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VOGELVAKANTIE IN SPANJE  
 
In de periode van 2 tot 22 mei 1980 hebben mijn vrouw en ik rondgetoerd in Zuid-
Spanje. Bij ons is het slagen van onze vakantie toch ook altijd min of meer af-
hankelijk van het aantal waargenomen soorten vogels. Om u te overtuigen van het 
succes van onze vakantie, dient het volgende stukje. 
 
We kunnen geen volledig beeld van soorten en aantallen geven, daarvoor hielden we  
de zaak niet nauwkeurig genoeg bij, maar het was dan ook onze vakantie en geen 
studiereis. 
Bezocht werden o.m. 

- de Coto Donana, het vogelrijke deltagebied van de Guadalquivir, 
- de bergstreken in de wijde omtrek van de stad Ronda, 
- de streek rondom Guadeloupe ten zuidwesten van Toledo. 
-  

Het rijke vogelleven is in de bezochte streken zeker niet beperkt tot de na-
tuurgebieden. Het cultuurlandschap wordt op talloze plaatsen onderbroken door  
stukken woeste grond, die door hun ligging en bodemgesteldheid ongeschikt zijn  
voor enige vorm van bodemcultuur. Soms zijn deze gebieden open en spaarzaam be- 
groeid elders bedekt een dichte en ondoordringbare natuurlijke struikenvegetatie  
de rotsachtige bodem. Juist dit afwisselende landschap was ideaal voor vogels. 
 
Hieronder volgt een overzicht van de vogelsoorten die in onze streek zeldzaam  
(of betrekkelijk zeldzaam) zijn of hier in het geheel niet voorkomen. 
 
Woudaapje 
Kleine Zilverreiger 
Purperreiger 
Koereiger 

1 x gezien op 8 mei in de Coto Donna (verder afgekort C.D.) 
algemeen in de C.D. 
Enkele keren in de C.D. 
Minder algemeen in de C.D. dan de kleine Zilverreiger, maar werd 
ook buiten de C.D. in de weilanden waargenomen. 

Witte ooievaar  
 
Zwarte ooievaar 
 
Lepelaar  
Flamingo 
 
Aasgier  
 
Vale Gier 
 
 
Steenarend  
Keizerarend 
 
Dwergarend 
Slangenarend  
Havik 
Sperwer 
Zwarte wouw  
 
 
Rode wouw 
 
Bruine kiekendief 
Grauwe kiekendief 
 
Kleine torenvalk 

Algemeen in de C.D. Nestelt op kerktorens in de dorpen in 
Extremadura en in de streek ten zuidwesten van Ronda. 
Twee maal 2 ex. waargenomen in bergachtig gebied nabij stuw-  
meren ten zuiden van Guadeloupe. 
Enkele tientallen, fouragerend in de C.D. 
Enkele honderden, fouragerend aan de monding van de Guadal-  
quivir. 
Werd vele malen waargenomen, zij het minder dan de Vale gier. 
Op 19 mei een ex, met nestmateriaal tussen Ronda en Antequera. 
Vrijwel dagelijks waargenomen, ook in onherbergzame droge 
streken. In de omgeving van Guadeloupe vaak tientallen 
exemplaren.  
Op 11 mei 2 ex jagend langs berghelling, Guadeloupe. 
Op 6 mei 1 ex in de C.D. op 40 m hoogte overvliegend. Op 7 mei 
nog 3 ex aldaar gezien. 
Op 20 mei 2 ex en op 21 mei 7 ex. Ronda. 
Dagelijks meerdere ex. 
1 ex bij Ronda, met prooi. 
1 ex bij San Pedro de Alcantara. 
De meest algemene stootvogel. Op het strand van de C.D. groepjes 
tot een grootte van 6 ex. Komt fouragerend tot in de dorpen 
van de C.D. 
Herhaaldelijk waargenomen in de C.D. maar veel minder algemeen 
dan de voorgaande soort. 
Alleen in de C.D. 
Een gewone verschijning in agrarisch landschap met stukken 
woeste grond, zoals al eerder beschreven werd. 
roedend in de kerktorens van de dorpen van Extremadura. 
Eenmaal 10 ex rond een oud kasteel bij Zafra. 
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Rode patrijs   Deze soort moet vrij algemeen voorkomen, maar wij namen hem maar 
  1 keer waar, bij Granada. 

Kwartel    Op 7 mei een roepend ex in C.D. Op 13 mei minstens 3 roepende ex 
  in korenvelden ten zuiden van Guadeloupe. 

Kleine trap    15 mei 3 exx waarvan 1 baltsend ten z.o. van Cindad Real op 
  bouwland met aangrenzend woeste grond. 

Kleine Plevier en   Altijd in elkaars gezelschap te vinden langs de oevers van klei-  
Oeverloper    ne rivieren en op de droge grintbedding van de Guadalquivir t.n. 

  van Sevilla. 
Kluut     Vele tientallen in de marismas van de C.D. 
Steltkluut    Alleen in de C.D., maar daar vrij algemeen. 
Vorkstaartplevier   Een vlucht van enkele tientallen exx op 5 mei boven bouwland in 

de omgeving van Sevilla. De meeste vogels streken telkens voor  
onze auto neer op de asfaltweg, zodat we gedwongen werden 
langzaam te rijden. 

Witwangstern   Tientallen fouragerend in de marismas van de C.D. 
Rotsduif    Een 150 meter diepe kloof scheidt de stad Ronda in twee delen. 

In deze kloof zijn de voorouders van onze postduif bij tientallen  
te zien. 

Steenuil    1 ex bij ruïne van Carmona 
Alpengierzwaluw   In de eerder genoemde kloof van Ronda algemeen. 
IJsvogel    1 ex bij Zafra 
Bijeneter     Vrijwel dagelijks in grote aantallen waargenomen. 
Hop     Algemeen in parkachtig landschap. 
Scharrelaar    5 waarnemingen in open landbouwgebieden met enig geboomte. 
Boomleeuwerik   Op menige plek de zang bewonderd. Het mooist bij Merida, tesa- 

  men met de nachtegaal en de kwartel. 
Rotszwaluw     Bij Guadeloupe in het gebergte 
Roodstuitzwaluw   Bij Ronda en Guadeloupe een gewone verschijning. 
Roodkopklauwier   Talrijk in geschikt biotoop 
Klapekster     Gewone verschijning in cultuur land met woeste grond in de buurt. 
Zwarte spreeuw    Vrijwel dagelijks 
Blauwe ekster   Deze vogel -iets kleiner den onze ekster- kan in elk parkachtig 

  landschap worden waargenomen. 
Alenkraai    In de kloof bij Ronda ca 70 exx. 
Raaf     Een gewone verschijning in bergachtige streken. 
Cetti's zanger   Langs rivieroevers met een dichte vegetatie kon de kenmerkende 

  zang worden gehoord. De vogel in beeld te krijgen is ons niet 
  goed gelukt. 

Waaierstaartrietzanger Was overal algemeen. Ook langs wegbermen met dicht  
     struikgewas.  
Kleine Zwartkopgrasmus Is de meest algemene grasmus. Broedt tot in villatuinen. 
Baardgrasmus   Broedt evenals de vorige soort op plaatsen met veel dicht 

  struikgewas, maar is veel minder talrijk. 
Provencegrasmus   Als Baardgrasmus 
Bergfluiter    Enkele malen waargenomen in parkachtig landschap in de bergen. 
Blonde tapuit   1 ex in de bergen langs de weg bij Coin. 
Roodborsttapuit   Dagelijks veel. 
Blauwe Rotslijster  In Portugal was deze soort door ons in een voorgaand jaar in mei 

slechts éénmaal waargenomen. In Zuid-Spanje bleek hij veel al- 
gemener. In de bergachtige streken bij Ronda en Guadeloupe vrij 
algemeen. 

Europese kanarie   Talrijk in geschikt biotoop. 
Grauwe gors    Overal langs de wegbermen. Het is één van de meest voorkomende 

vogels. Van de tien vogels die op de telefoondraden langs de kant 
van de weg zitten zijn er negen van deze soort. 

Grijze gors    Gewoon in bergachtige streken. 
Ortolaan    1 ex in bouwland bij Carmona op 5 mei 
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Deze waarnemingen tonen aan hoezeer we tijdens onze Spaanse vakantie aan onze  
trekken zijn gekomen, wat de vogels betreft. Ook het weer heeft daartoe bijgedra- 
gen. Vrijwel elke dag stralende zonneschijn en dus goed zicht. 
Het ontbreken op de lijst van soorten als Orpheus- en Brilgrasmus kan gedeeltelijk 
worden verklaard door onze onbekendheid met deze soorten. Op ons verlanglijstje 
stonden de volgende soorten: Grote en Kleine Trap, Witbuikzandhoen, Zwartbuik-
zandhoen, Keizerarend, Dwergarend en Havikarend. Hiervan werden de Grote Trap, de 
zandhoeders en de Havikarend niet waargenomen. Wel werden enkele waarnemingen gedaan 
die mogelijk op de laatstgenoemde soort betrekking hadden, maar zekerheid daarom- 
trent was er jammer genoeg niet. Overigens werd deze stootvogel wel in de omge- 
ving van Ronda waargenomen door 2 jonge Ierse ornithologen de we in de C.D. ont- 
moetten. 
 
Mocht ons verhaal onder enkele van de lezers van de STRANDLOPER een brandende be-
geerte (van goedaardig karakter) hebben gewekt om een en ander zelf eens te gaan 
bekijken, dan ben ik gaarne bereid informatie te verstrekken. 
 

J.Deelder, Voorhout. 
 
 

                       -------------- 
 
 
We blijven nog even in het zonnige zuiden, zij het dat de plaats van handeling wel 
iets noordelijker ligt, n.l. in Zuid-Frankrijk. We verplaatsen ons met Arie Ruigrok 
naar de Camargue. 
 
FIETSEND DOOR DE PROVENCE 
 
Het eerste doel van mijn fietstocht was het bekende natuurreservaat van de Camargue, 
gelegen tussen de twee armen van de Rhönedelta, welke uitmond in de Middellandse  
zee. Startend vanuit Avignon, richting Arles, bereikte ik na ca 75 km fietsen het 
plaatsje Villeneuve. 
Bij Villeneuve (1 op het kaartje) begint het enorme reservaat. Langs de oostkant  
van het reservaat zag ik al spoedig de eerste specifieke vogels van de Camargue.  
Een Koereiger en later groepjes Flamingo's. Het uiterlijk van de Camargue is ty-  
perend: grote en kleinere, altijd ondiepe meren, etangs genaamd, onderbroken door 
hogere delen, begroeid met gras en struiken. Het water van de etangs is brak en 
daardoor bij uitstek geschikt voor de vele flamingo's. 
Al verder fietsend ontmoette ik een andere vogelaar en ik trachtte met hem een ge-
sprek aan te knopen. Na omwegen in het frans, duits en engels, kwamen we er achter 
dat we onze moers taal wel konden spreken, want hij heette Ben 't Hart en hij kwam 
uit Hilversum. Gesterkt door deze ervaring bleven we samen op fietsen en vogelen. 
 
Zeer talrijk zijn in de Camargue o.m. de Kleine Zilverreiger, de Steltkluut, de  
Gele Kwikstaarteen natuurlijk de Flamingo's, die daar in een enorme kolonie broe- 
den. Deze kolonie kregen we in zicht in het hart van de Camargue (2). Na een rust- 
dag in St.Marie de la Mer (3) bracht één van onze volgende tochten ons naar het  
Parc Zoölogique (4) waar veel van de in de Camargue levende vogels werden gehou- 
den in grote kooien. Opvallend was het broedgeval van een ooievaar op een van de 
grote roofvogelkooien. Een andere tocht voerde ons langs het kleinere Reserve des 
Imheriaux(5). Ook hier troffen we fouragerende Flamingo’s aan. Enige kilometers 
verder op de weg naar Albaron, zagen we een smal zijpad, dat we insloegen. Het 
gebied bleek daar erg interessant te zijn. We zagen er Koereigers, Kleine 
Zilverreigers, Kwakken, Roerdomp, Ooievaar, Zwarte Sterns, Witvleugelsterns, Cetti's 
zangers, Nachtegalen (in iedere struik één),een kolonie Steltkluten en Lachsterns. 
Hierna gingen wij terug langs dezelfde zeer slechte weg. Er zaten daar geen kuilen 
in de weg, de weg was één en al kuil. 
 




