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VOGELEN IN ZUID-FRANKRIJK Jan Joost Bakhuizen 

Van 14 juli t/m 10 augustus 1983 was ik met vakantie in Zuid-Frankrijk. Onze 
eerste stop (14 dagen) was in de Gers, een departement in streek tussen Bor
deaux en Toulouse ten noorden van de Pyreneeën met de hoofdstad Auch. Daar had
den we een afgelgen huis gehuurd. De tweede stop was in de Provence (Aix-en Pro
vence) en daar zaten we in een hotel. Op de terugweg heb ik nog een hele dag ge
vogeld in 11La Dombes11

, een plassengebied ten noordoosten van Lyon. In Vogels 
no. 12 blz. 226-227 staat een artikel over dit gebied. Ik zal wat proberen te 
vertellen over de vogels en het landschap van deze gebieden. 

DE GERS 
Na al het één en ander op de heenreis gezien te hebben (oa Hop, Rode en Zwarte 
Wouw, Roodborsttapuit) kwamen we op 16 juli aan op de plaats van bestemming in 
de Gers. We hadden een "gîte rural11 gehuurd, een làndelijk gelegen huis. Het was 
een te gek huis met een hele goede ligging: op een soort heuvelrug met uitzicht 
naar twee kanten en veel bosparttjen en boerenland met gemengd bedrijf en vrij veel 
heuvels. Het huis lag aan een doodlopend weggetje met aan het eind nog een boer
derij. In de hele streek was geen industrie en geen grote verkeerswegen. In die 
twee weken had ik dan ook alle kans om vele vogels te ontdekken; ongeveer 60 
soorten. 
De roofvogels waren hier wel het opvallendst: 86 exemplaren verdeeld in tien 
soorten. De Buizerd was er het talrijkst (totaal 28 exx). Je zag ze haast iedere 
dag wel boven de bospartijen zweven, soms eentje maar meestal wel meer tegelijk 
(max. is 5 exx). Je zag hier btjna alleen donker gekleurde en ze waren vrij luid
ruchtig. Minder talrijk waren de andere soorten roofpieten. Driemaal werden er 
Wespendieven gezien, zelfs eenmaal 5 stuks tegeltjk. Ik denk een ouderpaar met 
jongen. Verder werden er tweemaal 2 exemplaren gezien. Totaal 9 exx. Er werden 
totaal 5 Haviken gezien en tweemaal vloog er een Sperwer langs. 

De twee soorten wouwen waren ook altijd aan
wezig. In totaal 8 Zwarte Wouwen en 6 Rode 
Wouwen. De Zwarte Wouwen vlogen vaak over 
het huis, soms met z'n drieen. De Rode Wouw-
en waren wat verder van huis te vinden. De 
Zwarte Wouwen waren erg luidruchtig en had-
den waarschijnlijk een nest in het dal beneden 
ons. Ook leuk waren de drie kiekendieven die 
ik zag. Twee keer zag ik een~ Grauwe Kieken
dief langs vliegen en eenmaal een 8 Blauwe 
Kiekendief. Van de valken was de Torenvalk 
het algemeenst. Je zag ze overal. Tweemaal 
zag ik een Boomvalk, een had nestmateriaal in 
z'n poten. Op een nacht zagen we 2 Kerkuilen 
vanuit de auto op een paaltje langs de weg. 
Vanuit het huis hoorde je 's avonds Bosuilen 
roepen. Gorzen waren hier erg opvallend, voor
al op paaltjes of telegraafdraden of een andere 
hoge post. Leuk waren de vele waarnemingen van 
de Cirlgors die bijna even algemeen was als de 
Geelgors. Verder veel Keuen, Grauwe Gorzen, 
Putters, Groenlingen en Europese Kanaries. 
De soorten en aantallen zangertjes vielen een 
beetje tegen. Zwartkop en Tjiftjaf waren veruit 
het algemeenst. Twee families Grasmussen huis
den rond het huis en in de buurt waren altijd 
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een heel stel Orpheusspot~ogels te vinden, Erg leuk vond ik de waarneming van een 
Rode Patrijs met 10 jongen die ons weggetje over moesten en daarna in een aangren
zende wei belandden. Uit de auto zagen we verder ook nog een Kwartel over de weg 
wandelen. Mezen waren er veel, vooral de Staartmees viel erg op. Verder Koolmees, 
Pimpelmees en Glanskop. Echte trekvogels waren er niet veel want het was pas juli. 
Leuk was een Purperreiger vlak over het huis richting zuid en ook nog een Witgat
je richting zuid. Andere leuke soorten waren Groene Specht en Grote Bonte Specht, 
Boomkruiper, Boomklever, veel Tortelduiven en Roodborsttapuiten, Zwarte Roodstaart, 
Grauwe Vliegenvanger Boomleeuwerik en Wielewalen. 

DE PROVENCE 
Deze streek is totaal verschillend van de Gers. Het is er ten eerste veel warmer 
en je hebt er veel wind, de Mistral. De natuur is er veel groffer en het is er 
qua industrie, wegen en steden veel voller. Ik heb hier vrij weinig naar vogels ge
keken. Tijdens de reis van de Gers naar de Provence kwamen we langs de Camarque en 
hebben daar even aan de rand gekeken~ Kleine Zilverreiger, Puperreiger, Bruine 
Kiekendief en Oeverzwaluwen. Bij Marseille was een leuk meer met 50 Kleine Zilver
reigers, Tafel-, Kuifeend en Futen. Verder heb ik in de buurt van Aix-en-Provence 
nog een Duinpieper met voer, een Kuifmees, enkele Provencaalse Grasmussen, Rood
borsttapuiten en Wielewalen gezien. Toen we naar ons volgende adres vertrokken 
zag ik langs de snelweg nog een Scharrelaar en een Aasgier. 

LA DOMBES 

Hier ben ik anderhalve dag geweest. De eerste keer reden we er met de auto door
heen zodat je een beetje een indruk kreeg van de grootte van het gebied, Deze tocht 
leverde Blauwe Reigers, Purperreiger, Kuifeenden, Tafeleenden, Torenvalken en 2' 
Steltkluten op. . 
De volgende dag heb ik lopend btj de vele meertjes doorgebracht. Een vrij groot meer 
hebben we helemaal met de telescoop afgezocht. Leuk waren de 8 Kleine Zilver~ 
reigers die vlak voor ons neus de hele morgen foerageerden i~ het slik. Er waren 
vele futen aanwezig: 10 paar Geoorde Futen met jongen, ook 10 paar Dodaarzen met 
jongen en ongeveer 100 Futen. Öok waren er eenden: Kuifeenden, Tafeleenden, Win
tertalingen en Wilde Eenden. Verder waren er nog wat steltlopers voedsel aan het 
zoeken: 3 Zwarte Ruiters, een Bosruiter, een Witgatje, een Oeverloper en 20 Kie
viten. In bijna elk meertje zochten vele Witwangsterns voedsel en ze waren heel 
tam. Aan roofvogels waren er Buizerds, Rode Wouw, Bruine Kiekendieven en Toren
valken. Een mooi vogelgebied met een veelzijdige vogelwereld. Jammer dat we na één 
dag alweer weg moesten! 
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