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Tijden• ome vakanti1' Y&D . 9 tot 19 1Da61'' 1900 kwamen wij terecht in een hotiel aan de Alga,rve dat 
bijzonder goed gelegen wae voor vogelwaarnemingen. De omringende pîjnboombOll8ell lagen op een 
glooiend heuvell&ndschap tot vlak bij de kun. Achter de duinenerij lag een brede zoutwa.tsrlagune 
die h,ee maal per dag de vloedttroom toeliet. Tevens mondde een kleine rivier vanuit de bergen in 
dese circa 5 kilometer l&nge le.gune uit. hierdoor ont8tond een zoet-, een brak- en een 
rouhratermilieu. Bovendien wu er nog een overgangszone HD heuvele naar kuehlakte, waar de rode 
leemachtige grond van de heuvels gemengd was met de zilte klei langs de lagune. Veel varl&tie in het 
plantendek dus, mM een vegetatie die va.a.k deed denken aan onze kwelders in de Waddenzee. In de 
heuvels tUNen de pijnbomen \,(wond zich een struikachtige onde1·groei met talrijke, one onbekende 
planteDBOOrten en merkwaardig genoeg ook een heideaoort în volle bloei! Ongetwijfeld waren er 
talrijke insek~rlen en vlinden die op deze planten leefden, waarvan de vogels op hun beurt ook 
profiteerden. 

HM vogelen in de bOBBeD waa moeilijk, zangvogels iclioten heen en weer tuaaen de donkere kruinen 
van de pijnbomen en waren in die dichtbegroeide dekking moeilijk te obeerveren. Enkele malen 
namen wij Hoppen waar, die veel op de bosbodem fourageren, 90mB hoorden we hun kenmerkende 
roep "hoep-hoep-hoep". 
Er waren nogal wat Groenlingen, opvallend Yeel doortrekkende Putters en een behoorlijke dichmeid 
van Europeee Ka.nariea. De l;a.lrijkheid van de:6e zaadeters is te danken aan de grote aantallen 
sa.addragende plant.en en de enorme aantallen oude pijnboomappel, die in de bomen hingen. 
Blauwe Ebt.er, Winterkoning, Roodbo~ HeggemU!I, Koolmeee, Fitis en Zwarikop werdtm ook 
waargenomen, waarbij het opviel dat de Koolmees aan de Algarve mjnder con\rastrijke kleuren heelt 
dan bij om. Het swa.rt ie yee} valer en bei geel minder helder; Ook werd de Ro~uif nu "'"- dan gezien 
met witte stuiblek en n&rte b,mden over de vleugel!!. Aan de rand van de b098ell stonden 
doornachtige. lltruîken, waar wij een doortrekkende Roodkopklauwier op imectenjacbt langdurig in 
het visier hadden. 

Op de strand·Ylakte, overwegend '.S&Dderig, troffen we nu en dan Knifleeu.weriken aan en ook een 
Theklaleeuwerik, die duidelijk een andere zang •had en een afwijkende b&ltsvlucbt verioonde. 
OpYallend wae ech~r ei,n lichte vuilgele buik die wij niet in de vogelboeken kond'-ID verifieren. 
In de l.a~me Mlf foura~tmdsn Yeel 8kilt!open die denkhaa.r van do modderige vlakte profiteerden: 
Zwarte Ruiten, Wulpen, GroenpoonuHera.. Tmt:luurs, Re~,;; Gruttio'a en de gracieU9<~ Stelikiuten die 
daar in maar\ reeds territoriumstrijd le..,4-rden. Da.&r liepen ook de aan ondîe;p water gebonden 
1100rten w Otrterloper9i Bonte Strandiopel'a, Bontbekph~,iE11"{1D.i Sir&ndplevieren en S~nloperB. 
ZwartkopJQ1ee1uwen met de witte oogring .zwierven oo~ ,:fo<'.'.H'.' de 11'!.gune, evenaui Aalecholvers. En in de 
door dijkjes afgMloten vimjvt1111 ciio vermoedelijke verzoet waren, v~,naaicm wij fou.r~rende 
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Wawmippen en ook Poeltnippen. Dae zijn iets foreer dan Watenm.ippen, hun vlucht ie rechtlijniger 
en zonder de merpende alarmgeluiden van de Watersnip. 
Het fourageergedrag va.n Kleine en Grote Zilverreigers kon vanaf een .h(juten loopbrug duidelijk 
worden vergeleken. De Kleine Zilvemsiget be})ffl"kt zich meeetal tot ruatig wadei:a en pikt om zfoh heen 
.naar kleine vieeen, slakjes, kreefiechtigen, etcetera, Mn"Wijl de Ol'ote Zîlve:r:reiger reel hewooglijker ie 
en blijkbaar jacht mu.ki op snellere prooien. Hij achtenolgi die soms mt,t snelle pa888n en 
vleugelgeklepper als een smettelose, wht.fl ballerina. 

Aan de randen van he\ 10etwaterbekken hadden Witte Kwibt.,.a.rten elll vooral Orow Gele 
K wikstaarien hun tenitoria nabij ineectenrijk voedselterrein boven de modderige oevers. Verder 
zaten er opvallend veel GrumU88eil, de zang lijkt wel wat op on2,.~ iubea!llie Gr&BII1us1 maar het 
verenpak ie anden met een donkere kop en lieht8 buik: wij hebben deze d&n ook gedetermineerd. als 
OrpheusgrumW!llen. 
Hoogtepunten nn onze vogeliocht waren ongetwijfeld de reede g.anoemde Roodkopkle.uwier, een 
R.eusenatern met de so kenmMkende foree rode 0navel, drie op de thex·m.iek zeilende Ooievaa.n en de 
groepen Koereigen. In onze grote hatel\uin kwwten dag an nacht kikkers in de ondiepe vijvers. 
Rond hei middaguur zeilde eene een Koereiger over die werd a.angetrokken door dit kik}u:i,rgezel9cha.p 
en landde in wijde •pir&len op de gazom1 midden tunen het gebouwencomplex. Argwanend Hpiedde 
hij in hei rond, maar tenslotte wist bij twee grote kikkers te verschalken, wa.ar liij veel moeite mee 
had. Daarna was hij kennelijk voldaan en aneek neer in een lage den om de v-ewn te poetsen, wa.arbij 
de isabelkleurige sierveren en borstpartij duidelijk opvielen. 
Tenalotte waren er ook. Gierzwaluwen, Boerenzwaluwen en Huiszwahrweu op insectenjacht, d.e la.at!!te 
800rt wu reeds met de nest.bouw begonnen. 
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HET VELDWERK 

Het ·broedaeizoen l!J'J{l is woor t.en einde. De veMwerkr.:.".:;m!I'JÎi'}8}'3 v~1u d.e Vogä~h,i·,~:kg.·oe.p Amzterdam 
verzoekt u dMrom of u &ef.- d&ser dagen de m.ccite wH nemen c:nr.:• de balan6 ,:;,p t"1 ma.ken van de 
vogels die dit ja.ar mogelijk., waarschijnlijk of zekt>.r in uw woonomgevh1g hc/bb-eu gd;,,,•o~-d. 
Tot hoeveel zekere of mogelijke broedvogel,, komt u in de omgeving nn uw wc.-:,n.~nl:? Zoals 11 weet 
ontvangen wij g&&rne uw· opgaven hierove1r op de formulieren &ie wij m~t het mu:n:meir van d.c 
Gienwa.luw in april hebben m.eeg,efl0111d,m. Do.s,tbij $Îjn wij ook getnte•,elJ<E,~erd in g1Jgevea~ over maar 
ten dele onderzochto stadsbi'Jlkken. 
Natuurlijk realitleert een ~.der mf.'..h d&t het oru; hlerbij juist ni!!l1 e-Dke! om l:lljv.r.m.dm.\,a, h'toodgieNrillelJl 
gaat (zoals de.t mogelijke brood~eval van ee» :n:~1n·iaehe Tjiftjaf \n h~t, Vu~d,jlp,;,:1:J.l., of d.,3.t p,n,.artje 
Holenduiven in de Oude Manin1ispoort); ook de voor u. gewone ooorte;r. b.<3bben m..7.e b:;,bn@,"Bi-elling aiB 
bijzondere inadsbr,ied·vogek f)e v:ra,s~n tl.ie wij ~1i~inde!ijk doc:l" tl"9id.d"'l vei,m cIVl ,<'imsterdi,.ruae 
Vogel-AtJaaprojekt willen proberen te he..~,ntwoordün !!lijn o,.l.\.! 


