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Vier dagen vogelen aan de Costa Blanca

Als je aan Alicante denkt, denk je niet zo snel aan vogels maar meer aan zand, zon en 

zee. Toch liggen op korte afstand van de toeristenstad een aantal prachtige vogelge-

bieden. Sommige ontstaan door zoutwinning, die hier plaats vindt, een aantal andere 

gebieden liggen iets verderop in de bergen. Wij waren een aantal dagen te gast bij 

Ingrid Grosfeld Buntsma, voormalig actief lid van onze Activiteitencommissie, die hier 

een fantastisch huis heeft aan een natuurgebied, waar je eigenlijk niet weg hoeft, 

omdat hier al zoveel te zien is. We hebben het dan over een Visarend, die aan kwam 

vliegen toen we de voordeur open deden, de Iberische Klapekster (meridionalis) die op 

een struikje op vier meter afstand zit of de Hop die een draad bij de oprit gebruikt. En 

’s nachts wakker worden door een Steenuil die aan het jagen is, is ook niet erg.

Vogelreis naar La Marina, Elche, Spanje

Dag 1. Het huis ligt 20 minuten rijden van het vliegveld (waar je overigens helemaal 
geen last van hebt). Op weg naar het huis langs de weg stopten we even bij een 
Salinas (zoutwinning) Hier stonden grote groepen Flamingo’s, maar ook zagen we 
de Blauwborst, Rietgors, Kluut, Steltkluut, Visdief, Grote en Kleine Zilverreiger en 

Tropische schoonheid van flAmingo’s bij Alicante. Foto: Peter Pennock
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Vier dagen vogelen aan de Costa Blanca
Vogelreis naar La Marina, Elche, Spanje

Grutto om maar een aantal te noemen. We moesten door, de bagage naar het huis 
brengen, helaas.
Snel omkleden en op naar het eerste gebied: National Parc “El Hondo”  een half uur 
rijden. Er zijn daar diverse routes die je kunt volgen: wij hebben een rondwandeling 
gemaakt bij de visvijvers met rietkragen waar onder meer de Watersnip, Zwarte Ibis, 
Kleine Plevier, Koereiger en nog vele andere soorten te zien waren.
Terug bij huis met terrassen rondom konden we de verrekijker niet af doen en ook 
de telescoop bleef paraat staan. Er is daar ook zoveel te zien. Een kleine selectie: 
Grote Barmsijs, Iberische Klapekster, vele soorten zwaluwen en een Iberische  
Groene Specht (sharpei) dichtbij op het hek. Tot ’s avonds laat buiten gezeten en 
heerlijk geslapen op prima bedden. Er zijn twee badkamers, drie slaapkamers en 
een hele ruime woonkamer met keuken. Een buitenkeuken en ruime terrassen met 
uitzicht op de zoutvlakte, water, riet, ruige struiken en bergen.

Dag 2. Vandaag naar de Sierra Mariola bij Alcoy voor de Vale Gieren. Een bergge-
bied met diepe kloven. Een half uur vóór we in het gebied waren, zagen we opeens 
een aantal grote vogels boven een veldje langs de weg. Onze chauffeur was niet blij 
met ons: een luide gil STOP !! Gelukkig konden we direct afslaan een smal weggetje 
in. Onvoorstelbaar: 18 Vale Gieren vlak boven ons, wel 15 minuten lang en als toe-
tje zaten er twee Vale Gieren dichtbij op de grond.

Vale Gieren
Door naar Sierra Mariola waar we de auto bij de ingang van de kloof hebben gezet 
en een pracht wandeling hebben gemaakt door de kloof, heel indrukwekkend. De 

rAAf onderzoekt twee vAle gieren. Foto: Ingrid Buntsma
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eerste verrassing was een Blauwe Rotslijster heel dichtbij: hoe blauw kan een vogel 
zijn? En inderdaad ook weer Vale Gieren zwevend langs de bovenrand van de kloof. 
Vliegkunstenaars als de Rotszwaluw. In de bomen veel Puttertjes, Europese Kana-
rie etcetera. Prachtige nissen en holen in de bergwanden. Indrukwekkende wande-
ling. ’s Avonds heerlijke Tapas gegeten aan de boulevard in Santa Pola. Thuis nog 
laat op het terras gezeten, prachtige zonsondergang en opeens op vier meter oog-
hoogte kwam de Steenuil voorbij gevlogen, luid roepend. Onze dag kon niet meer 
stuk !

Dag 3. Jemig, hoe kunnen de afgelopen dagen nog geëvenaard worden.
Het weer is nu bewolkt en het waait. 7:15 uur in pyjama met bergschoenen aan 
even buiten kijken, deur open en een vogel vliegt recht over ons heen, een Visarend. 
We konden goed zien waar deze vogel achter het huis in de zoutvlakte naar beneden 
dook. Terwijl hij op een zandplaat een vis zat te eten, was de arend omringd door 
meeuwen, Bergeenden en Zwarte Ibissen, terwijl de Bruine Kiekendief boven het 
riet zweefde. De Iberische Groene Specht liet zich duidelijk horen en de Hop zat vlak 
voor ons. Veel kleine vogels in het ruige terrein waaronder Zwartkop, Geelgors, 
Rietgors en nog veel meer. En dat allemaal voor het ontbijt.
Toch maar weer op pad, richting Torrevieja en Parc Natural La Mata, slechts een 
klein half uurtje rijden naar de zoutmeren. Een prachtig groot natuurgebied met 
vogelhut uitkijkend op het meer met eilandjes. Zoveel vogels - onder meer de weinig 
voorkomende Dunbekmeeuw - een heleboel kleine en grote steltlopers en heel veel 
andere vogels. Niet altijd even makkelijk wel een goede oefening in kritisch kijken 

Uitzicht in de sierrA mAriolo. Foto: Peter Pennock



115Fitis | 55 | 3 | 2019

De mystieke griel waart ook in dit gebied 
rond. Foto: Ingrid Buntsma

en samen proberen er uit te komen. Pfff 
gelukkig ook wat makkelijke vogels: 
Kluut, Steltkluut Flamingo’s, Lepe-
laars.
Aan het eind van de dag huiswaarts, 
even bijkomen op het terras in het zon-
netje onder genot van een wijntje en 
hapje en alle foto’s checken.

Dag 4. Alweer de laatste dag: nu naar 
Parc de Las Salinas de Santa Pola, tien 
minuten rijden. Het is een natuurge-
bied bij het dorp La Marina, direct ach-
ter het strand en ecologische duinen. 
Er zijn paden rondom dit gebied met 
vogelhutten en uitkijktorens waar je prachtig uitzicht hebt op de watervogels in de 
Salinas maar ook veel kleine vogels in de duinen. De Dwergarend kwam overvliegen 
en alle vogels gingen op de vleugels, machtig mooi!
’s Middags naar National Parc El Hondo, een watergebied waar je over vlonders 
loopt en tussen het riet veel vogels kan spotten. Ook hier weer vogelhutten, waar we 
de Witkopeend zagen met de staalblauwe snavel en een heel bijzondere kop.

Veel watervogels, onder meer Geoorde Fuut, honderden Slobeenden en Flamingo’s. 
En dat op 20 minuten van huis; je kan er makkelijk een hele dag doorbrengen. Aan 
het eind van de middag nog heerlijk buiten op het terras nagepraat over wat we 
allemaal gezien hebben, foto’s bekeken en nog wat soorten gecheckt. Al met al een 
onvoorstelbaar leuke reis met veel vogelsoorten, prachtige natuurgebieden, lekkere 
restaurantjes, mooie stranden en een fantastisch huis.

■ Peter Pennock en Greet Bos.

Wil je ook kennis maken met deze vogelgebieden en gebruik maken van dit prach-
tige huis? Het is te huur. Info: ibuntsma@grosfeld.info

witkopeend Foto: Peter Pennock


