Reisve rslagen vogelvakanties
A b Steenvoorden
St eeds vaker gaan vogelaars (ook verschillende le
den van onze vereniging) over de grens om op de
meest bijzondere p laatsen naar vogels te kijken.
V akanties worden geboekt in jaargetijden en naar
streken waar op dat moment de meeste vogels te
zien zij n.
V aak i s na af loop van zo' n " vogelvakantie" een
veel gehoorde vraag: " hoe weten jul lie waar en
wan neer al die vogels die jullie zien te vinden zijn"?
Een goed hulp middel daarbij zijn de vele reisver
slagen di e door andere vogelaars gemaakt zijn,
die de gebieden al eerder bezocht hebben. I n N e
derland (maar ook daarbuiten) zijn vele honderden
reisverslagen gemaakt van bezoeken aan de
meeste bekende en onbekende vogelp aradijzen
versp reid over de hel e wereld.
Er is in N ederland een ap arte organisatie die zich
bezig houdt met het uitgeven en verzamelen van
reisverslagen namelijk de Dutch S irding Travel Re
p ort Service in Groningen. Deze organisatie heef t
een catalogus uitgegeven met daari n vermeld elk
r eisverslag dat er te krijgen is. Dit zijn er inmiddels
meer dan duizend. Al deze verslagen kunnen wor
den aangevraagd (kosten 3 0 cent p er p agina) en
worden na betaling van de kosten thuis gestuurd.
De Dutch S irdi ng Travel Rep ort Service ( DBTRS)
C atalogus is te verkrijgen bij DBTRS. P ostbus
737. 97 00 AS in Groningen.

nuttig om voor onze verenigi ng een verzameling
reisverslagen bij elkaar te zoeken die door iede
reen gebruikt kan worden. In onderstaand over
zicht worden de rei sverslagen die momenteel in
ons bezi t zijn kort omschreven.
I k hoop dat als er mensen zijn die nog reisversla
gen hebben, of van p lan zijn die te gaan maken
een kop ie wi llen af staan, . zodat ook die verslagen
op genomen kunnen worden in de verzameling van
de V ereni ging en ook anderen kunnen p rofi teren
van de al aanwezige kennis van het te bezoeken
gebied en met wat geluk ook de wat moeilijkere vo
gelsoort en in het gebied kunnen zien.

België
* O ost-België (en N oord-F rankrijk), de Gaume
streek omgeving Vi rton. Ap ri l 199 4. Kort verslag
van de bezochte gebieden met een lij st van de
waargenomen vogelsoort en.

Cyprus
* Zui delijk deel, C yp riotische rep ubli ek. Oktober
1987 . Kort verslag van een aantal bezochte gebie
den met daarbij de waargenomen vogelsoorten.

Frankrijk
* O mgeving F lorac, L es Grandes C ausses. Ap ril I
mei 1995 . U itgebreid verslag waarin van dag tot
dag wordt omschreven welke gebieden er zijn be
zocht en welke vogels er zijn waargenomen. Te
vens een volledi g overzicht van de waargenomen
vogelsoorten.
* C amargue en omgeving. Ap ril, mei, augustus en
sep tember. V erschillende verslagen, met beschrij
vi ngen van het gebied en diverse lijsten met waar
genomen vogelsoorten.
L ac du Der C hantecoq. J anuari, f ebruari, maart,
augustus, november en december 1 99 0 - 1 992 .
V erschi llende verslagen met omschrijvingen van
de omliggende gebieden en lij sten van waargeno
men vogel- en zoogdiersoorten.
L ac du Der C hantecoq. N ovember 1 993 . U itge
breide gebiedsomschrijvingen, lijst van waargeno
men vogelsoort en en een comp lete af streep lijst
met alle vogelsoorten die in de streek voorkomen.
· Zuid-F rankrijk en Sp aanse Py reneë n. Juli 1 986 .
Beschrijving van de bezochte gebieden en een
comp leet overzicht van de waargenomen vogel
soorten.
* Py renees comp ilation. Engelstalig. C omp leet
overzicht van de belangrijkste vogelgebieden in de
F ranse Py reneë n.
•

•

O mdat het kop en van de r eisverslagen toch wel
een kostbare za ak kan worden ben ik begonnen
met het ver zamelen van deze reisverslagen. V eel
l eden van onze vereniging gebruiken het verslag
n adat ze het gebied bezocht hebben toch niet
m eer, terwijl jui st andere leden, enthousiast gewor
den door de verhal en en/ of de dia' s, juist dat ge
bied will en gaan bezoeken. Het leek mij dan ook

Griekenland
* N oordoost-Griekenland.
Opp ervlakkig reisverslag waarin een aantal gebie
den met de daarin waargenomen vogelsoorten
worden genoemd.
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H onga rije
* H ongarije, A Guide to Birdwatching in Hungary .
Engelstalig, een overzicht van de beste vogelge
bieden van Hongarije met daarbij de vogelsoorten
di e er waargenomen kunnen worden.
* H ongarije ( incl. een gedeelte van oostelijk Slowa
kije en Oostenrijk).Ap ril 1992 . Engelstalig, routebe
schrijvingen naar de bezochte gebieden en een
uitgebreide soortenl ijst
H ongarije. Juli 1 992 . Engelstalig, kaartjes van de
bez ochte gebieden en een soortenlijst van waarge
n omen vogelsoor ten.
* H ongarije ( incl . Slowakije). Juli I augustus 1 994.
Kort e om schrijvingen van het gebied met soorten
lijsten, tevens een beknop te p lantenlijst
•

komp leet verslag met gebiedsomschr ijvin gen.
kaartjes en een soortenlijst
* Oostelijk gedeelte. Mei I jul i 1 992 . Engel stal ig.
Soortenlijsten van waargenomen vogel s en z oog
dieren. Goede kaartj es met aanvu l l ende i nf orm atie.
* Oostelijk gedeelte. Me1 1994. Van dag t ot dag de
waargenomen soort en en de bez och te gebieden
beschreven, komp lete lij st van waargen om en vo
gel soorten.

Portugal
* Az oren. Sep tember 1 988 . Engel stal i g. al gem ene
inf orm atie en soortenl ijst

Roemenië
* D obrogea en D onau delta. Ap r il. m ei en jun1 . Ver 
schill ende verslagen, Engels en N ederl andst al i g.
Om schrijvingen van de bez ocht e geb1 eden. k aart 
jes en verschill ende soort enlijst en .

S panje
Rondreis vaste land. Mei 1 996 . Komp leet ver slag
m et van dag tot dag de bez ochte gebi eden be
schreven en een u itgebr ei de soort en l ijst (p er dag
de waargenomen vogelsoort en ) .
*

Mallorca .
* Birdwatching 1 n Mal lorca, Engelst ali g. Kompl eet
overzi cht van alle goede vogel gebi eden van Mal l or 
ca en de soort en di e er waargenom en ku nnen wor
den .
Ma! lor ca. Sept ember 1 988 , Engelstalig. Overzi ch
telij ke k aartjes en ui tgebrei de soort en lij st
Mallor ca. Mei 1 994. Soort enlijst en om schr ijvin
gen van de bez ochte gebi eden .
* Mal l or ca. Sep tember 1 995 . U i tgebr eide soorten 
lijst.
*

•

Israël
Eilat en omgevi g. Ap ril 1 993. Komp leet verslag
met van dag tot dag beschreven de gebieden die
bez ocht werden en de waargenomen vogelsoor
ten. U itgebreide soortenlijst Veel f oto' s!

*

I talië
* Po-delta e n Sardi nië . Mei I juni . Verschillende
verslagen, vri j opp ervlakkig. Korte omschri jvi ngen
van de gebi eden en een soortenli jst

Marokko
Marokko, rondri t. Juni 1988 . Korte omschrijvi n
gen van de bez ochte gebieden met daarbi j een
aantal waargenomen vogelsoorten.

*

Oostenrijk
* Neusiedler See - Seewi nkel. Mei 1988 , 1991,
1992 en 1995 . Verschi llende verslagen met uitge
breide gebiedsomschrijvingen, kaart jes en soorten
lijsten. Tevens een streep lijst met alle
vogelsoorten die in het gebi ed voorkomen.

Polen
* Oostelijk gedeelte. Mei I juni 1991. Engelstali g,
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Turkije
* Rondrei s.Mei t/ m augustus. Versl ag van ver schil
l ende jaren, routebeschr ijvi ng, verschill en de kaart 
jes en soortenlijst

Zweden
* Zweden en Noorwegen, rondreis. Juli I augustus
1995. Route p er dag beschreven, beknop te soor
tenlijst
* Ö land. Mei 1 996 . U i tgebreide soortenlijst Streep 
lijst met alle op Ö land voorkomende vogel soorten
en een overz icht van alle or chideeë n.
Bovenstaande rei sverslagen bevi nden z ich op het
moment nog bij mij thuis, maar z ullen i n de toe
komst waarschi jnli jk verhuiz en naar het Jan Ver
wey Natuurcentrum.
Mensen die gebruik willen maken van éé n of m eer
dere van bovengenoemde reisverslagen kunnen
deze na een telef onische af sp raak ( na 19. 00 uur)
bij mi j thui s komen af halen.

