Devils Eye in mezengroep,
117, grauwe gors (emberiza calandra); vrijwel dagelijks enkele ex.

met maximum tussen de twee- en driehonderd langs beekoever in om-

geving van Tarifa.

118, grijze gors (emberiza cia); 20-9 1 ex. in dal van Artola; 23-9
1 ra. ex. omgeving vuurtoren van Algeciras +.

119, vink (fringilla coelebs); vrijwel dagelijks enkele ex.

120, europese kanarie (serinus canarius); op 2k, 25 en 26-9 groepjes
op de akkers.

121, groenling (chloris chloris); vrijwel dagelijks een enkel ex.

122, putter (carduelis carduelis); dagelijks enkele ex, af en toe in

kleine groepjes.

123 huismus (passer domesticus); algemeen, vooral in omgeving van

bebouwingen.

spaansc mus (passer hispaniolensis) twee waarnemingen; 22—9
1 ex. vr. omgeving Vejer; 23-9 1 ex. omgeving Bolonia.

125, zwarte spreeuw (sturnus unicolor); dagelijks in kleine en

grote groepen, ook op ruggen van grazend vee.

27



126. vlaamse gaai (garrulus glandarius); 21-9 2 ex. in kurkbos

bij Facinas,

127. kauw (corvus monedula) 20-9 en 27-9 in groepen langs de

hoofdweg tussen Malaga en Algeciras; 22-9 enkele honderden ex,

op rots bij Vejer; 25-9 in omgeving van vuurtoren Algeciras,
128. raaf (corvus corax); 21-9 2 ex. omgeving Los Barrios; 22-9
2 ex. omgeving Vejer; 23-9 2 ex, omgeving vuurtoren Algeciras;
26-9 2 ex, omgeving Bolonia.

verklaring *

;
na uitvoerige discussie is besloten deze waar-

neming buiten beschouwing te laten. Er bleven enige onzekerheden.

Doorhalen op de lijst was doordat het stencil reeds gereed was

niet meer mogelijk.
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