KNNV reis Portugal
Lissabon, Alentego, Algarve via Sagres naar Faro.
7 tot 16 oktober 2016

Route kaart KNNV reis in Portugal 7 -16 oktober 2016

gemaakt door Frank van de Weijer

Grijze wouw
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Ter introductie:
•
•
•
•
•

Deze vogelreis door zuid Portugal is georganiseer door de Reiscommissie van de KNNV (ARC)
op basis van een bestaande SNP vogelreis, in samenwerking met SNP.
Door 8 deelnemers en 2 reisleiders: Henk Dommerholt (ARC) en Hans de Waard (SNP)
Verslag is samengesteld door: Jennie Schouten (tekst), Henk Dommerholt (illustraties) en Hans
de Waard (vogellijst).
Foto’s (naam vet gedrukt) zijn door verschillende deelnemers gemaakt.
Bij de voorplaat: Wilsons stormvogeltje

koereigers

morinelplevier
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Zaterdag 8 oktober Alcochete
We zijn vroeg op – het is nog donker. Vanuit het hotel hoeven we alleen de weg over te steken
en dan staan we op de schaduwoever van de Taag. Het is heerlijk weer – een jas hebben we
niet nodig! We lopen door braakliggend terrein naar een stuk strand verderop en via een klein
parkje weer terug. Wat horen we toch??? Er zit een grote groep ‘kbv-tjes’ (lees: kleine bruine
vogeltjes) in de palmen. Lastig te zien maar dat geluid klinkt zo bekend….. Zijn het gewoon
huismussen! Was bijna vergeten hoe die klinken …..
Na het goed verzorgde ontbijt vertrekken we net na 09.00 uur. De verdeling in de busjes is 6 om
4. Bijna apart een mannen- en een vrouwenbus. Eerst doen we inkopen voor de lunch.
Daarna bekijken we moerassen aan de zuidoever van de Taag. En ja hoor: onze eerste grijze
wouw. De groep waaiert al snel uit over de gehele lengte van het weggetje.
Twee dames blijven wat achter en hebben een ontmoeting met een lokale organisator van
vogelreizen. Hij geeft ons de tip (die we natuurlijk onmiddellijk aan ónze gids doorspelen) om
aan het einde van de dag, tegen de schemering naar Ponta da Erva te gaan. Hij voorspelt ons
meer dan 100 grijze wouwen. Dat willen we wel zien.
Maar de dag is nog jong en eerst gaan we via de IC3 een klein weggetje in door het Reserva
Natural do Estuario do Tejo, richting Pancas.
Hier wiegelt het van de tapuiten en
roodborsttapuiten.
Terwijl wij uitgebreid de vogels bekijken verliest een
portugees zijn geduld en rijdt het achterlicht én de
spiegel van het andere (achterste) busje. Hij rijdt
ons voorbij en gaat er met een noodvaart vandoor.
De dames uit de bus hebben in elk geval wel het
merk en kenteken van de auto genoteerd. De
spiegel wordt provisorisch gerepareerd en na wat
heen-en-weer gebel door onze SNP-gids en de
verhuurder werd besloten dat we de reis met deze
bus gewoon zoafmaken.
We lunchen in Porto Alto en gaan daarna op weg
naar een schiereilend met het Evola
bezoekerscentrum en Ponta da Erva aan het eind.
We rijden door rijstvelden(!) en langs zoutpannen,
Salina de Saragoca genaamd. De graszanger laat zich goed zien.
Ineens: Dáár-op de grond: Is dat nou een spaanse keizerarend???? Roestbruin met witte
vlekken. We komen er niet echt uit.
De dame in het bezoekerscentrum weet het: het is een juveniele havikarend. Vanuit het
bezoekerscentrum maken we een wandeling langs drie vogelhutten.
En als toetje naar Ponta da Erva voor de beloofde 120 grijze wouwen. Zoveel worden het er niet
maar een stuk of 30 zien we zeker, tegen zonsondergang.
Op weg erheen zien we enkele enorme wolken ooievaars; het zijn er duizenden!
Later, als de zon onder is zien wij in het voorste busje twee keer een mangoest oversteken en
vliegt een woudaapje bijna door de voorruit.
Dit is nog maar de eerste dag, maar een erg veelbelovend begin van deze vogelreis.
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Zondag 9 oktober Reisdag Alcochete – Castro Verde
De eerste stop vandaag is Barroca da Alva. In een bocht in de weg staat al een bus (groter dan
die van ons) geparkeerd en er is een grote groep gedisciplineerde Zwitserse vogelaars.
Gedisciplineerd omdat ze als groep allemaal bij elkaar blijven en één kant op kijken.
Doordat wij dat niet doen, zien wij als eerste de Napoleons wevervogel. Het blijkt een heel
groep(je) te zijn. Maar wát een verschijning, die
felgeel-met-zwart gekleurde mannetjes. En wat
een leuk geluid maken ze. Ze klinken zoals ze
zich gedragen, gezellig druk. Op het moment
dat de hele groep wegvliegt, tellen we er wel
een stuk of twintig in totaal. Drie ouderparen
met de nodige jonkies.
De reis gaat verder via Gâmbia naar het
Estuarium de Rio Soba. Vandaar naar Sétubal
waar we de veerboot nemen met de lange route
(1/2 uur). De tocht is winderig met veel andere
Nederlanders aan dek maar de beloofde
zeehonden blijven uit.
Wel zien we Jan van Genten in alle kleuren en ontwikkelingsstadia aan het strand van
Comporta.
Vandaar rijden we door naar wat later zal blijken de enige culturele attractie die we bij deze
vogelreis aandoen. Maar dit is dan ook een stukje Unesco werelderfgoed: de vissershuisjes op
houten palen van Carrasquiera.
Het is met europees geld ‘ontsloten’ maar er is geen enkele voorziening te bekennen. Iedereen
zoekt een eigen plekje achter schuurtjes naast de weg…..
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Aan het eind van de middag rijden we over de doorgaande weg naar Castro Verde als Hans,
onze SNP-gids, zegt: nu moeten we gaan opletten want we rijden het trappengebied in.
Hij is nog niet uitgesproken of we spotten
al een 8-tal Grote trappen. Wat zijn die
mooi te zien! Al het gras is gemaaid en ze
steken duidelijk af in het landschap. Heel
anders dan in februari, toen het gras
stond te wuiven in de wind. Dan ben je ze
kwijt zodra ze landen.
We gaan nog een zijweggetje in naar de
boerderij Fontes Barbaras om nog meer
grote trappen te spotten alvorens we ons
bij het hotel melden.

Maandag 10 oktober – Castro Verde
In de straat bij het hotel worden ’s morgens vroeg al de Europese kanarie, putters, grauwe
gorzen, een ooievaar, zwarte spreeuwen en een pimpelmees gezien. Na het ontbijt om 7.15 uur
in Hotel a Esteva vertrekken wij uiteindelijk om 09.40 uur met de twee minibusjes in oostelijke
richting vanuit Castro Verde. Het doel van deze dagtocht is de cultuursteppe en de dehesa’s bij
Sau Marcos da Ataboeira. Een groot biodiversiteitreservaat onder beheer van de LPO. De
toegang is beperkt en in het gebied wordt extensieve graanteelt bedreven waar de grond dit
toelaat. Op plekken waar de schiststeen aan de oppervlakte komt is enkel wat begrazing met
schapen.
Het wordt een warme dag met 18 tot 26 graden en de zonnebrand komt uit de rugzak.
Onderweg zien wij kieviten, Iberische klapeksters en rode patrijzen. Wij verlaten de verharde
weg en rijden over een hobbelige landweg door glooiend landschap van geploegd graanland en
zongedroogde goudgele vegetatie. Wij passeren de droge bedding van het riviertje Ribeira da
Chada; slechts een greppel in het landschap. Het moet hier in het voorjaar een bloemenpracht
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zijn. Op een dorre akker lopen rode patrijzen en worden twee morinelplevieren ontdekt die zich
prachtig lieten bekijken. Er vliegen groepjes kalanderleeuweriken. Ook op de grond laten zij zich
goed bewonderen. Er zit een hop op een bouwwerk met broedgelegenheid voor kleine
torenvalken. Die zijn helaas al weggetrokken. Vrij snel zien wij de grote trappen. Eerst vier, later
nog drie. De graszanger laat zich horen en een haas rent weg. De eerste kleine trappen worden
gespot en bij een landhek vliegen enkele Zwartbuikzandhoenders en laten hun bijzondere
geluid horen.
Hoog in de lucht wordt een Steenarend gespot die aan het schroeven is en een overvliegende
zwa
rte
wou
w.
Naa
st
dive
rse
koe
reig
ers op schapen zien wij ook een ekster op een schaap. In de middag komen wij door het stille
dorpje Monte Do Guerreiro in middagrust. In een thermiekbel vliegen achttien vale gieren. Even
daarbuiten bereiken wij onze lunchplek, een oase met een paar eucalyptusbomen en een
waterput voor de schapen. Hier barst het roofvogelgeweld echt los. Een Spaanse keizerarend
vliegt over met daarachter vale gieren. Wij vervolgen onze weg maar het spoor loopt dood bij de
rivier en er wordt omgekeerd. Langs de weg zit een monniksgier op een helling. De enorme
grootte van het beest is goed te zien door de schapen die er op afstand voor langs lopen. Boven
een helling vliegen twee raven.
Wij komen uit het reservaat terug op de asfaltweg en rijden een flink stuk in de omgeving. Bij
een plasje bij Alvares worden een blauwe reiger, een oeverloper en een waterschildpad gezien.
Ook vliegt een groep blauwe eksters over de weg. Vanuit de andere bus wordt door sommigen
een mangoest gezien die de weg overstak. Onderweg zien wij weer vale gieren, een
monniksgier en een Spaanse keizerarend hoog in de lucht en een witgat en ijsvogel bij een
poeltje vlakbij Corte Pequena. De tocht gaat verder naar een heuvel met het kapelletje Ermida
de Nossa Senhora
Arcacelis, waar wij van een
schitterend uitzicht over de
omliggende steppe kunnen
genieten. Op de terugweg
zien wij nog enkele
Iberische klapeksters. Wij
komen terug bij het hotel in
Castro Verde waar
sommigen afhaken. Enkele
enthousiaste deelnemers
gaan in één busje terug
naar de plek van de dag
ervoor met de vele grote
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trappen: De steppe ten zuidoosten van Carregueiro. Langs de weg en bij een oude vervallen
boerderij worden diverse groepjes grote trappen gespot. In totaal zien wij er maar liefst
drieënveertig! Ook het steenuiltje laat zich bewonderen. Moe maar tevreden over een
schitterende dag rijden wij terug en genieten van een roodkoperen steppelandschap in de
ondergaande zon.

Dinsdag 11 oktober Reisdag Castro Verde - Tavira
Vandaag is weer een reisdag, we verlaten Alentejo met bestemming Algarve. We gaan eerst in
NO-richting door het prachtige “Guadiana Valley Natural Park” waar wij onderweg stoppen op
een helling in de dehesa waar een groot aantal boomleeuweriken en grauwe gorzen is te zien in
een weide. Onderweg zien wij o.a. een paar kleine groepen rode patrijzen en overvliegende
blauwe eksters.
We rijden naar de waterval “Cascato do Pulo”, waar de rustig stromende Guadiana zich een weg
moet banen door een smalle ondiepe kloof, een prachtig gezicht.
Hier werden door sommigen de zwarte roodstaart en de grote gele kwikstaart gezien en een
steenuiltje in de berm.
Na een lange rit worden de boodschappen voor de
lunch gedaan in het plaatsje Mertola. Aan de rand van
deze plaats stoppen wij om te kijken bij een brug over
het riviertje Rio Oieras.
Wij vervolgen onze weg naar een mooie lunchplek bij
een brug over de rivier Rio do Vascao. We rijden naar
de zoutpannen bij Castro Marim aan de monding van
de Rio Guadiana, de grensrivier met Spanje.
Na een kort bezoek aan het bezoekerscentrum maken
we een wandeling door de kwelders en
zoutpancomplexen.
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Een rondcirkelende Visarend met net
gevangen vis was prachtig te zien op
zoek naar een plek om zijn visje te
verschalken.
De flamingo’s, steltkluten, ijsvogel en
een slikrandje met veel wenkkrabben
maakten deze lange reisdag ook weer
goed te doen.
De reis gaat verder over de provinciale
kustweg. Onderweg maken we nog
een stop bij het strand. Met de vele
telescopen kunnen de Jan van Genten
worden waargenomen.
We gaan verder in zuidwestelijke richting naar Tavira, waar we nog even stoppen bij de
zoutpannen.
Ook hier zijn flamingo’s, kleine zilverreigers en vlakbij het hotel Villa Galé Albacora maken we
een korte wandeling. De beloofde grielen worden inderdaad waargenomen; 6 stuks.
Oorspronkelijk was dit hotel een klein vissersdorpje, dat in het seizoen werd bewoond door
tonijnvissers. Mede doordat het onder monumentenzorg staat is de oorspronkelijke architectuur
en opzet grotendeels in tact gebleven.

Woensdag 12 oktober Tavira
Vandaag op een wel zeer bewolkte dag staat een boottocht in Nationaal Park Ria Formosa op
het programma. We staan vroeg op met om 7 uur ontbijt en om 8 uur vertrek naar de boot in
Fuzeta. Na nog wel een snelle blik op de zoutpannen vlak bij het hotel rijden we westwaarts en
komen op tijd bij de haven aan. Het bootje met de schipper die al meerdere malen Nederlandse
vogelaars rond heeft gevaren wacht ons al op. Om 9.00 uur gaan we aan boord, krijgen een
zwemvest en iedereen met bagage vindt een krap plekje. In verband met het getij varen we
deze morgen eerst de zee op omdat in de middag naar verwachting in de lagune bij laag water
meer waadvogels te zien zijn. De morgentocht op zee duurt ruim drie uur. Hoewel de zee wel
rustig lijkt moet het bootje de nodige golven breken met soms wat wateroverlast aan boord.
Vooral diegenen die voorin zitten merken dit. Vrijwel direct zien we de eerste Jan van Genten en
daarna veel meer
en ook van dichtbij
meerdere Grote
Jagers.
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Hoogtepunt was wel dat de boot begeleid werd door een groepje tuimelaars en ook een groepje
gewone dolfijnen. Bijzonder moment op open zee was de sanitaire stop voor een drietal oudere
heren. De vogels trokken zich hiervan niks aan.
Om een dreigende regenbui te ontwijken varen we een groter rondje. Om 13.00 uur komen we
in het haventje van het eilandje Culatra (dat ligt voor de kust van Faro). De schipper leidt ons
door het schilderachtige dorpje (in duinzand met
plankieren) naar een restaurant voor een
warme middaglunch. Velen laten zich de ‘local
fish’ goed smaken.
Om 14.30 uur varen we de uitgestrekte lagune
van Ria Formosa op. Eerst is de lagune heel
ruim en kunnen we beide kanten nauwelijks
zien, later wordt het gelukkig smaller en valt er
meer te beleven. We zien veel lepelaars en
zelfs een visarend. Om 16.30 uur zijn we weer
terug in Fuzeta en gaan we met de busjes weer
naar Tavira. Daar aangekomen gaan de meeste
heren weer op zoek naar de grielen terwijl de dames een aangenaam verpozen zoeken in de
spa. Alleen het laatste is gelukt. Voor de avondmaaltijd leidt Hans ons naar het stadje Tavira
waar een al druk restaurant het klaar speelt ook onze groep nog een voortreffelijke maaltijd met
salade, wijn en toetjes te serveren. Voldaan van de zeetocht en overvloedige maaltijden wordt
aan het eind van de dag voor het slapengaan toch ook nog gelijst.

Donderdag 13 oktober: Reisdag Tavira via Lagoa dos Salgados naar Sagres
Op weg naar het ontbijt zien we onze eerste gierzwaluwen van deze reis.
Het is vandaag weer een prachtige zonnige dag die voor de groep begint met een laatste blik op
de salinas nabij het hotel. Bij wijze van afscheid trakteerde een paartje tureluurs ons op een
komische afscheidsdans. Ze lopen elkaar achterna waarbij ze vele malen paarsgewijs een dijkje
op en aflopen.
Tijdens een sanitaire stop bij een benzinestation in Faro ontdekt een deelnemer drie forse
cirkelende roofvogels die door hem en de andere achterblijvers vanwege de uitstekende

10

lichtomstandigheden gemakkelijk waargenomen en geïdentificeerd kunnen worden. Het blijken 3
dwergarenden te zijn. Een nieuwe soort voor deze reis die we daarna nog veel vaker zullen zien.
Onze stops in de bebouwde kom zijn vandaag trouwens vaker succesvol. Terwijl er inkopen
voor de lunch gedaan worden door onze gidsen zien de anderen een schattig nestje jonge
katjes en ruim 10 alpengierzwaluwen die komen overvliegen.
Aan het eind van de ochtend bereiken we Lagoa dos Salgados waar we ook zullen lunchen. We
zijn hier in totaal zo’n 3,5 uur. Afgezien van 2 minpunten (lage waterstand en de afwezigheid van
de kleine zangertjes) is het een prachtig gebied waar we veel mooie waarnemingen doen. We
zien veel steltlopers, eenden en
andere watervogels. Op de plas links
van het kijkscherm zien we een grote
kolonie zwarte ibissen. Opvallend is
ook het grote aantal dodaarsjes. We
genieten voorts van een langzaam
laag overvliegende dwergarend.
Verder zijn nieuw en/of bijzonder een
krooneend, een blauwborst, 3
purperkoeten en 2 reuzensterns,
waarvan er een zich, rustig langs
vliegend, vanaf het vlonderpad
prachtig laat fotograferen. Op het bijna
droog liggende slik langs het
vlonderpad zien we ook veel verschillende steltlopers waaronder twee nieuwe soorten, te weten
2 krombekstrandlopers en 2 kanoeten. Mooi zijn ook de steeds langs vliegende oranje
luzernevlinders.
Aan het eind van de middag bereiken we Sagres waar enkelen nog even gaan kijken op de
kliffen waarop we vanuit ons hotel uitkijken. Zij zien daar als nieuwe soort de alpenkraai. De
anderen zullen die later ook nog zien. Er
worden vandaag 83 soorten vogels
gezien.
Omdat bijna alle restaurants dicht zijn of
vol zitten eindigen we in een bijna leeg,
zeer toeristisch ogend, restaurant vlak
naast ons hotel waar het eten overigens
prima bleek en de mogelijkheid bestond
om weer eens een pizza te eten. Daar
nemen we nog een zielige grijze
roodstaartpapegaai waar die, kennelijk om
de gasten niet te storen, met kooi en al
snel in een aparte donkere kamer wordt
gezet.
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Vrijdag 14 oktober - Sagres
Het gaat flink waaien op zee vandaag en morgen wordt het veel rustiger, dus verzetten we om
onze magen te sparen het plan om met een snelle Zodiac rubberboot zeevogels te spotten naar
morgen. En gaan we vandaag een hotspot voor roofvogeltrek bezoeken. Maar nog vóór het
ontbijt nemen we eerst een kijkje bij de vuurtoren op Cabo de San Vicente voor de trek van
zeevogels. Dit is de meest zuidwestelijke landpunt van Portugal die de land- en zeevogels
gebruiken als baken voor hun lokale trek en voor de grote trek naar Zuid-Spanje en Afrika.
Onderweg zien we lepelaars en koereigers in formatie op weg naar hun fourageerplekken en
zwarte spreeuwen op een draad. Na parkeren lopen we gewapend met kijkers en telescopen
naar het vuurtoren complex, dat 40 meter boven zee uitsteekt. De steile kliffen links worden
direct gescreend en ja hoor daar zit een slechtvalk net onder de kliftop zich te koesteren in de
morgenzon. We zijn net op tijd want een minuut later is hij al verdwenen. Van rechts trekken
boven zee honderden Jan van genten in alle jaarklassen en leeftijden voorbij richting viswater in
het oosten. Ze ronden deze kaap dichtbij de kust en laten zich van boven goed bekijken. En ook
de eerste Kuhl’s pijlstormvogels scheren hun achtjes vlak boven de golven. Voor hen is de
harde wind ideaal. Wij zoeken de luwte achter de rotsen op. Het is onbewolkt en het belooft een
heldere stralende dag te worden. Naast de zwarte roodstaarten, huismussen en
roodborsttapuiten rond de vuurtoren zien we in het tegenlicht op 500 meter een groep van
honderden rustende pijlstormvogels op zee. Jammer dat ze zo ver weg zijn. Naar alle
waarschijnlijkheid zijn de meeste Kuhl’s pijlstormvogel maar we vermoeden op grond van
eerdere waarnemingen ook andere soorten. Met het roepen van acht raven gaan we naar het
hotel voor een heerlijk ontbijt.
Na ontbijt en de onvermijdelijke boodschappen voor de lunch zetten we koers naar de

roofvogeltelpost Cabra Nosa, een paar kilometer van de kust gelegen, een lage heuvel met
omliggende steppeweiden voor de nodige thermiek, afgewisseld met dennenbossen waar
vogels zich kunnen verschuilen als doortrekken niet mogelijk is. Met hemelsblauwe lucht, weinig
wind en slechts een enkele wolk gaan we zeker genieten van roofvogeltrek. Het vrouwenkoor in
het busje van Henk ontgaat de visarend niet die wordt gemist door de mannen… Dan is de
competitietoon gezet en is ieder weer scherp op goed waarnemen. Parkeren onder aan de
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heuvel en dan langzaam 20 meter omhoog. Op de heuvel zijn nog weinig roofvogels te zien. Wel
vinken, roodborsttapuiten, een fitis (even aangezien voor een bladkoning), een enkele grasmus,
putters en een Thekla leeuwerik heel dichtbij met mooi scherpe borsttekening in het volle licht.
Op een Portugese trekteller na zijn we de eerste waarnemers maar binnen het uur staan er 21
Nederlandse, Belgische, Spaanse en Duitse vogelaars door telescopen te turen. Dan komt de
eerste sperwer schroevend langs, een mannetje, en even later barst het los. In een half uur
komen zes dwergarenden (lichte en donkere vorm) en vier sperwers voorbij.
En dan brengt die ene schreeuwarend ons in vervoering, groot, majestueus, deurformaat, veel
groter dan de dwergarenden, met lichte vlekken op de ondervleugel. Hij laat zich al schroevend
goed zien en komt later nog een keer terug. Dat doen veel roofvogels die eerst de thermiek van
de heuvel gebruiken om hoogte te winnen en dan één of meer doortrekbewegingen maken en
eerst nog terugkomen alvorens ze hun zuidelijke koers naar het zuidoosten verleggen.
De trek begint flink op gang te komen. In een grote groep schroevende roofvogels zitten veel
dwergarenden, een paar slangenarenden, een jonge aasgier, een paar sperwers en een
havikarend. Ook komen 2 zwarte ooievaars in beeld die aan de Portugese vogelaar gemeld zijn
door collega waarnemers verderop. We overleggen een aantal keer met hem over soorten waar
we niet zo goed in thuis zijn. Dan wordt een
juveniele aasgier twee keer boven ons
aangevallen door een jonge slangenarend en
even later komt een jonge havikarend agressief
op een zwarte ooievaar af om vervolgens af te
druipen. Verder trekken groepen van 20 en 60
alpenkraaien voorbij en dan is het tijd voor het
oppeuzelen van de lunch, waarbij de blikjes
Portugese sardines maar niet opraken …
Om de lunch te verteren wandelen we een uurtje
tussen dennenbos en droge stekelsteppe en
spotten nog een havikarend en dwergarend die
nog niet doorgetrokken zijn, torenvalk, tapuit, kuifleeuwerik, boerenzwaluw, roodborsttapuit,
zwarte wouw en putter.
Dan keren we via een duintrack terug en zien koereigers, kneuen, graszanger, witte kwikstaart,
huismussen en een hop bij een boerderij, die rustig insecten oppikt. We komen uit bij de
inmiddels zeer toeristische vuurtorenplek
waar we nogmaals de vele Jan van
Genten fraaie visduiken zien maken met
daar tussendoor een grote jager, en de
grote groep pijlstormvogels nog steeds
rustend op zee. We spotten nu met beter
licht ook een paar grauwe pijlstormvogels
als ze door een visser opgejaagd worden.
Tenslotte weet Hans op de terugweg naar
het hotel nog een plek op loopafstand van
het hotel waar we vanaf het strand –
tussen verwonderd kijkende badgasten –

13

op een rotseilandje voor de kust tussen een groep aalscholvers vier duidelijk kleinere
kuifaalscholvers spotten en bij een strandmeertje 3 zilverplevieren die hun vetreserves
aanvullen. Een paar van ons lopen terug naar het hotel en zien zowaar nog vier strandplevieren
die zich goed laten fotograferen. Oogst vandaag 57 soorten, waarvan 9 nieuwe. Totaal aantal
soorten tot nu toe 141 met nog twee dagen te gaan. Niet slecht. En Portugal is mooi in dit
jaargetijde.

Zaterdag 15 oktober Sagres
Vanuit ons mooie Hotel Memmo Beleeira in Sagres daalden wij in de vroege morgen de trappen
in de rots af om ons te melden in de haven bij het kantoor van de zodiak-rondvaarten. Huiverig
voor de ruige vaart door de vorige keer besloten twee personen om niet mee te gaan deze dag
en gingen zelf de omgeving verkennen. Wij hadden bijzonder geluk deze dag want de zee was
zeer kalm en het zicht was goed. Wij voeren na een korte uitleg rustig de haven uit. Daarna ging
het gas los en met een vaart van
bijna 50 km/h schoot de zodiak
over de zee in westelijke richting.
Enkele kilometers buiten de kust
houdt het continentaal plat op en is
de oceaan meer dan 4km diep. Op
de overgang komt koud voedselrijk
water omhoog en is de kans op
waarnemingen van zeezoogdieren
en zeevogels het grootst. Overal
vlogen de Jan van Genten en
waren enkele Grote Sterns te zien.
Echter vlakbij de kust troffen wij
een grote groep op het water
rustende Kuhls Pijlstormvogels
aan die zich prachtig van dichtbij lieten bewonderen en fotograferen. Wij troffen onderweg meer
van deze groepen aan, waarbij in een ook de kleinere Vale Pijlstormvogel zat.Ook de Grote
Jager was van dichtbij mooi
te zien.
Op het meest verre punt van
deze tocht werd gestopt en
werd visafval over boord
gegooid. “Chummen” noemen
ze dat.
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De stinkende visolie op het water deed zijn werk.

Binnen tien minuten kwamen diverse Wilsons Stormvogeltjes op de geur af en fladderden ze
als zwaluwtjes rond de boot. Bijna te vlug voor de foto. Overweldigd door deze buitengewone
taferelen keerden wij, dit keer zonder zeezieken, langs de prachtige rotskust weer terug naar de
veilige haven.
’s Middags werden de boodschappen voor de lunch in Sagres gedaan en vanaf de buitenkant
van het plaatsje werd gewandeld langs tuintjes en ruigten, waar uitgebreid werd stilgestaan bij
alles wat er te zien was; waaronder de Grauwe Vliegenvanger en het vrouwtje van de Kleine
Zwartkop en een grote groep hoog
schroevende Vale Gieren. Op een struik
langs de weg landde een prachtige grote
vlinder: een Pasja of Jasiusvlinder
(Charaxes jasius). Na een korte lunch bij de
parkeerplaats voor het kasteel, Fortaleza de
Sagres, vervolgde de tocht met de busjes.
Een kort souvenirbezoek werd gebracht aan
de lokale pottenbakkerij. Daarna bracht de rit
ons bij een riviervalleitje Valle Da Raposa, ten
oosten van Salema voor een korte wandeling.
Hier lieten o.a. diverse Cetti’s Zangers en de
Graszanger van zich horen. Ook een
Boomkruiper was van de partij. Van daaruit
werd nog kort het nabije strand Boca do Rio bezocht om tevergeefs te zoeken naar de Blauwe
Rotslijster op de kliffen aldaar. Een Zwarte Roodstaart liet zich zien in de struiken op de rots.
Van hieruit volgde de terugreis naar Sagres, waar twee deelnemers werden afgezet voor het
Fortaleza de Sagres voor een late wandeling langs de rotskust richting hotel met onderweg vele
Roodborsttapuiten en een Regenwulp op een strandje. Daarna volgde een welverdiend diner.
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Zondag 16 oktober 2016 Sagres en terugreis
Het is zondag, onze laatste dag in Portugal. Gelukkig vertrekt ons vliegtuig pas om 19.30 vanuit
Faro. Dus we hebben nog een hele dag om te vogelen en van de warmte te genieten. We
ontbijten om 8.00 uur in de zon achter het raam; het is gezellig druk in de ontbijtzaal met onder
andere een bus vol mensen uit Zweden. Om 9.00u heeft iedereen de koffers ingeladen en
wachten we nog even op een deelneemster die een laatste poging doet om toch de
alpenkraaien nog een keer te zien.
We rijden richting Faro. Het is zonnig en ruim boven 20 graden. In de bus worden tegengestelde
verzoeken gedaan over
raampjes open en dicht;
een kier kan wel.
We hebben om 10.30u een
eerste stop bij Pera en
bezoeken weer de lagune
Lagoa dos Saldagos. In
alle rust genieten we van
zwarte ibissen, ijsvogel,
slechtvalk, reuzensterns,
kemphaan, dodaars etc.
Na een uur vertrekken we
richting Faro, waar we via
een weg van wel 10km
door aaneengeregen keurig groene golfterreinen en luxe resorts aan de kust komen. We
wandelen langs een kweldergebied met steltlopers naar een kijkhut met zicht op een
binnenmeer en golfterreinen. Het zit hier vol met purperkoeten, krakeenden, tafeleend, kleine
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zilverreigers, zwarte ibis en dergelijke. We
scoren nog een paar nieuwe soorten zoals
het woudaapje en een bokje. Ook het
ijsvogeltje scheert een paar keer vlak voor
ons langs.
Voldaan keren we net op tijd terug naar de
busjes, want het kwelderpad is bijna
verdwenen door het opkomende tij. Dan
wordt het tijd om nog een warme maaltijd
te scoren en de busjes in te leveren. Dicht
bij het vliegveld vinden we in de wijk
Montenegro een klein restaurant waar de
eigenaar nog wel snel een maaltijd voor
ons wil maken. Het blijkt dat we ook heel dicht bij de verhuurder van de busjes zijn. Om 17u zijn
we bij Drive on Holiday. De koffers worden uitgeladen en de bagage wordt herschikt. Busjes
inleveren is nog een heel gedoe omdat we schade aan mijn busje hebben te melden en geen
politierapport of schadeformulier kunnen tonen. Ondanks dat we All-Risk verzekerd zijn claimt
men €750 van mijn creditkaart, wat ik volgens hun zeggen in Nederland weer terug krijg van
SunnyCars of SNP (klopt inderdaad). In twee groepjes worden we vervolgens naar het vliegveld
gebracht. Ondanks grote drukte komen we vlot door de controles en na enig wachten vertrekken
we precies op tijd. In het overvolle vliegtuig zetten we de klok weer een uur vooruit en komen
rond half twaalf op Schiphol aan. Als we de koffers terug hebben nemen we haastig afscheid
met een algemeen gevoel dat we heel erg genoten hebben. Het is alweer maandagmorgen als
we huiswaarts kunnen; de kou tegemoet.
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Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nederlandse naam
Knobbelzwaan
Grauwe Gans
Bergeend
Casarca
Wilde Eend
Krakeend
Pijlstaart
Slobeend
Smient
Marmereend
Wintertaling
Zomertaling
Tafeleend

Wetenschappelijke
naam
Cygnus olor
Anser anser
Tadorna tadorna
Tadorna ferruginea
Anas platyrhynchos
Anas strepera
Anas acuta
Anas clypeata
Anas penelope
Anas angustirostris
Anas crecca
Anas querquedula
Aythya ferina

14 Krooneend

Netta rufina

15 Witoogeend
16 Kuifeend
17 Zwarte Zee-eend

Aythya nyroca
Aythya fuligula
Melanitta nigra
Oxyura
leucocephala

18 Witkopeend
19 Rode Patrijs
20 Kwartel
21 Fazant
22 Geoorde Fuut
23 Dodaars
24 Fuut
Kuhls
25 Pijlstormvogel
Grote
26 Pijlstormvogel
Kleine
27 Pijlstormvogel
Noordse
28 Pijlstormvogel
Yelkouanpijlstormv
29 ogel

Alectoris rufa
Coturnix coturnix
Phasianus
colchicus
Podiceps nigricollis
Tachybaptus
ruficollis
Podiceps cristatus
Calonectris
diomedea borealis
Puffinus gravis
Puffinus baroli

Engelse naam
Mute Swan
Greylag Goose
Shelduck
Ruddy Shelduck
Mallard
Gadwall
Northern Pintail
Shoveler
Wigeon
Marbled Duck
Common Teal
Garganey
Pochard
Red-crested
Pochard
Ferruginous
Duck
Tufted Duck
Black Scoter
White-headed
Duck
Red-legged
Partridge
Common Quail

Puffinus yelkouan
Puffinus
mauretanicus

30 Vale Pijlstormvogel
Grauwe
31 Pijlstormvogel
Puffinus griseus
32 Bulwers Stormvogel Bulweria bulwerii
Hydrobates
33 Stormvogeltje
pelagicus
Wilsons
Oceanites
34 Stormvogeltje
oceanicus
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5

6

7 8

9

10

x
x

x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x x

x x
x
x x

x
x
x

x
x x

x
x

x

x

x

x

Pheasant
Black-necked
Grebe
Little Grebe
Great Crested
Grebe
Cory's
Shearwater
Great
Shearwater
Little Shearwater
Manx
Shearwater
Yelkouan
Shearwater
Balearic
Shearwater
Sooty
Shearwater
Bulwer's Petrel
European Storm
Petrel
Wilson's Storm
Petrel

Puffinus puffinus

1 2 3 4

x

x

x
x

x

x

x x

x

x
x

35 Vaal Stormvogeltje
36 Jan van Gent
37 Aalscholver
38 Kuifaalscholver
39 Roerdomp
40 Woudaap
41
42
43
44

Kwak
Koereiger
Ralreiger
Kleine Zilverreiger

45
46
47
48
49
50
51

Grote Zilverreiger
Blauwe Reiger
Purperreiger
Ooievaar
Zwarte Ooievaar
Zwarte Ibis
Lepelaar

52 Flamingo
53 Vale gier
54 Monniksgier
55 Aasgier
56 Visarend
57 Steenarend
Spaanse
58 Keizerarend
59 Slangenarend
60 Dwergarend
61 Havikarend
62 Rode Wouw
63 Zwarte Wouw
64 Bruine Kiekendief
65 Blauwe kiekendief
66
67
68
69
70

Grauwe Kiekendief
Buizerd
Wespendief
Sperwer
Havik

71 Grijze Wouw
72 Torenvalk
73 Kleine Torenvalk
74 Roodpootvalk
75 Boomvalk
76 Slechtvalk

Oceanodroma
leucorhoa
Morus bassanus
Phalacrocorax
carbo
Phalacrocorax
aristoteles
Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Nycticorax
nycticorax
Bubulcus ibis
Ardeola ralloides
Egretta garzetta

Leach's Storm
Petrel
Gannet

x

x

x

x x

x
x

x

Great Cormorant

x x

x

x

x x

x

x

Shag
Bittern
Little Bittern

x

Night Heron
Cattle Egret
Squacco Heron
Little Egret
Great White
Casmerodius albus Egret
Ardea cinerea
Grey Heron
Ardea purpurea
Purple Heron
Ciconia ciconia
White Stork
Ciconia nigra
Black Stork
Plegadis falcinellus Glossy Ibis
Platalea leucorodia Spoonbill
Phoenicopterus
Greater
ruber
Flamingo
Gyps fulvus
Griffon Vultures
Aegypius monachus Black Vulture
Neophron
percnopterus
Egyptian Vulture
Pandion haliaetus
Osprey
Aquila chrysaetos
Golden Eagle
Spanish Imperial
Aquila adalberti
Eagle
Circaetus gallicus
Short-toed Eagle
Aquila pennata
Booted Eagle
Aquila fasciata
Bonelli's Eagle
Milvus milvus
Red Kite
Milvus migrans
Black Kite
Circus aeruginosus Marsh Harrier
Circus cyaneus
Hen Harrier
Montagu’s
Circus pygargus
Harrier
Buteo buteo
Buzzard
Pernis apivorus
Honey Buzzard
Accipiter nisus
Sparrowhawk
Accipiter gentilis
Goshhawk
Black-winged
Elanus caeruleus
Kite
Falco tinnunculus
Kestrel
Falco naumanni
Lesser Kestrel
Red-footed
Falco vespertinus
Falcon
Falco subbuteo
Hobby
Falco peregrinus
Peregrine Falcon
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x

x x

x

x

x

x x

x x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x x
x x

x

x

x
x

x
x

x
x

x x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x
x
x
x x
x

x
x
x
x x
x

x x

x

x

x
x

x

x

x x

x

x

x x
x x

x

x

x

x

x
x x

x

x

x

77 Smelleken
78 Waterral
79 Porceleinhoen

Falco columbarius
Rallus aquaticus
Porzana porzana

Merlin
Water Rail
Spotted Crake
Common
80 Waterhoen
Gallinula chloropus Moorhen
81 Meerkoet
Fulica atra
Coot
Red-knobbed
82 Knobbelmeerkoet
Fulica cristata
Coot
Purple
83 Purperkoet
Porphyrio porphyrio Swamphen
84 Kraanvogel
Grus grus
Common Crane
85 Grote Trap
Otis tarda
Great Bustard
86 Kleine Trap
Tetrax tetrax
Little Bustard
Haematopus
Eurasian
87 Scholekster
ostralegus
Oystercatcher
Recurvirostra
88 Kluut
avosetta
Avocet
Himantopus
Black-winged
89 Steltkluut
himantopus
Stilt
Burhinus
90 Griel
oedicnemus
Stone Curlew
Collared
91 Vorkstaartplevier
Glareola pratincola Pratincole
Little Ringed
92 Kleine Plevier
Charadrius dubius
Plover
93 Bontbekplevier
Charadrius hiaticula Ringed Plover
Charadrius
94 Strandplevier
alexandrinus
Kentish Plover
95 Zilverplevier
Pluvialis squatarola Grey Plover
96 Kievit
Vanellus vanellus
Lapwing
97 Kanoet
Calidris canutus
Knot
98 Drieteenstrandloper Calidris alba
Sanderling
99 Paarse Strandloper Calidris maritima
Purple Sandpiper
100 Steenloper
Arenaria interpres
Ruddy Turnstone
101 Bonte Strandloper
Calidris alpina
Dunlin
Krombekstrandlope
Curlew
102 r
Calidris ferruginea
Sandpiper
Temmincks
103 Strandloper
Calidris temminckii Temminck's
104 Kleine Strandloper Calidris minuta
Little Stint
105 Bosruiter
Tringa glareola
Wood Sandpiper
106 Witgat
Tringa ochropus
Green Sandpiper
Common
107 Oeverloper
Tringa hypoleucus
Sandpiper
108 Tureluur
Tringa totanus
Redshank
Spotted
109 Zwarte Ruiter
Tringa erythropus
Redshank
110 Groenpootruiter
Tringa nebularia
Greenshank
111 Poelruiter
Tringa stagnatilis
Marsh Sandpiper
Black-tailed
112 Grutto
Limosa limosa
Godwit
113 Rosse Grutto
Limosa lapponica
Bar-tailed Godwit
114 Wulp
Numenius arquata
Eurasian Curlew
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x
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x
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x
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x
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x
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x
x

x

x
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115 Regenwulp
116 Houtsnip
117 Watersnip

Numenius
phaeopus

128 Zwartkopmeeuw

Scolopax rusticola
Gallinago gallinago
Lymnocryptus
minimus
Phalaropus
fulicarius
Philomachus
pugnax
Stercorarius skua
Stercorarius
pomarinus
Stercorarius
parasiticus
Stercorarius
longicaudus
Chroicocephalus
ridibundus
Chroicocephalus
genei
Larus canus
Larus
melanocephalus

129 Geelpootmeeuw
130 Audouinsmeeuw

Larus michahellis
Larus audouinii

118 Bokje
119 Rosse Franjepoot
120 Kemphaan
121 Grote Jager
122 Middelste Jager
123 Kleine Jager
124 Kleinste Jager
125 Kokmeeuw
126 Dunbekmeeuw
127 Stormmeeuw

131 Grote Mantelmeeuw Larus marinus
Kleine
132 Mantelmeeuw
Larus fuscus
Hydrocoloeus
133 Dwergmeeuw
minutus
134 Drieteenmeeuw
Rissa tridactyla
135 Vorkstaartmeeuw
Xema sabini
136 Dwergstern
Sternula albifrons
137 Grote Stern
Sterna sandvicensis
Gelochelidon
138 Lachstern
nilotica
139 Visdiefje
Sterna hirundo
140 Noordse Stern
Sterna paradisaea
141 Dougalls Stern
Sterna dougalii
142 Reuzenstern
Hydroprogne caspia
143 Konings Stern
Sterna maxima
144 Zwarte Stern
Chlidonias niger
145 Witwangstern
Chlidonias hybrida
146 Papegaaiduiker
Fratercula artica
147 Zeekoet
Uria aalge
148 Alk
Alca torda
149 Zwartbuikzandhoen Pterocles orientalis
150 Rotsduif
Columba livia
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Whimbrel
Eurasian
Woodcock
Common Snipe

x

x

x x

x

x

x

x

x

x
x

Jack Snipe

x

Red Phalarope
Ruff
Great Skua

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

Pomarine Skua
Parasitic Jaeger
Long-tailed
Jaeger
Black-headed
Gull
Slender-billed
Gull
Mew Gull
Mediterranean
Gull
Yellow-legged
Gull
Audouin's Gull
Great Blackbacked Gull
Lesser Blackbacked Gull
Little Gull
Kittiwake
Sabine's Gull
Little Tern
Sandwich Tern
Gull-billed Tern
Common Tern
Arctic Tern
Dougall's Tern
Caspian Tern
Royal Tern
Black Tern
Whiskered Tern
Atlantic Puffin
Common Murre
Razorbill
Black-bellied
Sandgrouse
Rock Dove

x x

x

x
x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

151 Stadsduif
152 Holenduif
153 Houtduif
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

Columba livia
domestica
Columba oenas
Columba palumbus
Streptopelia
decaocto

Feral Pigeon
Stock Dove
Wood Pigeon
Eurasian
Turkse Tortel
Collared Dove
European Turtle
Zomertortel
Streptopelia turtur
Dove
Koekoek
Cuculus canorus
Common Cuckoo
Great Spotted
Kuifkoekoek
Clamator glandarius Cuckoo
Oehoe
Bubo bubo
Eagle Owl
Ransuil
Asio otus
Long-eared Owl
Velduil
Asio flammeus
Short-eared Owl
Bosuil
Strix aluco
Tawny Owl
Kerkuil
Tyto alba
Barn Owl
Steenuil
Athene noctua
Little Owl
Eurasian Scops
Dwergooruil
Otus scops
Owl
Caprimulgus
European
Nachtzwaluw
europaeus
Nightjar
Moorse
Caprimulgus
Red-necked
Nachtzwaluw
ruficollis
Nightjar
Gierzwaluw
Apus apus
Swift
Vale Gierzwaluw
Apus pallidus
Pallid Swift
Alpengierzwaluw
Apus melba
Alpine Swift
Hop
Upupa epops
Hoopoe
IJsvogel
Alcedo atthis
Kingfisher
Bijeneter
Merops apiaster
Bee-eater
Scharrelaar
Coracias garrulus
Roller
European Green
Groene Specht
Picus viridis
Woodpecker
Great Spotted
Grote Bonte Specht Dendrocopos major Woodpecker
Kleine Bonte
Lesser Spotted
Specht
Dendrocopos minor Woodpecker
Eurasian
Draaihals
Jynx torquila
Wryneck
Veldleeuwerik
Alauda arvensis
Skylark
Kuifleeuwerik
Galerida cristata
Crested Lark
Theklaleeuwerik
Galerida theklae
Thekla Lark
Boomleeuwerik
Lullula arborea
Wood Lark
Calandrella
Kortteenleeuwerik
brachydactyla
Short-toed Lark
Melanocorypha
Kalanderleeuwerik calandra
Calander Lark
Oeverzwaluw
Riparia riparia
Sand Martin
Eurasian CragRotszwaluw
Hirundo rupestris
martin
Boerenzwaluw
Hirundo rustica
Barn Swallow
Red-rumped
Roodstuitzwaluw
Hirundo daurica
Swallow
Huiszwaluw
Delichon urbicum
House Martin
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189 Duinpieper
190 Waterpieper
191
192
193
194
195

Oeverpieper
Graspieper
Boompieper
Witte Kwikstaart
Rouwkwikstaart

196 Gele Kwikstaart
Iberische Gele
197 Kwikstaart
Grote Gele
198 Kwikstaart
199 Heggenmus
200 Alpenheggemus
201 Roodborst
202 Nachtegaal
203 Rosse Waaierstaart
204 Blauwborst
Gekraagde
205 Roodstaart
206 Zwarte Roodstaart
207 Tapuit
208
209
210
211
212
213
214
215
216

Blonde Tapuit
Zwarte Tapuit
Paapje
Roodborsttapuit
Zanglijster
Koperwiek
Grote Lijster
Kramsvogel
Merel

217
218
219
220

Blauwe Rotslijster
Tuinfluiter
Zwartkop
Grasmus

221 Braamsluiper
Westelijke
222 Orpheusgrasmus
223 Kleine Zwartkop
224 Brilgrasmus
225 Baardgrasmus

Anthus campestris
Anthus spinoletta

Tawny Pipit
Water Pipit
Eurasian Rock
Anthus petrosus
Pipit
Anthus pratensis
Meadow Pipit
Anthus trivialis
Tree Pipit
Motacilla alba
White Wagtail
Motacilla alba yarelli Pied Wagtail
Blue-headed
Motacilla flava
Wagtail
Motacilla flava
Spanish Yellow
iberiae
Wagtail
Motacilla cinerea
Prunella modularis
Prunella collaris
Erithacus rubecula
Luciana
megarhynchos
Cercotrichas
galactotes
Luscinia svecica
Phoenicurus
phoenicurus
Phoenicurus
ochruros

Grey Wagtail
Dunnock
Alpine Accentor
Robin

x

x

x x

x x

x

x

x
x

x

x x

Nightingale
Rufous-tailed
Scrub Robin
Bluethroat

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

Redstart

Black Redstart
Northern
Oenanthe oenanthe Wheatear
Black-eared
Oenanthe hispanica Wheatear
Oenanthe leucura
Black Wheatear
Saxicola rubetra
Whinchat
Saxicola rubicola
Stonechat
Turdus philomelos
Song Thrush
Turdus iliacus
Redwing
Turdus viscivorus
Mistle Thrush
Turdus pilaris
Fieldfare
Turdus merula
Blackbird
Blue Rock
Monticola solitarius Thrush
Sylvia borin
Garden Warbler
Sylvia atricapilla
Blackcap
Sylvia communis
Whithethroat
Lesser
Sylvia curruca
Whitethroat
Western
Sylvia hortensis
Orphean Warbler
Sylvia
Sardinian
melanocephala
Warbler
Spectacled
Sylvia conspicillata Warbler
Subalpine
Sylvia cantillans
Warbler
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x

x

x

x

x x

x
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x
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x
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x

x

x

x

x x

x

x

x x

x

x

x

x

Provencaalse
226 Grasmus
227 Rietzanger
228 Waterrietzanger
229 Graszanger
230 Snor
231 Cetti's Zanger
232 Kleine Karekiet
233 Grote Karekiet
234 Orpheusspotvogel
235 Fitis
236 Bergfluiter
237 Tjiftjaf
238 Iberische Tjiftjaf
239 Vuurgoudhaan
240 Winterkoning
Grauwe
241 Vliegenvanger
Bonte
242 Vliegenvanger
243 Koolmees
244 Pimpelmees
245 Kuifmees
246 Staartmees
247 Buidelmees
248 Boomklever
249 Boomkruiper
Iberische
250 Klapekster
251 Grauwe Klauwier
252 Roodkopklauwier
253
254
255
256
257

Blauwe Ekster
Ekster
Gaai
Kauw
Alpenkraai

Sylvia undata
Acrocephalus
schoenobaenus
Acrocephalus
paludicola
Cisticola juncidis
Locustella
luscinioides
Cettia cetti
Acrocephalus
scirpaceus
Acrocephalus
arundinaceus

Dartford Warbler
Sedge Warbler

Hippolais polyglotta
Phylloscopus
trochilus

Aquatic Warbler
Zitting Cisticola

x x

Savi’s Warbler
Cetti's Warbler

x x

Pied Flycatcher
Great Tit
Blue Tit
European
Crested Tit
Long-tailed Tit
Eurasian
Remiz pendulinus
Penduline Tit
Eurasian
Sitta europaea
Nuthatch
Certhia
Short-toed
brachydactyla
Treecreeper
Southern Grey
Lanius meridionalis Shrike
Red-backed
Lanius collurio
Shrike
Lanius senator
Woodchat Shrike
Azure-winged
Cyanopica cyanus
Magpie
Pica pica
Magpie
Garrulus glandarius Jay
Corvus monedula
Jackdaw
Pyrrhocorax
Red-billed
24

x

x

x x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x x

x

x

Reed Warbler
Great Reed
Warbler
Melodious
Warbler

Willow Warbler
Western Bonelli's
Phyloscopus bonelli Warbler
Phylloscopus
collybita
Chiffchaff
Phylloscopus
ibericus
Iberian Chiffchaff
Common
Regulus ignicapilla Firecrest
Troglodytes
troglodytes
Wren
Spotted
Muscicapa striata
Flycatcher
Ficedula hypoleuca
Parus major
Cyanistes caeruleus
Lophophanes
cristatus
Aegithalos caudatus

x

x x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x x
x
x x

x
x

x
x
x

x
x

x
x x
x

x

x
x

x
x

x

x x

258 Roek
259
260
261
262
263
264

Zwarte Kraai
Raaf
Zwarte Spreeuw
Spreeuw
Wielewaal
Huismus

265
266
267
268

Spaanse Mus
Ringmus
Rotsmus
Vink

269
270
271
272
273

Kneu
Putter
Groenling
Sijs
Europese Kanarie

274 Goudvink
275 Appelvink
276 Kruisbek
277
278
279
280
281

Rietgors
Ortolaan
Cirlgors
Grauwe Gors
Grijze Gors

282 Halsbandparkiet
283 Zwartkopwever
286 Napoleonwever

pyrrhocorax
Corvus frugilegus
Corvus corone
corone
Corvus corax
Sturnus unicolor
Turnus vulgaris
Oriolus oriolus
Passer domesticus
Passer
hispaniolensis
Passer montanus
Petronia petronia
Fringilla coelebs
Carduelis
cannabina
Carduelis carduelis
Chloris chloris
Carduelis spinus
Serinus serinus
Pyrrhula pyrrhula
Coccothraustes
coccothraustes
Loxia curvirostra
Emberiza
schoeniclus
Emberiza hortulana
Emberiza cirlus
Miliaria calandra
Emberiza cia
Psittacula krameri
Ploceus
melanocephalus

287 Morinelplevier
288 Zilvermeeuw

Euplectes afer
Charadrius
morinellus
Larus argentatus

289 Schreeuwarend

Aquila pomarina

290 Sint Helenafazantje

Estrilda astrild

Chough
Rook
Carrion Crow
Common Raven
Spotless Starling
Starling
Golden Oriole
House Sparrow

x

x

x

x

x x

x

x

x

x x

x

x

x x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x x
x x

x

Spanish Sparrow
Tree Sparrow
Rock Sparrow
Chaffinch
Linnet
Goldfinch
Greenfinch
Eurasian Siskin
European Serin
Eurasian
Bullfinch

x
x x
x x

x
x

x

x

Hawfinch
Red Crossbill
Reed Bunting
Ortolan Bunting
Cirlbunting
Corn Bunting
Rock Bunting
Rose-ringed
Parakeet
Black-headed
Weaver
Yellow-crowned
Bishop
Eurasian Dotterel
Herring Gull
Lesser Spotted
Eagle
Common
Waxbill
In totaal: 152
soorten
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x x

x
x
x

x

x

x
x
x

x

x x
x

x x

x

x

x
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