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Kaartje van de Miradores  

 

 

Route per dag: 

 Zondag 15 september  Schiphol - Malaga - Tarifa 

 Maandag 16 september Playa de Los Lances - Mirador del Estrecho 

 Dinsdag 17 september  Cadiz / Sancti Petri - Barbate estuarium 

 Woensdag 18 september Facinas - Embalse del Almodovar 

 Donderdag 19 september Barbate La Janda 

 Vrijdag 20 september  Playa de Los Lances - Mirador Cazalla 

 Zaterdag 21 september  Tarifa (dorp) - Miradores Cazalla en Punta Carnero  

- Malaga - Schiphol 

 

Deelnemers: 

  Jos Vrolijk, reisleider SNP 

  Jan Marbus 

  Gerrie Verschuren 

  Anneke Koper 

Jannie Schoonveld 

Henk Wardenaar 

Aleid Bosch 



 

4 
 

 

Vogeltrek en de trekvogels van Tarifa 

Al heel lang weten mensen dat er vogelsoorten zijn die alleen in de zomer of alleen in de 
winter bij hen in de buurt wonen. Aristoteles (ca. 350 jaar v. Chr.) noteerde dat het 
roodborstje dat in de winter in Griekenland te zien was in de lente veranderde in een 
roodstaart: en in de herfst andersom! Lang hebben mensen gedacht dat zwaluwen 
overwinterden door aan het einde van de zomer in de modder van een meer te kruipen. 
Pas tegen het einde van de 19e eeuw werd duidelijk dat vogeltrek voor een groot aantal 
soorten onderdeel was van hun overlevingsstrategie; op deze manier konden ze lage 
temperaturen en voedseltekorten in de winter ontlopen. 

Een belangrijke stap in het ontrafelen van het geheim van de vogeltrek is gezet met het 
ringen van vogels. In 1899 was de Deen Hans Mortensen de eerste die vogels ving en 
voorzag van een ring met een volgnummer en zijn adres. Terugmeldingen leverden al snel 
veel informatie op. Professor van Oort was in 1911 de Nederlandse pionier. Tot 2011 zijn er, 
over een periode van 100 jaar, 10,5 miljoen ringen uitgegeven. Het nadeel van de klassieke 
ring is dat die alleen kan worden afgelezen als de vogel opnieuw is gevangen of dood wordt 
terug gevonden. Dertig jaar geleden werden kleurringen geïntroduceerd die met 
kleurcombinaties en eventueel met een op afstand af te lezen letter of getal worden 
gebruikt. De laatste ontwikkeling is om de vogel op stap te sturen met een zendertje, dat 
trouwens steeds kleiner en lichter wordt. De gegevens die met deze methoden verzameld  
worden blijft in een geweldig tempo nieuwe inzichten opleveren. 

De meest westelijke vogeltrekroute in Europa loopt via Zuidwest Spanje. Daar steken de 
vogels uit Noord Europa, die in het najaar vanaf de Pyreneeën de zone langs de 
Middellandse Zee volgen, de Straat van Gibraltar over. In Zuid Zweden is Falsterbo een 
onder vogelaars zeer bekende plaats waar Scandinavische vogels de Oostzee oversteken. Al 
in het begin van de twintigste eeuw was dat een bekend excursiedoel. In Spanje lag dat heel 
anders. Pas rond 1970 werd in ornithologische kringen duidelijk dat daar in voor- en najaar 
grote hoeveelheden trekvogels passeerden. In 1980 werd het eerste boek over in dit gebied 
uitgevoerd trekvogel onderzoek gepubliceerd. Spaanse, maar ook Duitse en Engelse 
onderzoekers hebben daar de laatste decennia veel informatie verzameld. Voor de 
oversteek van de Straat is de windrichting een belangrijk gegeven. Bij oostenwind (de 
Levante) start de oversteek bij Tarifa, het uiterste zuidwestelijke puntje van Europa. Een 
westenwind (de Poniente) dwingt de vogels verder naar het oosten over de Rots van 
Gibraltar te vliegen. Verder zijn het zicht (is de overkant te zien?) en de windkracht (kan 
behoorlijk spoken) belangrijke factoren. Tegenwoordig worden vogelaars uit heel Europa 
aangetrokken door deze trekroute. Een Spaanse Commissie heeft een aantal Observatorios 
(observatieposten zie https://www.fundacionmigres.org/en/sedes/) ingericht op plaatsen 
waar de trek goed te volgen is. De telgegevens worden centraal verzameld door CIMA 
(International Centre of Bird Migration, bij Tarifa). 

In lente en herfst steken 400.000 ooievaars en roofvogels, enkele miljoenen zangvogels 
(zwaluwen, bijeneters enz.) de Straat over.  750.000 zeevogels (vooral stormvogels) 
gebruiken de Straat als reisroute tussen Atlantische Oceaan en Middellandse Zee v.v. 
Belangrijke pleisterplaatsen voor trekvogels aan de zuid-westkust  zijn o.a. La  Janda, een 
droog gelegde lagune (verslag 19-9), en de baai van Cadiz (verslag 17-9) waar zoutpannen 
die niet meer in gebruik zijn veel vogels aantrekken. 
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Zondag  15 september, van Amsterdam naar Tarifa 

Jan Marbus 
 
’s Morgens rond 8 uur troffen we elkaar volgens afspraak met SNP-reisleider Jos Vrolijk en 
de 6 reisgenoten,  bij gate C9 voor de Transaviavlucht naar Malaga. Leuk om ook andere 
KNNV’ers te treffen die met een reis van Birding Breaks ook naar Zuid-Spanje gingen. Ons 
toestel vertrok wat vertraagd vanwege het inladen van een rolstoelgebruiker. Maar 
eenmaal opgestegen genoten we van het fraaie uitzicht dankzij het mooie weer. We vlogen 
in een rechte lijn over Gouda, Bergen op Zoom, Parijs, Bordeaux. Zelfs de ‘whitecliffs of 
Dover’ waren te zien. Maar na Les Landes kwamen de wolken en pas in de buurt van 
Malaga zagen we Spaanse bodem.  Het viel meer mensen op dat het weinige water in de 
beken erg oranje-bruin kleurde vanwege de modder, veroorzaakt door de heftige en 
langdurige buien van de laatste week. 

Na het vlot oppikken van de bagage was het zoeken naar het shuttlebusje dat ons naar het 
autoverhuurbedrijf zou brengen. Door de veelheid van aanbieders duurde dat even. Maar 
tenslotte om 14 uur vertrokken we in onze eigen Opel met bagage naar het zuiden. Via de 
snelweg passeerden we bekende plaatsen als Torremolinos en Marbella. Driemaal was er 
een tolpoort waarvan de passage resp. €7,65, €5,20 en €3,35 kostte.  

 

 

Eerste stop op de heenreis: overtrekkende roofvogels en bijeneters.  
 

Na de drukte van Algeciras, waarbij we een glimp opvingen van ‘the Rock’ =Gibraltar, 
stopten we tegen vijven op de oprit naar restaurante El Portalon. In de bosschages 
ontdekten we diverse zangvogels van kuifmees tot zwartkop. Maar in de lucht zweefde ook 
van alles:  slangenarend, wespendief, dwergarend en er passeerde een groep bijeneters. 
Het korte oponthoud gaf een goede indruk van wat je hier kan zien: roofvogeltrek.  
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Even verderop was de Observatorio Cazalla met mooi uitzicht en schaduwdak. Het vrij 
nieuwe hoofdgebouw was helaas gesloten wegens geldgebrek. Twee Amerikanen zaten als 
vrijwilligers elke dag passerende vogels te tellen en maakten deel uit van een Spaanse 
vogeltrek-waarnemersgroep.  Om kwart voor zes reden we verder naar ons hotel. De grote 
weg boog langs Tarifa en richting noord reden we langs campings onder parasoldennen. 
Om zes uur arriveerden we bij hotel La Codorniz (de kwartel) en kregen vrij snel de sleutels 
van onze kamer. Deze lagen aan de achterzijde in een mooie galerij. Rond acht uur werd het 
avondeten geserveerd als driegangen menu. Daarna maakten we onze eerste streeplijst en 
spraken af hoe we gezamenlijk het verslag van deze reis konden produceren. Na zoveel 
indrukken kostte het geen moeite onderzeil te gaan. 
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Maandag  16 september, Playo de Los Lances en Estrecho 
Anneke Koper en Jan Marbus 
 
Om 8 uur stond het ontbijtbuffet klaar en de zon werd wat getemperd door oplossende 
zeedamp. Met het toenemende licht was er voor het hotel wel iets van ontluikende natuur 
te bespeuren. Er was enige trek van lichtkleurige (ral-)reigers in noordelijke richting, 
vermoedelijk afkomstig van een slaapplaats. Er vloog nog een vleermuis rond en verder 
opvallend weinig vogels. Van enige trek langs de kust was niets te merken. Wel was er een 
behoorlijke verkeersdrukte. Om kwart over 9 stonden we in volle uitrusting bij het busje. 
Daarin lagen ook de lunchpakketten van het hotel. Om half 10 reden we richting Tarifa en 
sloegen vrij snel af voor een bezoek aan de Playa de los Lances. Het ging om een noord/zuid 
kuststrook tussen oceaan en grote weg. Vanaf de oceaan was er eerst een breed strand, 
dan een strook ruigte met deels beweiding en daarna een strook met parasoldennen, 
waaronder veel campings. Hoewel de vegetatie veelal verdord was, stond hier en daar iets 
in bloei tot zelfs de schijfcactus aan toe. In struweel en cultuurland waren veel kleine vogels 
te ontdekken zoals roodborsttapuit en graszanger.  
 

 
Op het stranden langs de geulen liepen steltlopers en kleine zilverreigers. Via een plankier 
kwamen we bij een kijkhut. Vandaar zagen we Audouins meeuwen en Jan-van-Genten. 
Over het plankier naar het zuiden kwamen we bij een rivier met ingezakte brug en scoorden 
daar een ijsvogel. Jannie ziet nog een mooie vlinder: een prachtbeer.  
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Terug naar de bus reden we met oplopende temperatuur even voorbij Tarifa tot km.85 en 
namen afslag Puncta Trafico. We passeerden het reisgezelschap van Birding Breaks en 
stopten bij de grote witte villa op de top. Een klein afdakje gaf aan dat daar een 
observatiepunt was. Er stonden vier andere vogelaars. Hoge struiken boden schaduw 
tijdens de lunch en rondom was er zicht op passerende roofvogels: vele dwerg-  en 
slangenarenden, zwarte wouwen en groepen witte en zwarte ooievaars. Achter ons 
hoorden we bijeneters voorbij gaan en er zijn veel sprinkhanen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rond half drie werd het wat rustiger en verkasten we naar de kust, het Observatorio del 
Estrecho.  Na een uurtje hielden we dat voor gezien en we reden door behoorlijk 
heuvellandschap en passeerden veel windmolens. Het woei flink en de temperatuur liep 
snel op. We reden in oostelijke richting tot aan de kiosk bij de Mirador del Estrecho. Het 
was daar even druk maar tenslotte kocht een ieder naar believen ijs, koffie of 
ansichtkaarten (zonder postzegels).  Het terras bij deze kiosk biedt uitzicht op Gibraltar en 
de Spaanse stad Ceuta in Marokko aan de overkant. Om kwart over vijf waren we terug bij 
het hotel en had ieder tijd voor zichzelf, bijvoorbeeld in het zwembad. Om kwart voor acht 
was iedereen weer present in het restaurant om voor het diner de streeplijst door te 
nemen. Op de muren van het overkapte terras verschenen enkele gekko’s die de 
nachtvlinders bij de wandlampjes weg hapten. 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Zwervende heidelibel 
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Dinsdag 17 september, zoutpannen van Cadiz en Barbata 
Jannie Schoonveld 
 
Ruim een kwartier voor het ontbijt staan al enkele vogelaars buiten voor het hotel om de 
eerste vogels te horen of te zien als de zon op komt. In de parasoldennen tussen het strand 
en het hotel ontwaken de kleine zangvogels  en de eerste kleine groepjes koereigers gaan 
op zoek naar hun favoriete weide om bij de koeien, schapen of ander grazers te lopen.  En 
op de elektriciteitsdraden verzamelen de zwarte spreeuwen zich weer voor de dag. Om 
8.00 uur zijn wij allemaal aanwezig voor een gezamenlijke start met ontbijt in ons hotel. De 
thermosflessen worden weer op de bar gezet om gevuld te worden met heet water voor 
koffie, thee of een soepje onderweg. En terwijl wij tussendoor even bijkletsen en het 
ontbijtje naar binnen werken worden ook de picknicktasjes klaargezet op de bar. Het 
belooft weer een lekkere warme dag te worden met een mooie strak blauwe lucht. Omdat 
wij vandaag toch wel een uurtje moeten rijden om ons eerste doel te bereiken gaan wij wat 
sneller van tafel om ons klaar te maken voor het vertrek om 9.00 uur. De bus staat voor op 
de parkeerplaats. Wij gaan vandaag eerst naar het getijdengebied Sancti Petri  bij Cadiz.  De 
reis begint gelijk op de N340, waaraan het hotel ligt, in noordwestelijke richting voor Cadiz.  
De route gaat veelal door akkerbouwgebieden maar er zijn ook veel velden met 
windmolens en komen wij in de buurt van enkele grotere plaatsen.  Onderweg worden 
vanuit het busje links en rechts vogels in de lucht en op de grond gespot.  Meestal de 
bekendere vogels die wij eerder hebben gezien maar door enkele vogelaars in de bus 
werden nu ook een paar rode patrijzen gezien op de akker en verderop een grote groep 
ooievaars in het veld. 

Net na 10.00 uur hebben wij de 
toegangspoort Puerta de Carboneros 
gevonden aan de Ctra de la Barossa.  Een 
straat met aan de ene kant de stad en 
aan de ander kant van de straat is er om 
de paar honderd meter een toegang tot 
het “Parque Natural de Bahia de Cadiz” 
waar dit getijdengebied onder valt. 

 

In dit getijdengebied gaan wij een rondje 
lopen van een paar kilometer. Binnen de 
groep zijn er ook mensen met aandacht 
voor de planten en andere dieren dan 
alleen de vogels. Daarom waaieren wij 
soms wat uit elkaar en is er oog voor 
meer dan alleen de vogels en leren wij 
ook nog wat op ander natuurgebied. Een 
enkeling neemt een iets kortere route op 
zoek naar een plekje in de schaduw. Wat 
opvalt zijn de duizenden krabbetjes en 
wenkkrabben die hier aan en in de oevers 
van de watertjes leven.   
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Daarnaast zijn hier veel vogels te vinden. 
Wij zien o.a. bontbekplevier, 
geelpootmeeuw, kokmeeuw, 
zilverplevier, steenloper,  oeverloper, een 
voorbij flitsende ijsvogel, kleine 
zilverreiger, reuzenstern, maar ook 
grasmus, paapje en graszanger.

Wij zien ook onze eerste drie lepelaars 
overvliegen en onze eerste visarend.  En in het 
laatste deel van de wandeling zien wij een 
flamingo landen in een wat groter meer in het 
gebied. Tussendoor hebben wij ook stil gestaan 
bij heidelibelles, vlinders en plantjes in het 
gebied. 

 

Voor de lunch zijn wij verder de Carretera 
de la Barossa afgereden en bij de rotonde 
de CA-2134, de Carretera de Sancti Petri, 

opgereden die overgaat in de Puerto de Sancti Petri. Gelijk door de bocht hebben wij 
gelunched in een overkapte toegang naar het strand aan de Atlantische Oceaan. Tijdens de 
lunch hebben wij een torenvalk, de eerste eksters en enkele grotere groepen lepelaars 
gezien. In dit duingebied hebben wij ook de eerste bloeiende  zeenarcissen (ook wel  
strandnarcis of strandlelie genoemd) gevonden.  Een van de vogelaars had de plant al 
eerder gevonden met zaadbollen en bloemknoppen in de duinen tegenover ons hotel.   

Vanaf het strand gezien zaten de meeuwen en sterns op een zandplaat wat te ver weg om 
goed de soorten te kunnen onderscheiden. Wel was het Castillo Sancti Petri, dat voor de 
kust in zee ligt, goed te zien. Er liepen twee steenlopers op het zandstrand. 

Daarna via binnenwegen terug 
naar het zuiden gereden. De 
bedoeling was om nog even te 
stoppen bij de kliffen van 
Trafalgar ten noorden van 
Barbata, maar dat is niet 
doorgegaan omdat de route niet 
te vinden was.  Daarna 
doorgereden en gestopt bij de 
brug die over de Barbata rivier 
ligt. Hier ligt het brakwatergebied 
achter het strand van Zahara, die 
hier doorsneden wordt door de 
riviermonding van de Barbata. 
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Wij zijn wat langer aan het vogelen 
geweest onder de brug over de 
Barbata na de auto geparkeerd te 
hebben op het terrein aan de Calle de 
Pilas, een klein straatje net voordat wij 
de brug oprijden vanuit de stad.  
Onder de brug zicht op een klein 
havengebiedje van deze wijk aan de 
ene zijde en over de rivier en oevers 
naar het binnenland aan de andere 
zijde. 

 
Op de richels onder de brug waren 
de duiven nog druk bezig hun bijna 
volwassen en zeer luidruchtige 
jongen te voeren.  Op deze 
schaduwrijke stek ook de nodige 
oeverlopers, meeuwen en sterns te 
zien gekregen. 
Hierna zijn we met de bus de brug 
over gegaan en hebben we nog een 
korte stop gemaakt langs de weg 
om te zoeken naar vogels langs de 
kust aan de ene kant en het 
brakwatergebied aan de andere 

zijde van de weg. Dat leverde niet veel meer op en zijn wij richting het hotel terug gegaan.  
 
Voordat wij ’s avonds aan tafel gingen waren er nog een paar uurtjes over om zelf invulling 
aan te geven.  Even een dutje doen, lezen,  gebruik maken van het zwembad, wat 
(hard)lopen door de duinen of langs het strand.  
 
Het eten is iets later vandaag, 
maar wij hebben de vogellijst 
alvast gezamenlijk doorgeno-
men. En als de grote pan met 
paëlla op de tafel naast ons 
wordt gezet voor het opschep-
pen van de borden gaan wij met 
zijn allen aan het diner.  Het 
diner bestaat net als iedere dag 
toch nog uit drie gangen, maar 
de paëlla is zo heerlijk en rijk 
gevuld met vis en heerlijk dat het 
“hoofdgerecht”  gehaktballetjes 
in saus met gefrituurde aardap-
pelschijfjes maar beperkt wordt 
opgegeten.  Een overheerlijk 
toetje gaat er bij de meesten van 
ons toch nog weer in. 
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Na nog even gekletst te hebben en een rondje langs de “avondhuisdieren”,  de muurgekko’s 
en musjes, te hebben gewandeld gaan wij allemaal naar onze kamers om proberen te 
slapen of alvast wat zaken klaar te zetten voor de volgende ochtend. 
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Woensdag 18 september 2019, Facinas en Embalse de Almodovar 
Aleid Bosch 
 

Na het opstaan, de ralreiger-slaaptrek bewonderen en het ontbijt nuttigen staan we om 9 uur klaar voor 
vertrek. Naar het noorden over de N-340 en na korte tijd rechtsaf in oostelijke richting naar Facinas. Bij 
het Aldea Geriatrico (http://www.mundocultural.net/aldea.htm) goed uitzicht over een gebied met 
weiden en (braakliggende) akkers.Veel kleine zwartkop, roodborsttapuit en een groep van zo’n 200 
putters. Rond het huis nogal wat zwarte spreeuwen en huismussen. 

Na een uur vertrekken we in oostelijke richting naar het Embalse (stuwmeer) van het riviertje de 
Almodovar, gelegen in het Natuurpark Los Alcornocales (kurkeikbossen). De bus wordt geparkeerd en 
we gaan te voet verder. Gelijk al het eerste (en laatste) vinkje van de excursie gehoord en gezien. 
Navraag bij de boswachter belooft een korte route naar het stuwmeer op te leveren maar die is na een 
kilometer geblokkeerd door een afgesloten hek (later blijkt de stuwdam hier direct achter te liggen). 
Ondertussen is het 11 uur en komt de thermiek op gang. Die helpt een gestage stroom van vale gieren 
(enkele tientallen) de lucht in. Ook trekt een grote groep bijeneters langs. Rechtsomkeert gemaakt en na 
een half uur wandelen aangekomen bij het stuwmeer. Onderweg een grote haciënda gepasseerd 
waarvan niet duidelijk is of die in het park is ingelijfd dan wel nog privébezit is. 

  

 

In het stuwmeer valt het totale gebrek aan watervogels op. Na enig zoeken duiken er met enige 
regelmaat schildpadkopjes op uit het water. Op de oever ver weg lopen enkele steltlopers. Niet ver bij 
ons vandaan scharrelt een blauwe rotslijster z’n kostje op. Met de telescoop komt die heel mooi in 
beeld: achteraf blijkt het de enige van de excursie te zijn. Ook uniek zijn een paar snel voorbij trekkende 
Alpengierzwaluwen. Hun grootte in combinatie met de witte borst maakt determinatie betrouwbaar, al 
waren de weinige exemplaren maar heel kort in beeld.  
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Epaulet oeverlibel  langs de weg naar het stuwmeer 

Op de terugweg door het eikenbos laten twee cirlgorzen hun fraaie geel-zwarte koptekening goed 
bestuderen. Na de lunch in het veld rijden we in zuidelijke richting terug door het binnenland. Bij een 
tussenstop wordt de Theklaleeuwerik gedetermineerd, dit keer duidelijk te onderscheiden van de 
kuifleeuwerik. Enkele kilometers voor de N-340 (route CA-9210 via het Sanctuario Nuestra Senora De La 
Luz) krijgen we een groep jagende kleine torenvalken in beeld. Eenmaal op de N-340 zitten twee 
aalscholvers op een dikke (irrigatiewater?) buis waar ze ook de volgende dagen nog te zien zouden zijn.  

Rond 16.30 uur terug in La Codorniz waar met activiteiten als een tukje doen, een rondje in het 
zwembad draaien dan wel een strandwandeling de tijd tot het diner kon worden overbrugd. Na een 
prima driegangen maaltijd op tijd naar bed. Rond middernacht kon nog een nieuwe soort aan de 
vogellijst worden toegevoegd: zoals vaker in Zuid-Europa was een roepende dwergooruil goed te horen. 
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Donderdag 19 september 2019,La Janda lagune, zon en 25 graden 
Henk Wardenaar 

 

Voor het ontbijt gaat een groot deel van de groep op zoek naar de slaapplaats van de kleine witte 
reigers. Ze slapen bij een hotel aan de kust en vertrekken in noordwestelijke richting. Het blijken geen 
ral- maar koereigers te zijn. 

Jan heeft slechte berichten over Ina gekregen en hij vertrekt naar Nederland om bij haar te zijn. 
 
Bij de afslag in zuidelijke richting naar Zahara de los Atunes (CA-2221)  gaan wij in noordelijke richting 
een niet-geasfalteerd pad op en duiken het wetland La Janda in. We zien uitgestrekte katoenvelden met 
aan de rand de geel-bloeiende springkomkommer. Een patrijs steekt de weg over en we zien mussen in 
het riet, een paapje, een leeuwerik en 10 à 12 ooievaren. 
 

 
 

Iets verderop, na de bocht zien we meer dan 100 ooievaren (op voorpagina van het verslag) in het veld 
en horen we een Cetti’s zanger. De kieken vliegen ons om de oren: een blauwe en een bruine kiek. 
Boven het veld zien we een jagende grijze wouw (zeldzaam)! Halverwege het veld vliegen een paar 
zwarte ibissen over, die we later uitgebreid kunnen bewonderen als ze in de naastgelegen sloot zitten. 
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Tijdens de koffiepauze zien we dat drie fuiken in de sloot naast de weg propvol zitten met de rode 
rivierkreeft. Bij de Finca Majaverde (“Groene Schaapskooi”) vliegen  fazanten op en signaleren we een 
hop. Gerrie ziet een kleine trap en er vliegen ook nog vijf vale gieren over. We houden lunchpauze op 
een wegkruising, waar ook koeien en stieren langs de sloot grazen. Er vliegen 200 ooievaren over op 
weg naar de kust. Op de plantages zijn jonge olijfbomen aangeplant en strekken zich katoenvelden uit. 
We zien nog een hop en ook weer een grijze wouw. We zijn omstreeks half vijf weer bij ons hotel 
Codorniz  (“Kwartel”) en sommigen nemen een duik in het verfrissende zwembad, na deze warme dag.’s 
Avonds houden we een voorbespreking voor de komende dagen. We hebben een heerlijke vissoep, een 
vleesgerecht en crème brulée. 

 

Overzicht van de klassieke najaarstrekvogels die bij Tarifa in de periode van 5 juli tot 8 september 2020 
op de telposten Cazalla en Algarrobo genoteerd waren. Totaal (aantallen in de rechter kolom onder 
“Total Estrecho”) meer dan 350.000 vogels, met zwarte wouw en (witte) ooievaar ieder meer dan 
100.000 exemplaren! Midden rechts ook aantallen van o.a. heremietibis, blauwe kiekendief, zwaluwen 
en bijeneters. 
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Vrijdag 20 sept. 2019, La Playa de Tarifa en Los Lances en verschillende uitzichtpunten, bewolkt, 24 
graden  
Henk Wardenaar 

We gaan na het ontbijt weer op pad en kijken vanuit de vogelhut naar het strand, waar we 
drieteenstrandlopers, de strandplevier en 
zeven morinelplevieren zien. Op het 
plankier richting slenk zien we een 
visarend die aan het jagen is: hij neemt een 
(snoek)duik en komt weer boven met een 
vis in zijn poten. En ja hoor, het is duidelijk 
te zien dat hij de vis in de lengterichting 
vast houdt met de kop naar voren zodat de 
luchtweerstand tijdens de vlucht  minimaal 
is (aerodynamisch verantwoord). 
Onderweg zien we de roodborsttapuit en 
de gewone tapuit, het paapje en de zwarte 
wouw. 
 
We rijden door naar de verschillende 
uitkijkposten. Allereerst gaan we naar de 
“witte villa” bij kilometerpaal 85. Daar zien 
we dwergarend, slangenarend, zwarte 
wouw, roodstuitzwaluw, vale gier en een 
vlucht zwarte ooievaren. Bij de militaire 
uitkijkpost zien we 15 arenden, een tapuit 
en 20 puttertjes. 
 

 
 
Bij de zee-uitkijkpost zien we arenden (dwergarend 
(boven) en slangenarend (links)) die terugkeren van 
hun poging de Straat van Gibraltar over te steken. De 
reden is dat de overkant in mist gehuld is en alleen de 
bergtoppen boven de wolken uitsteken. Verder zien we 
oeverzwaluwen, sperwers, een geelpootmeeuw en een 
zwarte wouw. 
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Zaterdag 21 september 2019, van Tarifa naar Schiphol 
Anneke Koper 
 
7.15 Op zoek naar de ralreigerkolonie. Over de onverlichte weg rijden we naar hotel Hurricane. In stilte 
lopen we rond, maar geen teken van een ralreiger. Een dame die we aanspreken verwijst ons naar de 
apotheek verderop op de plek waar het lange afstandspad begint. Enkele vleermuizen vliegen rond en 
we tellen 65 tenslotte koereigers die naar het noorden vliegen maar vinden geen slaapplaats... De 
sprinkhaanrietzanger laat zich horen. Tussen de wolken verschijnt boven zee een verticale regenboog. 
 
10.15 Na een gevarieerd ontbijt en met alle bepakkingen in de auto rijden we naar Tarifa. Op een 
eenvoudige betaald parkeren terrein stallen we de auto. Slenterend door het stadje zien we oude en 
nieuwe wijken met uitzicht op de haven en de oceaan. Mooie tegeltableaus, smalle straatjes en overal 
mensen die met elkaar praten. Alle winkels, restaurants, kantoren enz. roepen mensen op zich in te 
zetten voor een schone oceaan zonder plastic. 

 
 

 

 

12.45 Rijden we nog een keer naar het vogelobservatorium Cazalla. Het is er druk, twee groepen 
mensen krijgen uitleg over de vogeltrek. In het centrum is nu geopend en er is een gidsje over de 
verschillende diersoorten van Zuid-Spanje te koop, waarin ik de namen van dieren in het Spaans en 
Latijn vind. We zien een havikarend.  Met de auto rijden we naar Malaga. 

14.15 Onderweg stoppen we bij Puncta del Cones (vuurtoren Punta Carnero), met een prachtig uitzicht 
op Gibraltar en de Middellandse zee. Onze geliefde vogels zijn er niet. Wel diverse vlindersoorten, zoals 
een oranje luzernevlinder.  
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Tijdens een stop onderweg bedanken we Jos voor zijn leiding, vogelkennis en zijn levendige inbreng. 
Rond 19 uur zijn we bij de autoverhuurder (hier vliegen grasparkieten rond), nemen de groepsfoto, 

worden naar het 
vliegveld gebracht en 
vliegen volgens 
schema naar 
Schiphol. 

 

V.l.n.r.; Aleid, Jos, 
Jannie, Anneke en 
Henk. Gerrie (is de 
fotograaf) en Jan 
ontbreken hier.  
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De streeplijst met de dagwaarnemingen met een korte toelichting: 

In deze lijst wordt het waarnemen van een vogelsoort op een bepaalde dag met een 1 aangeduid; dus 
minimaal 1 maar in sommige gevallen honderden exemplaren per dag. Met jv wordt aangegeven dat Jos 
die vogel wel heeft genoteerd, maar dat die niet op de groepslijst is vermeld. 

In de kleurkolom zijn de kleuren gebruikt die in de kaartjes van de Vogelgids gebruikt worden om de 
status van de soort aan te geven in Zuidwest Spanje: Roze = Gehele jaar aanwezig, Oranje = Broedgebied 
is  in winter afwezig, Geel  = Doortrekker, Blauw = Wintergast. 

Bezochte plaatsen: 

   

 zo 15 Schiphol - Malaga - Tarifa 

 ma 16 Los Lances - Mirador del Estrecho 

 di 17 Cadiz/Sancti Petri - Barbate estuarium 

 wo 18 Facinas - Embalse del Almodovar (Park Los Alcornocales) 

 do 19 Barbate La Janda lagune 

 vr 20 Los Lances - Mirador Cazalla 

 za 21 Tarifa (dorp) - Miradores Cazalla en PuntaCarnero - Malaga - Schiphol 
 

  
       Streeplijst Tarifa 15 -21 sept. 2019 (KNNV B12)         

Wetenschapp. naam   pag. Nederlandse naam zo  
15 

ma 
16 

di  
17 

wo 
18 

do 
19 

 vr 
20 

za  
21 

Totaal: 
dagen/ 
soort 

pagina in de 
Vogelgids 

 
ANWB- 
(editie 2010)  

     soorten per dag: 22 41 43 41 38 38 16 239 

Anas platyrhynchos  24 Wilde Eend     1         1 
Alectoris rufa   54 Rode Patrijs     jv   1     1 
Phasianus colchicus   58 Fazant         1     1 
Morus bassanus   76 Jan van Gent   1           1 
Phalacrocorax carbo   78 Aalscholver     jv 1 1 1 1 4 
Egretta garzetta   82 Kleine Zilverreiger   1 1   jv 1 1 4 
Ardeola ralloides   82 Ralreiger   1 1 1 1     4 
Bubulcus ibis   82 Koereiger jv 1 1 1 1 1   5 
Ardea cinerea   84 Blauwe Reiger   1 1 1 1 1   5 
Ciconia nigra - 84 Zwarte Ooievaar 1 1       1   3 
Ciconia ciconia   84 Ooievaar 1 1 1 1 1 1   6 
Plegadis falcinellus   86 Zwarte Ibis         1     1 
Platalea leucorodia   86 Lepelaar     1         1 
Phoenicopterus roseus   86 Flamingo     1         1 
Gyps fulvus   90 Vale Gier 1     1 1 1 1 5 
Aegypius monachus - 90 Monniksgier 1             1 
Pandion haliaetus   92 Visarend     1     1   2 
Neophron percnopterus   92 Aasgier           1   1 
Circaetus gallicus   100 Slangenarend 1 1 1 1   1   5 
Aquila pennata   100 Dwergarend 1 1 1 1 1 1   6 
Circus aeruginosus   102 Bruine Kiekendief   1 1   1     3 
Milvus milvus   102 Rode Wouw       1       1 
Milvus migrans   102 Zwarte Wouw 1 1   1 1 1 1 6 
Circus cyaneus   104 Blauwe Kiekendief         1     1 
Buteo buteo   108 Buizerd     1         1 
Pernis apivorus   110 Wespendief 1 1   1   1   4 
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Accipiter nisus   112 Sperwer 1 1   1   1   4 
Accipiter gentilis   112 Havik   1   1   1 1 4 
Elanus caeruleus   114 Grijze Wouw         1     1 
Falco naumanni   116 Kleine Torenvalk       1       1 
Falco tinnunculus   116 Torenvalk   1 1 1 1 1 1 6 
Falco columbarius   120 Smelleken   1           1 
Falco peregrinus   120 Slechtvalk 1             1 
Tetrax tetrax   130 Kleine Trap         1     1 
Charadrius hiaticula   138 Bontbekplevier   1 1     1   3 
Charadrius alexandrinus   140 Strandplevier     1         1 
Pluvialis squatarola   142 Zilverplevier     1         1 
Charadrius morinellus   142 Morinelplevier           1   1 
Calidris canutus   148 Kanoet   1           1 
Calidris alba   148 Drieteenstrandloper   1       1   2 
Arenaria interpres   148 Steenloper     1     1   2 
Calidris alpina   150 Bonte Strandloper   1 jv         1 
Actitis hypoleucos   154 Oeverloper   1 1         2 
Tringa nebularia   156 Groenpootruiter     1         1 
Tringa totanus   156 Tureluur     1         1 
Limosa lapponica   158 Rosse Grutto   1           1 
Numenius phaeopus   158 Regenwulp   1 1         2 
Numenius arquata   158 Wulp     1         1 
Limosa limosa   158 Grutto           1   1 
Chroicocephalus ridibundus   180 Kokmeeuw     1     1   2 
Larus audouinii   186 Audouins meeuw   1           1 
Larus cachinnans   186 Geelpootmeeuw   1 1   1 1 1 5 
Larus fuscus   190 Kleine Mantelmeeuw     1         1 
Sterna sandvicensis   198 Grote Stern     1         1 
Sterna hirundo   200 Visdief     1         1 
Hydroprogne caspia   202 Reuzenstern     1         1 
Columba palumbus   214 Houtduif jv   1 1 1   1 4 
Streptopelia decaocto   218 Turkse Tortel 1 1 1 1 1 1 1 7 
Otus scops   232 Dwergooruil       1 1     2 
Apus melba   236 Alpengierzwaluw       1       1 
Apus apus   236 Gierzwaluw 1 1 1 1       4 
Alcedo atthis   238 IJsvogel   1 1     1   3 
Upupa epops   238 Hop         1     1 
Merops apiaster   240 Bijeneter 1 1   1 1 1   5 
Coracias garrulus   240 Scharrelaar   1           1 
Dendrocopos major   244 Grote Bonte Specht 1     1       2 
Alauda arvensis   248 Veldleeuwerik   1     1     2 
Galerida cristata   248 Kuifleeuwerik   1 1 1 1 1   5 
Galerida theklae   248 Theklaleeuwerik       1 1     2 
Ptyonoprogne rupestris   258 Rotszwaluw   1       1   2 
Cecropis daurica   260 Roodstuitzwaluw       1 1 1   3 
Delichon urbicum   260 Huiszwaluw       1   jv   1 
Hirundo rustica   260 Boerenzwaluw 1 1 1 1 1 1 1 7 
Anthus pratensis   266 Graspieper 1             1 
Motacilla alba   268 Witte Kwikstaart   1 jv 1   1 1 4 
Motacilla flava   270 Gele Kwikstaart   jv     1 1   2 
Motacilla cinerea   270 Grote Gele Kwikstaart         1     1 
Phoenicurus phoenicurus   280 Gekraagde Roodstaart       1       1 
Phoenicurus ochruros   280 Zwarte Roodstaart       1       1 
Oenanthe oenanthe   282 Tapuit           1   1 
Saxicola rubetra   292 Paapje     1   1     2 
Saxicola torquatus   292 Roodborsttapuit 1 1   1 1 1 1 6 
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Monticola solitarius   296 Blauwe Rotslijster       1       1 
Turdus merula   296 Merel   1 1 1 1 1 1 6 
Scotocerca inquieta - 303 Maquiszanger             1 1 
Sylvia communis   304 Grasmus     1 1   1   3 
Sylvia atricapilla   304 Zwartkop 1             1 
Sylvia melanocephala   308 Kleine Zwartkop   1 1 1 1 1 1 6 
Cisticola juncidis   314 Graszanger 1 1 1   1 1   5 
Cettia cetti   318 Cetti’s Zanger         1   1 2 
Iduna opaca   326 West. Vale Spotvogel   1   1       2 
Phylloscopus trochilus   328 Fitis         1     1 
Phylloscopus collybita   330 Tjiftjaf       1       1 
Muscicapa striata   338 Grauwe Vliegenvanger     1 1       2 
Ficedula hypoleuca   340 Bonte Vliegenvanger 1             1 
Parus major   342 Koolmees 1   1 1       3 
Cyanistes caeruleus   342 Pimpelmees 1 1 jv   1     3 
Sitta europaea   348 Boomklever     jv 1       1 
Certhia brachydactyla   350 Boomkruiper   jv   1 jv jv 1 2 
Lanius senator   356 Roodkopklauwier     1   1     2 
Pica pica   360 Ekster     1         1 
Corvus monedula   364 Kauw     jv   1 1   2 
Sturnus unicolor   370 Zwarte Spreeuw 1 1 1 1 1 1 1 7 
Passer domesticus   372 Huismus 1 1 1 1 1 1 1 7 
Fringilla coelebs   376 Vink       1       1 
Carduelis cannabina   378 Kneu jv 1           1 
Chloris chloris   380 Groenling   1   1 1     3 
Carduelis carduelis   380 Putter   1   1 1 1   4 
Emberiza cirlus   398 Cirlgors       1       1 
Emberiza calandra   402 Grauwe Gors   1 1 1 jv     3 
Psittacula krameri - 424 Halsbandparkiet 1           1 2 
             
Aanvulling vogelsoorten Jos Vrolijk                       
Lophophanes cristatus   344 Kuifmees jv             0 
Corvus corone - 366 Zwarte Kraai jv             0 
Calidris minuta   152 Kleine Strandloper   jv           0 
Carduelis spinus   380 Sijs   jv           0 
Anser anser - 18 Grauwe Gans     jv         0 
Philomachus pugnax   166 Kemphaan     jv         0 
Sternula albifrons   198 Dwergstern     jv         0 
Chlidonias niger   206 Zwarte Stern     jv         0 
Tichodroma muraria   350 Rotskruiper     jv         0 
Sturnus vulgaris   370 Spreeuw       jv       0 
Acrocephalus scirpaceus   320 Kleine Karekiet         jv     0 
Erithacus rubecula   276 Roodborst           jv   0 
     jv= waarneming Jos Vrolijk   
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Roodborst- tapuit 


