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dag 1, torsdag 16 september
Gåsgamar vilar på en klippa

Foto: Daniel Green
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En bra vecka i sydspanien med behagligt väder, tjugo arter rovfåglar inklusive ovanligt bra obsar på flera Rüppelgamar,
därtill svartvingad glada, spansk kejsarörn, hökörn och alla de andra rovfåglarna man vill se. Bra blandning på
flyttande rovfåglar om än inga jättehöga dagssummor. Vår nye lokalguide Manuel bidrog med sitt genuina kunnande
om vilka positioner som var bäst att se rovfågelsträcket från i vilken vindriktning. Det ökade definitivt upplevelsens
kvalitet. Vi fick också besöka en ringmärkningsplats och såg då bl.a. kungsfiskare i handen. Valsafarin gav fina
upplevelser med grindvalar på nära håll och stora flockar delfiner av två arter, samt lite havsfåglar.
Det märktes till en del att resan låg senare i år, då vi missade några arter som flyttar tidigt, som sommargylling, t.ex.
och att bivråkarna var färre. Vi fick dock in de flesta av specialiteterna som rödhalsad nattskärra, stubbstjärtseglare,
eremitibis, kamsothöna, marmorand, kopparand, dvärglärka och båda vävarna. Vi fick även förmånen att besöka
några nya områden och lokaler däribland den numera skyddade Ojen-dalen, med medelhavsskog som gav fina
obsar på brandkronade kungsfåglar, trädgårdsträdkrypare och kontinentala stjärtmesar. En överraskning var också
korsnäbbar som sågs lite här och var i år och tydligen var en stor snackis bland sydspaniens skådare, för så här
många brukar inte ses. Vi noterade att de också låter väldigt annorlunda mot våra nordiska.

Vi plockas upp av vår guide Manuel och plockar sen
upp Paul på sitt hotel, därefter ner till kusten och
floden Rio Guadalhorces mynning. Vi går på vallen och
ser våra första fåglar för resan som är svarta starar,
munkparakiter, cettisångare, tornfalk och i buskar
och träd intill ser vi lite skulkande migranter. Vi artar
polyglottsångare, rörsångare, grå flugsnappare. På
håll ses några silkeshägrar, rostgumpsvalor är ute och
flyger, grässångare hoppar nära i gräset - var annars?
Nere vid flodmynningen går ett par styltlöpare, men
också gluttsnäppa, rödbena, drillsnäppa och några
sandlöpare. Vi går ut på stranden och det visar sig att
vi får vada över flodens sista sträcka för att ta oss upp
till lagunerna. Se där ett litet äventyr redan resans första
dag. Det har regnat två dagar i sträck här nere så det
kan väl va förklaringen till det relativa höga vattenflödet.
Något som för övrigt hjälpt till att släcka den skogsbrand
som rasat innanför Estepona i några dagar innan. Det
visar sig dock senare att den var rätt begränsad. Ute
på redden ligger en imponerande matta med trutar,
hållet är långt men det är både Medelhavstrut och
Atlantsilltrutar, även skrattmås och kentsk tärna ses.
Det är uppskattningsvis ett par tusen trut på platsen.
Strax kommer Manuel med Håkan som flög Lufthansa
via Hamburg, så nu är hela gruppen samlad.
Vid den första lagunen är det första vi ser en hona
kopparand. Från gömslet står det klart att vi har en
ensam adult svarthuvad mås stående på en nära ö i
lagunen. Där står också de andra nämnda mås-arterna,

Svarthuvad mås

dito vadare, samt nya arter som sandlöpare, kärrsnäppa,
småsnäppa, större- och svartbenta strandpipare, m.m.
Ute i lagunen simmar både smådopping och svarthalsad
dopping. Några större flamingos och en skedstork står
i vattnet, en kungsfiskare sitter plötsligt på en pinne.
Manuel har pekat ut en dvärgörn som vissa i gruppen
hinner se, lite senare seglar en bivråk förbi. Vi går
vidare till nästa lagun och där ser vi brunänder, två
kopparänder till, två kungsfiskare till. Ett par trollsländor
uppmärksammas och det är mindre kejsartrollslända
Anax parthenope, samt en gomphid - alltså trollslända
av släktet Gomphus - som tyvärr får gå obestämd
då reseledaren glömt att sätta i något minneskort i
kameran.
När vi korsar bron lockar en pungmes från vassruggen
nedanför, men vi får aldrig syn på den.
En något försenad lunchmacka avnjuts i skuggan av ett
träd innan vi styr söderut mot Tarifa. Några rovfåglar
som dvärgörn och fiskgjuse ses längs vägen. Det blir
perfekt att stanna till på Mirador del Estrecho med sin
makalösa utsikt mot Afrika med Atlasbergens silhuett
och Gibraltarsund. Här njuter vi verkligen av resans
första kalla öl och äkta spanskt kaffe, tar gruppbilder och
ser ormörn och sparvhök. Kort därefter kan vi checka
in på hotel la Codorniz strax väster om Tarifa. Trots
närheten till den väl trafikerade vägen, en riktigt trevlig
plats med rummen längre in mot naturen, gräsmatta,
pool, palmer och en trevlig pateo där vi senare kommer
avnjuta en riklig, vällagad, spansk middag med bl.a. en
otroligt god skaldjurssoppa.

Kornsparv

Upplägg
Dag 1 (16 sep): Flyg till Malaga, kort transfer till Guadalhorces-flodens mynning för lite lunch-skådning. Sedan två
timmars transfer till Tarifa, med fikastop vid Mirador del Estrecho.

Foto: Daniel Green

Foto: Håkan Larsson

Dag 2 (17 sep): Morgon vid Los Lances. Sträckskådning från obsplatsen Trafico och La Casalla.
Dag 3 (18 sep): Morgon-exkursion till Sierra de la Plata, eftermiddag Valsafari i Gibraltarsund.
Dag 4 (19 sep): Tidig morgon med två timmars transfer till Rio Guadalquivir, Laguna de Tarelo och Salinas de Bonanza

Dvärgörn

för våtmarksfåglar. Avslutande besök vid Europas enda koloni med stubbstjärtseglare.
Dag 5 (20 sep): La Janda med besök vid ringmärkning. Vejer de la fronteras omgivningar med Barbate och Bolonia.
Dag 6 (21 sep): Morgon runt La Peña och rovfågelspaning från Punta Camorro, samt återbesök till Sierra de la Plata.
Dag 7 (22 sep): Återbesök la Peña, Sceniska fina vägen via Ojendalen och sen vidare mot Malaga med kort stopp i Mijas.
Sandlöpare
Foto: Håkan Larsson
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Foto: Håkan Larsson
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dag 2, fredag 17 september
Mindre Kejsartrollslända

Foto: Håkan Larsson

Juv bivråk

Vi är förvånade att det inte är ljust alls klockan sju när
de flesta kliver ut, det är i princip beckmörkt fortfarande.
Vi går till frukosten medan det gryr lite svagt från ca
halv åtta. Härligt kaffe som bryggs kopp för kopp och
blandas med varm mjölk efter önskemål - cortado,
mitad, osv - färskpressad apelsinjuice och nybakta
frallor, jamen serrano, m.m. får oss att förstå vilken
genuin plats vi hamnat på. Dagens första fåglar är svarta
starar och ett gäng kohägrar som flyger förbi. Manuel
tar oss med till stranden Los Lances som bara är ett par
minuter bort. Vi vandrar ut på spången när solen stiger
upp och det fortfarande är fuktigt och svalt i luften.
Det står inte på förrän ett par fältpiplärkor flyger över,
senare korttålärkor, en stimmande flock med 250-300
kalanderlärkor imponerar och blandas ibland upp med
ungefär lika många kornsparvar. På stranden hålls en
hel del sandlöpare och större strandpipare och lite
närmare spovsnäppa, småsnäppa, tre kustsnäppor, ett
par strandskator, osv. I torrmarkens tistlar hålls steglitser
med några hämplingar, överallt finns svarthakade
buskskvättor, grässångare, enstaka stenskvättor. Havet
ligger blankt och det är svårt att inte tubspana ut lite och
visst ger det resultat. Snart har flera baleariska liror och
två gulnäbbade liror hängts in. En ung ängshök kommer
flygande fint, några ser en stenfalk som jagar vadare
över stranden. Tittar man upp så har rovfågelsträcket
redan börjat med första brungladan, samt enstaka
bivråkar i luftrummet.
Vi åker upp till en av utkiksplatserna ovanför Tarifa, en
lägre kulle lite närmare havet kallad Trafico. Den har
använts till att bevaka sjöfarten i sundet ifrån, men också
för att räkna rovfågelsträcket. Här får vi se ormörnar
och dvärgörnar på ganska låg höjd. Vi åker uppåt och
en bit i nationalparken Los Alcornacales. Först syns inte
mycket men en hane pilgrimsfalk får upp spaningsivern
bland oss och snart en adult hökörn med ett byte i
klorna. En flock svarta storkar seglar upp på lite håll
och flera gåsgamar, samt de första smutsgamarna. På
väg därifrån får vi stanna för en grupp rödfalkar som
hänger i luften ganska nära faktiskt.

Foto: Daniel Green

Juv hökörn

Vi omgrupperar till den välbesökta obsplatsen La Casalla.
Det kan verka lite asfaltigt men Manuel ger oss det bästa
hörnet med både skugga, utsikt mot norr och möjlighet
att sitta för lunch-intag. Vi har fått mackor och frukt från
hotellet och har kaffe i egna termosar från samma källa.
Under vistelsen här ökar frekvensen på rovfågelsträcket
och vi får vårt lystmäte väl stillat på särskilt dvärgörnar
- talrikaste rovan i luften idag - ormörnar, näst talrikast,
något färre bivråkar, ängshökar, gåsgamar, svarta och
vita storkar, samt en del biätare, vissa kommer riktigt
lågt. En rüppelgam ger oss två chanser då den kommer
tillbaka efter sträckförsök och det behövde vi för först var

Ormörn
Foto: Håkan Larsson

vi osäkra. Håkan säkrar bildbevis. En svart stork passerar
med några vita storkar. Det är dock en avvikande fågel
för av allt att döma är det inte ett exemplar av arten
svart stork, utan en vit stork…som är svart. Om det beror
på förorening av fjäderdräkten eller melanism är svårt
att säga, men en sådan fågel har setts i området en tid.
som avslutning ska vi stanna för att titta på en ormörn
som sitter på en stolpe, då flyger den upp, men inte iväg
utan rakt emot oss så vi får dagens bästa bildlägen på
arten. Det kändes bra, sen slappar vi vid poolen och
badar och skriver och kollar bilder och njuter. Himlen
är alltjämt fullständigt klarblå och det är nästan ingen
vind alls. Mindre bra för rovfågelsträcket, men skönt
för tillvaron.
När Paul går från middagen ser han en nattskärra mot
skymningshimlen alldeles utanför hotellet. Det är en
sån där riktigt varm kväll med en stark doft från liljor
och änglatrumpeter som blommar för fullt och syrsor
som spelar och man kan sitta ute i kortbyxor till långt
in på natten. Härligt.

Rödfalk
Foto: Håkan Larsson

Öl och kaffe med utsikt mot Afrika

Smutsgam
Svart stork
Foto: Håkan Larsson

Foto: Håkan Larsson
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Foto: Daniel Green

Foto: Daniel Green
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Dvärgörn

Larv av Monark-fjäril

Sammetshätta

Soluppgång över Guadalete

Foto: Daniel Green

Sandlöpare

Foto: Håkan Larsson

Foto: Håkan Larsson
Foto: Daniel Green

Foto: Daniel Green

fr.v. Håkan Larsson, Paul Goulding, Helen Quarfot,
Manuel Morales Holgado , Daniel Green, Stefan Johansson
Sierra de la Plata

Skruv med blandade rovfåglar

Foto: Daniel Green
Foto: Daniel Green

Foto: Daniel Green

Dvärglärka

Foto: Daniel Green

Foto: Daniel Green

Gulnäbbad lira

Common Dolphin - sadeldelfin

Foto: Stefan Johansson
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Ibland får man offra sig...

Foto: Stefan Johansson

Foto: Stefan Johansson
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Balearisk lira

Foto: Håkan Larsson

dag 3, lördag 18 september
Morgonens exkursion går till Sierra de la Plata, vid
Bolonia inte långt bort på kusten Costa de la Luz. En
rödhuvad törnskata på ett staket får oss att vända
bussen och köra tillbaka så att alla kan få se den bra
och ta lite bilder. Den sitter kvar på ett staket och äter
så det går bra, en buskskvätta ses också. Lagerlärkor
flöjtar och ses i området, liksom flera av de allestädes
närvarande svarthakade buskskvättorna, grässångare
och sammetshättor. Vi går ner på stranden vid Bolonia

Grässångare

och tänker bläddra lite bland trutar och vadare. I
princip omgående hittar vi först en sedan ytterligare
en rödnäbbad trut. Sandlöpare och svartbenta
strandpipare går på stranden. När vi spanar ut över
den blanka Atlanten ser vi dussintalet Baleariska liror
flygande också. Vi fortsätter på småvägar upp i bergen
och stannar ett antal gånger för att kolla vad det är
för tättingar i buskar och snår, oftast är det svartvita
flugsnappare och lövsångare, samt enstaka rödstjärtar
eller törnsångare. Gåsgamar posterar klippor och de
låga fuktmoln som sakta stiger över dalen, indikerar att
det är för tidigt för termik och flygning.

Rödnäbbad trut

Vi kommer fram till en klippvägg precis som det börjar
spricka upp och en mängd gåsgamar lösgör sig från
berget. Det är en magnifik syn då de breder ut sina
väldiga vingar och glider ut emot oss. Här seglar även
ett par adulta smutsgamar fint. Vid en utsiktspunkt där
man även ser havet blir vi plötsligt invaderade av en rejäl
flock vita storkar på riktigt nära håll. Det brusar om deras
vingar i luften över oss, så nära är de. Först kommer
de lågt glidande - vi står ju nästan på en bergstopp sen börjar de segla för att hitta termik innan de korsar
Gibraltarsund ut över Afrika. Häftigt att få se en del av
deras resa så nära och länge.
På vägen tillbaka upptäcks ett kadaver i en liten dalgång.
Vi stannar och står väntande en stund, men bara några
få gamar landar trots att många är uppe i luften och
rimligen borde se maten.

Vita storkar

På eftermiddagen är det dags för valsafari med turmares
i Tarfifa. Båten är välfylld med folk och guiderna är noga
med att alla ska ha munskydden på sig hela tiden. Det
har blåst en del och även om det mojnat nu så gungar
det en hel del. Man får sitta ner eller hålla i sig hårt om
man behöver ställa sig upp. Vi får se härliga delfiner av
två arter - Common - och Bottlenose Dolphin, på svenska
sadeldelfin respektive öresvin - i närgångna flockar som
så småningom bygger upp till kanske tvåhundra. Pilot
whales - grindvalar - visar sig riktigt nära i familjegrupper.
havsfåglar representeras av balearisk lira, gulnäbbad
lira, storlabb och havssula. Håkan får dessutom se
stormsvalor vid två tillfällen, tyvärr utan bilder, så de får
lämnas obestämda. Givetvis ses några medelhavstrutar
också. Det är en skön känsla att komma iland efter allt
gungande och lagom till solnedgången också.

Vita storkar drar ut över medelhavet

Dagen avslutas med en otroligt smakrik ungs-stekt
kyckling på hotellets underbara restaurang-pateo.

Foto: Daniel Green

Rödhuvad törnskata, juvenil
Foto: Håkan Larsson

Foto: Daniel Green

Foto: Daniel Green

Foto: Håkan Larsson

Delfiner och gulnäbbad lira
Foto: Håkan Larsson
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Stor flock med vita storkar

Foto: Daniel Green

9

dag 4, söndag 19 september

Kohäger och ko
Foto: Håkan Larsson

Ormörn

Tofslärka

Tidig avfärd i mörkret mot Rio Guadalquivir. I höjd med
Guadalete kommer gryningen och vi ser skedstorkar,
flamingos, ormörnar och bruna kärrhökar vid våtmarker
längs vägen, resans första och enda skator också.
Marismas de Trebujena är det första skådarstoppet
precis i soluppgången. En göktyta på en stängselstolpe
överraskar, en hane blå kärrhök likaså, kalanderlärkor
blir extra spanska bland idel nordliga flyttfåglar som
busk- och stenskvättor, skogssnäppa och drillsnäppa.
Nästa stopp bjuder på första dvärglärkan som dessutom
fäller och visar sig bra på marken. Det blir dock fler
senare. Här befinner vi oss intill floden och bland
ett system av smådammar. Bronsibisar, natthäger,
smådopping, flamingos, fiskgjuse, flera simänder m.m.
ses innan vi fortsätter ner längs floden. I området Codo
de lasparraguera ser vi våra första marmoränder, en
del rödspovar, skärfläckor och brun kärrhök. I den
lägre faunan noteras Vandrande ängstrollsländor och
fjärilen Lang´s Short-tailed blue. Skuggan under de
stora tallarna i la Eremita lockar till lunchstopp. Svartvita
flugsnappare finns lite här och var.
När vi kommer till slutändan på den stora tallskogsdungen
går vi ut och fram till ett slags gömsle - egentligen bara
en front mot en sjö, Laguna de Tarelo. Här ligger en hel
del änder och efter lite tubspanande får vi ihop ett tiotal
vardera av de åtråvärda marmorand och kopparand.
Därtill en rödhuvad dykand. I buskarna framför oss
hålls de livliga små astrilderna - helenastrild. Både röda

hanar och bruna honor ses. Cettisångare, rörsångare
och gransångare ses också. I lagunen också en hel del
smådopping och rörhöna. I den heta luften ovanför
seglar gåsgamar och enstaka dvärgörnar.
I byns utkanter finns flera små laguner eller dammar som
innehåller både skräp och fåglar. En bronsibis, rörhönor
och minst tre purpurhönor. En hona svarthuvad vävare
hälsar på riktigt nära och ser ut som en gråsparvshona
med ett ljust öga. En kungsfiskare visar sig tillfälligtvis.
I nästa damm upptäcks oväntade arter som vigg - en
hane - och enkelbeckasin, dessutom både småsnäppa
och mosnäppa.
Den sista lagunen att kollas i området ger bonuspoäng.
Det första som händer är att två purpurhägrar lyfter
men ställer sig båda inom synhåll. En liten sångare i ett
träd intill, visar sig vara en bergsångare. Så småningom
upptäcks äntligen kamsothönan och till slut även två
individer. Här finns också en del natthägrar i buskar
och träd runt dammen. Inte illa. Känns som mission
accomplished. Vi kan således kvista ut i salinerna lite,
men det är inte så mycket fågel där. Läckert att se är
förstås en stor flock med hundratalet långnäbbade
måsar. Sen bär det av till Europas enda koloni av
stubbstjärtseglare och denna gång - vilket inte alltid är
fallet - är det bingo direkt. De knubbiga små seglarna
med till synes svällande vita övergumpar och strupar
är bara för charmiga. Vi unnar oss att ta en sittning
med kylda drycker på en välfrekventerad uteservering
i hamnen som avslutning. Jättehärligt.

Foto: Jonathan Mercer

Fr.v: Daniel Green, Helen Quarfot, Paul Goulding,
Manuel Morales Holgado, Håkan Larsson, Stefan Johansson
Foto: Daniel Green

Foto: Håkan Larsson

Foto: Daniel Green

Hotel la Codorniz

Styltlöpare

Lagerlärka
Foto: Håkan Larsson

Stubbstjärtseglare
Foto: Håkan Larsson
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Foto: Daniel Green

Foto: Håkan Larsson
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Rödhalsad nattskärra

Eremitibisar födosöker

Brandkronad kungsfågel

Ringmärkt kungsfiskare
Foto: Daniel Green

dag 5, måndag 20 september
Idag har vi Manuel som guide igen - han var nämligen
tvungen att delta i en väns bröllop i helgen, varför Miguel
- som var guide på vår förra resa - hoppade in, båda
utmärkta fågelguider och trevliga människor. Vi åker
västerut i gryningen efter sedvanlig frukost på hotelverandan. Första stopp är i en liten by där Manuel säger
åt oss att hålla utkik efter minervauggla. Det står inte
på förrän vi hittar först en, sedan två som sitter i varsitt
träd i det första solskenet. Finfina, små ugglor. Alltid
kul att se.
Vi fortsätter mot området La Janda och stannar ganska
strax där vägen kröker nittio grader. En stor svärm av
fåglar ses ute över risfältet till höger, det är spanska
sparvar och gråsparvar. En fin hane spansk sparv
posterar en buske inom hyggligt håll. En adult, spansk
kejsarörn upptäcks på avstånd och vi kör i dess riktning.
Fältpiplärkor, stenskvättor och minst två ortolansparvar
gör sitt bästa för att uppehålla oss, men vi närmar
oss alltmer. Ett tu tre är den på vingarna och flyger

Vanlig kameleont, Chameleo chamelon

Foto: Daniel Green

strax bakom en kulle. När vi kommer upp på kullen
kan vi som tur är se att kejsarörnen sitter i ett träd på
hyggligt håll. Där hittar vi strax ännu en. Både hanen
och honan i det lokala paret. Vi har förmånen att se
dem flera gånger flygande och seglande och på hyggligt
obs-avstånd för kikare och tub. En iberisk gröngöling
visar sig vara tre stycken tillsammans och på samma
ställe flyger en minervauggla upp ur diket intill vägen.
Det visar sig att det pågår ringmärkning med slöjnät
nere i buskmarkerna och Manuel känner förstås de
verksamma. Vi får se sammetshätta och rörsångare
i handen på ringmärkarna men framförallt en ad
kungsfiskare. Samtidigt seglar en hel del gåsgamar över
oss och en flock på ca trettio alpseglare sträcker förbi.
Resans första och enda obs.
Vi kör vidare mot nästa målart. Under tystnad och
disciplin smyger vi fram längs en väg för att efter en
hel del letande äntligen hitta en rödhalsad nattskärra
på dagkvist. Den ligger - eller sitter - på marken i
halvskuggan bland torra kvistar och löv under stora
popplar och är förstås ett under av kamouflage. Lite
kalabalik utbryter förstås när det ska hittas positioner
för fotografering, men det blir ändå bilder för alla till
slut. Någon får se rödhönor intill och en adult kejsarörn
till - eller samma - seglar upp i skyn som avslutning.
Det börjar bli dags för en lunch-fika och vi sätter oss ned
vid en bro, där vi ändå tänkt spana lite. En ung hökörn
har varit uppe och flugit för oss strax innan. Strax lösgör
sig en ung natthäger från vegetationen och ställer sig
helt öppet på en åker. Vi spanar runt och minsann..en
svartvingad glada upptäcks. Strax är det ett par som
beter sig som om det vore häckning på gång.

Foto: Daniel Green

När vi kommit tillbaka ut till den stora vägen börjar
vi leta efter eremitibis. De första två upptäcks på
en kraftledningsstolpe vid en slags jordfabrikkompostanläggning. Här hör vi brandkronad kungsfågel
samt minervauggla också, men platsens karisma lämnar
en del övrigt att önska, så vi fortsätter för att få se ibisar
på marken och närmare. En hästgård inte långt därifrån
är ett presumtivt tillhåll för dem, så vi kör runt där lite.
En härfågel håller till i vägkanten och blir fotograferad.
Ibisarna lyser dock med sin frånvaro. Vi kör ner vid en
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Foto: Daniel Green

naturskön och lyxig golfbana, men får nöja oss med
bofink som ny rese-art, samt ett gäng gulhämplingar.
Därefter är vi så törstiga att vi stannar på en bar i Barca
de Vejer och tar kaffe, glass eller cerveza.
Nere vid havet är det fullt med trutar och en del tärnor,
kentska förstås, sen hittar vi eremiterna. Ett trettiotal
fåglar håller till i häst- och kreaturshagar innanför
våtmarkerna här. Det går att närma sig och få bilder så
alla blir nöjda. Väldigt speciella fåglar måste man säga.
Lagunerna hyser en mängd vadare och måsfåglar, bland
annat sextiotalet rödnäbbade trutar, dock bara gamla
fåglar, vilket ger att inte en enda ungfågel setts på resan.
Dåligt häckningsår?

Foto: Daniel Green

Helen som spottar den lille krabaten efter en kvarts
letande i buskmarkerna. Vilket fantastiskt djur. Arten
som finns här är vanlig kameleont -Chameleo chamelon
- och är grön med mörka fläckar. Med detta är vi mycket
nöjda över dagen och styr mot hotellet för ett dopp
i poolen och kyld dryck innan kryssning och middag.
Helen frågar efter något annorlunda och får testa get…
eller rättare sagt killing. Det var gott säger hon.

Iberisk stenbock

Bland vadare blir kustpipare ny rese-art och
representeras av trettio individer. En härfågel fladdrar
iväg framför oss. Vi bläddrar bland åtskilliga fåglar innan
vi - läs Manuel - till slut upptäcker en tjockfot. Alltid kul
att se den också.
Som avslutning föreslår Manuel att vi ska åka ner till
stranden vid Barbate för att titta om det finns några
kameleonter där. En idé vi alla tänder på och det blir

Foto: Håkan Larsson

Gamar som seglar i gryningen

Foto: Daniel Green
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Sierra de la Plata
Rüppelgam
Foto: Daniel Green

dag 6 , tisdag 21 september
Inte långt från hotellet kör vi upp i kullarna vid La Peña
och spanar. Ormörn och gåsgamar är redan uppe och
seglar innan soluppgången, brunglador och sparvhökar
strax därpå. Håkan får se en medelhavsstenskvätta som
vi letar efter ett tag utan framgång. Spanska sparvar
finns en hel del här och en fältpiplärka landar på det
kortbetade gräset. Här går även gulärlor bland hästar,
kor och åsnor. Lagerlärkor sjunger melodiskt och
genererar även en del bilder. En Monark-fjäril fladdrar
förbi och vi ägnar oss lite åt att titta efter dess larver på
värdväxter av två olika typer som ses i området. På den
andra platsen ser vi gulhämplingar och grönfinkar, samt
kohägrar bland korna alldeles intill oss.
Det är lite blåsigt idag så frågan är var vi ska kunna
se rovfågelsträcket bäst. Vi börjar med Punta Camorro
som vi inte besökt tidigare på resan. Turturduva och
backsvala blir nya researter liksom en flock med 18

Foto: Daniel Green

korsnäbbar - spanska? - som ser ut att göra nåt slags
sträckförsök ut över sundet. De låter väldigt olika med
våra och ser ut att ha stora långa näbbar också - framtida
split? iberisk korsnäbb? Tydligen en snackis här då det är
sällsynt med korsnäbbar på sträck här. Rovfåglarna är
relativt få men brunglada och brun kärrhök sveper förbi
i den lilla dalen där vi står. Manuel förordar förflyttning
till en annan position och det är ett lyckat expert-drag
för här kommer rovfåglar och svarta storkar i bra ljus
och på ganska låg höjd. Mest dvärgörnar, ormörnar och
brunglador.
Vi åker sedan vidare för ett återbesök till Sierra de la
Plata och det kadaver som vi såg från vägen för några
dagar sedan. Det tycks dock inte ha blivit någon magnet
för gamar nu heller. Det är lite för blåsigt uppe i bergen
för att det ska gå att skåda särskilt effektivt, någon
blåtrast ses dock. Vi avbryter på eftermiddagen för
en avslappnad paus på en servering med havsutsikt i
Bologna. Givetvis passerar några Baleariska liror.

Rüppelgam seglar över klipporna

Gåsgam
Foto: Håkan Larsson

dag 7 , onsdag 22 september
Sista dagen och vi börjar med återbesök i kullarna
nära. Det är bara knappt solen gått upp, men det
hänger en hel del gam alldeles lågt över platsen där
vi tänker parkera. Det visar sig också vara fullt med
gamar på marken också, delvis skymda av enbuskar i
betesmarken. Manuel identifierar snart en Rüppelgam
ibland de många gåsgamarna. Det ropas och ståhejas
då den kommer seglande i finaste morgonljus precis
i soluppgången, men sen upptäcks inte bara en utan
flera, inalles minst fyra Rüppelgamar och alla inom
kamerans håll. De hundratalet gåsgamarna med sina
exotiska kompisar underhåller med nära seglande
en bra tid. Vilken bonanza. En pilgrimsfalk och några
dvärgörnar seglar uppe över klipporna också. Vi går
förstås runt och letar stenskvättor också men får nöja
oss med svarthakade buskskvättor.
Manuel tar oss sen med på en underbart vacker väg
upp genom bergen, där utsikten snart blir majestätisk
ner mot sundet. Vi stannar och tittar lite ytterligare

efter medelhavsstenskvätta i artens häckmiljöer, men
vi kammar noll och det är nog helt enkelt för sent på
säsongen. Vi har dock valt den här vägen med sikte
på att få åka den gamla romerska vägen genom Ojendalen, med sin blandning av betesmarker, bergsryggar
och inte minst medelhavsskog som ger fina obsar
på brandkronade kungsfåglar, trädgårdsträdkrypare
och kontinentala stjärtmesar och nötväckor. Före det
stannade vi och spejade över det häftiga landskapet som
idag var inbäddat i låga moln och vind, men ormörnar
och dvärgörnar passerade revy i alla fall.
Där dalen tar slut blir det lunch på en riktigt genuin,
spansk bodega där vi också köper med oss lite spansk
skinka för hemtransport.
När vi kommer till Costa del Sol är vädret så mycket
bättre och vi har ju tiden på vår sida, så en sista position
kan vi hinna besöka. Det blir turistiga lilla bergsbyn MIjas
med tanke på svart stenskvätta. Den får vi inte in, men
iberisk stenbock visar sig med några ex och det får gälla
som resans sista nya art, om än på däggdjurssidan. finfin
utsikt över hela solkusten också.

Svarthakad buskskvätta

Foto: Daniel Green
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Foto: Daniel Green
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Resan är ett samarbete mellan
Birdsafarisweden och Karlmark Resor.
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