VOGELWERKGROEP VLIEGT MEE MET TREKVOGELS
Stef Strik
Van 14 tot 22 september 2013 zijn de IVN vogelwerkgroepen Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop
op excursie geweest naar Andalusië. Onder leiding van Stef Strik zijn de beste vogelplekken in
oostelijk Andalusië bezocht. Er zijn maar liefst 125 verschillende vogelsoorten waargenomen. In
een buitengewoon goede sfeer werden zeldzame en minder zeldzame vogels geobserveerd met
behulp van kijkers en telescopen. Zon en opwinding deden de temperatuur stijgen tot ver voorbij
de 30 graden…
Er is gekozen voor bergachtig gebied, maquis, meren en estuaria om zoveel mogelijk biotopen aan
te doen. De Sierra Tejeda, Almijarra en Alhama National Park ligt in de zuidelijke uitlopers van de
Sierra Nevada en herbergt de nodige vogelsoorten als Rotszwaluw, Zwarte tapuit en Blauwe
rotslijster. De bergen zijn ruig en verlaten. De typisch Catalaanse witte dorpjes in de valleien
bieden wat schaduw en verkoeling.
Iets meer landinwaarts, ten westen van Malaga, ligt het meer Laguna de Fuente de Piedra, die de
op een na grootste Flamingokolonie van Europa herbergt. Naast de vele duizenden Flamingo’s
spotten we ook Steltkluut, Kemphaan, “onze” Kievit, Watersnip en andere steltlopers. Voor het
modern opgezette bezoekerscentrum scharrelt een enkele Brilgrasmus.
In natuurpark Sierra Andújar, nabij Jaen, verblijven we bij Merche Coco Pérez (uit Zwammerdam)
in Villa Matilde. De Iberische klapekster laat zich hier goed zien, net als de Monniksgier met een
spanwijdte van 2,5 meter! Aan de hand van een handige vogel-app op de telefoon van een van de
deelnemers kunnen we de roep van de Bergfluiter goed determineren. Een langs vliegende groep
Blauwe eksters kijkt verstoord toe.
De reis eindigde nabij Tarifa in Huerta Grande, een mooi verblijf in Natuurpark Alcornocales. In de
Ojén-vallei genieten we van de vele roofvogels die vanaf hier thermiek zoeken om de oversteek
naar Afrika te maken. Vooral de Slangenarend en Dwergarend zijn talrijk en scheren vlak over onze
hoofden langs. In de verderop gelegen rijstplantages van La Janda treffen we van heel nabij een
Grauwe kiekendief. Vele honderden Zwarte ibissen vinden in dit gebied hun voedsel, samen met
vele Ooievaars, afkomstig uit Noordwest Europa.
Het was weer een bijzonder geslaagde reis met vele mooie vogelmomenten.

