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Gåsgam

Dvärgörn påväg mot Afrika

Foto: Daniel Green

Ängshök

Foto: Daniel Green

Brun glada och bivråk

Storkar i Malaga
Foto: Daniel Green
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Daniel Green
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Miguel Gonzales
Ilona Ekmark, Tommy Ekmark, Kristina Sjöberg, Leif Sjöberg, Göran Karlsson,
Rolf Larsson, Anders Åberg, Ove Larsson.

En kort resa till sydligaste Spanien där vi lyckades med det mesta, två bra dagar med rovfågel- och
storkflyttning, en riktigt bra valsafari med flasknosdelfiner, grindvalar och tre kaskelotter. Mysigt
boende med bra mat och utomordentlig spansk fågelguide. Lägg därtill att vi fick in flera av de svåra, lokala
specialiteterna som trädnäktergal, vitgumpseglare, marmorand, kamsothöna och rüppelgam. Andra
arter man gärna vill se på en Spanien-resa och som vi även hade bra utdelning på var spansk kejsarörn,
svartvingad glada, iberisk gröngöling, kopparand, eremitibis, rödnäbbad trut, biätare, tjockfot,
flamingos och mycket mer. På havsfågelturen och även från land såg vi baleariska- och gulnäbbar
liror och havssulor. En av de verkliga överraskningarna på resan var fjällpipare. Trots att oväder med
översvämningar och hagelskurar drabbade andra delar av Spanien den här veckan, klarade vi oss helt från
dåligt väder och hade mestadels varmt och soligt med någon molnigare dag som bara gjorde skådningen
lättare och mer dynamisk. Artlistan slutade på 168 fågelarter med sommargylling som sista nya art på
avresedagen.
Upplägg
Dag 1 tis 10 sept: Flyg till Malaga, transfer till Huerta Grande, Tarifa. Kort sträckspaning vid Algarrobo.
Dag 2 ons 11 sept: Sträckspaning vid Algarrobo, Observatorio Cazalla och sedan valsafari på eftermiddag - kväll.
Dag 3 tor 12 sept: Exkursion till Vejer de la Frontera, Laguna Medina och seglarlokalerna.
Dag 4 fre 13 sept: Morgonskådning i Tarifa, rovfågelspaning från Tarifa Trafico, efter Sierra de la Plata.
Dag 5 lör 14 sept: Exkursion till Guadalquivir-floden och Bonanza med laguner och saliner.
Dag 6 sön 15 sept: Morgonskådning vid stranden Los Lances, rovfgelsträck vid Cazalla och safari i La Janda-området.
Dag 7 mån 16 sept: Lite morgonsträckskådning vid Algarrobo. Transfer till Malaga, flyg hemåt.
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Foto: Daniel Green

Dag 1, tisdag 10 september 2019
Vi möts vid flygplatsen av Miguel Gonzales, vår
fågelguide och chaufför, som direkt tar oss med
till Guadalhorce-flodens mynning inte långt från
flygplatsen. Det är härligt att få känna värmen och
komma ner till Medelhavets strand, där det som
tur är fläktar ganska bra. Här finns ett par laguner
som man kan överblicka från gömslen som skänker
lite skugga, solen är het. Ett hyggligt gäng med trut
innehåller både medelhavstrutar och (Atlant)
silltrut, men även 3 rödnäbbade trutar. Här går
även en del vadare, främst styltlöpare, men även
en myrspov, en gluttsnäppa, en svartsnäppa
och en skärfläcka. Närmare oss går sandlöpare,
småsnäppa och tre arter strandpipare. En
fiskgjuse sitter i ett torrträd och en dvärgörn
kommer seglande, bleka tornseglare patrullerar
i luften, brunglada och bivråk är de första
rovisarna som verkar vara på sträck.
Miguel har med sig en varsin liten lunch-påse till
oss, med en macka, en dricka och en frukt. Det är
precis vad vi behöver efter tidig frukost och ingen
mat på flyget. En kort vandring till nästa lagun ger
två kopparand, kungsfiskare, några skedänder,
krickor, smådoppingar, m.m. När vi kommer
tillbaka till stranden ser vi att det ligger en jättematta
av måsar utanför, det kan vara runt tusen eller
fler, skrattmåsar och i kanten av flocken hittar
vi faktiskt ett dussintal svarthuvade måsar (som

Foto: Daniel Green

visar sig bli resans enda). Några kentska tärnor
samt en småtärna flyger förbi. Munkparakiter
och tofslärkor hör till stadsbilden. Vi hinner med
en kopp kaffe på ett nära café innan Landvettergruppen kommer och hämtas upp på flygplatsen.
Sen kör vi hela vägen ner till Tarifa och kliver
ut på obsplatsen Algarrobo en liten stund.
Vädret är klart och det är en hel del fågel i luften
faktiskt, dvärgörnar, ormörnar, gåsgamar,
sparvhökar och tornfalkar, samt en ängshök
och en smutsgam representerar rovfåglarna. En
fin flock på 19 svarta storkar kommer nära och
fint, sedan ytterligare 3 och sen 17. En del bleka
tornseglare, några alpseglare och ladu-, samt
hussvalor är också i farten. Både grå- och svartvit
flugsnappare, samt iberisk gransångare ses
och/ fler hörs i träden runtom. Riktigt mysigt blir
det när en flock på 40-talet biätare lägger sig att
segla lågt framför oss och deras tjurrande läten
fyller luften. Det var en trevlig liten start innan
det är dags att köra de sista få minuterna ner till
vårt boende Huerta Grande. Här bjuds vi en god
middag där vinet ingår. Vi har fått utebord, för det
är en större engelsk grupp här samtidigt, men det
blir en blåsig kväll så lite kyligt att sitta ute faktiskt.
Annars bara så skönt att vara framme och redan
ha fått ett litet smakprov på vad området kan
bjuda i fågelväg.
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Alpseglare

Foto: Daniel Green

Rüppelgam

Foto: Miguel Gonzales

Glador i mängder

Dag 2, onsdag 11 september 2019
Det knäpper i grönskan runt våra cabanas när vi
går till frukost i halvmörker. Klockan halv åtta är
det ännu inte ljust här. Vi går till frukost och får
fint kaffe bryggt i espressomaskin kopp för kopp
som det görs i Spanien (=världens bästa kaffe!?)
Cettisångare, större hackspett, gulhämpling
och brandkronad kungsfågel noteras vid
frukost. Halv nio är vi på väg ut med Miguel. Vi
börjar på Algarrobo och det är ett bra val. Det
blåser från öster idag och då kommer fåglarna
från östra sidan. Brunglador i svärm kommer
tidigt, bivråkar i glidande armador passerar på
Gibraltar-sidan, bruna kärrhökar och dvärgörnar
bland dem båda, det är full fart redan från start.
En gammal, snygg smutsgam lyser kritvit på
ovansidan. 9.45 kommer dagens första rödfalk,
smutsgamar kommer flera båda unga och gamla,
inalles 10 stycken under förmiddagen, (inte så
illa då smutsgamen minskat drastiskt i Europa
på sistone), 100-tals bivråkar och brunglador
är bulkarterna, men 50-talet dvärgörnar och lika
många gåsgamar, samt ca 25 ormörnar känns ok
för att vara första dagen. Inalles 60 svarta storkar
och 220 vita storkar är heller inte fy skam.
När vi känner oss nöjda med det och magarna
börjar kurra åker vi några minuter till en ”pic-nicspot” med skugga under höga träd i en hästhage.
Vi lyckas äta klart innan hästarna blir alltför
intresserade. Det ses lite fågel i kanten av området
och när vi börjar titta lite närmare hittas flera
häcksparvar. Vi går dit och lyckas så småningom
få in dem i tub då de födosöder på marken, även
med gulhämpling i bildfältet. Grå flugsnappare

och rödstjärt, samt en hel del steglitser och
grönfinkar ses också, en stenknäck flyger över.
När vi tittar upp kommer en ung hökörn flygande
med ormvråk och gåsgam i släptåg. Resans första
och alltid en häftig fågel att se.
Vi hämtar våra jackor på boendet och lämnar
av Göran som bestämt sig för att inte följa med
på eftermiddagens båtexkursion och styr sedan
upp till Observatorio Cazalla. Det är alltjämt
en del rovisar i luften och inte minst gåsgamar.
Strax annonserar Miguel att han tror sig se en
rüppelgam. Det är ganska långt håll, men man kan
tydligt se att den är mycket mörk ovan, dessutom är
den aningen mindre än gåsgamarna och vingarna
ser rakare ut och hålls planare. Det är gott så men
vi får snart bättre vyer då 2 rüppelgamar närmar
sig norrifrån, i bättre ljus och mycket närmare håll.
Från det hållet ser en ljus halsboa i kontrast mot
mörk hals ut som en riktigt bra karaktär. Senare
dyker ytterligare en fågel upp på lite håll, det
kan förvisso vara en vi redan sett, men minst tre
individer räknar vi med att det var. En stängshök
och några rödfalkar toppar vi upp med innan det
är dags att åka ner till Tarifa och ordna parkering
och biljetter till båtturen.
Nere i stan tittar vi efter trädgårdsbulbyl och den
hussparv som Miguel upptäckte förra veckan, men
utan framgång. Flera flockar biätare passerar
över oss i alla fall och svarta starar håller till på
hustaken. Efter lite väntan vid valsafari-kontoret
får vi en föredragning om områdets valar och
delfiner av en av valsafarifirman firmms val-guider.
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Snart står vi på en båt som styr ut på ett soligt, blått
hav, med en mojnande vind och allt känns härligt.
Vi har blivit förvarnade om att valarna kan vara en
bra bit ut, men vi behöver inte vänta länge förrän
det slås larm om att det är val i sikte. Föröver på
babords sida syns en fontän och minsann… där
ligger flera valar i ytvattnet och blåser. Och det
är inte vilka valar som helst, det är kaskelotter
- en av de allra största. Vi kan närma oss och det
visar sig vara tre kaskelotter. Vi får titta på dem
ganska länge innan de bestämmer sig för att
långsamt glida ner i djupet och avslutar med att
visa sina gigantiska stjärtfenor en och en. Vilken
imponerande syn! Det här var mer än vi hade
kunnat förvänta oss. Att sedan dessutom få se
grindvalar (5) och flasknosdelfiner (ca 15) under

lång tid och nära är bara ren bonus. Delfinerna
hade en väldigt liten unge med sig som enligt
guiden bara var ett par dagar gammal, något som
kan ses på att den fortfarande har strimmor på
kroppssidan.
På vägen tillbaka kommer gulnäbbade liror längs
med båten flera gånger och t.o.m. balearisk lira
vid ett par tillfällen, slutligen några havssulor
också. Fyra svarttärnor är en liten överraskning
och visar sig bli resans enda. Precis som vi går in i
hamnen sträcker en svart stork ut över havet mot
Afrika. Modigt! Ikväll är det betydligt mer behagligt
att sitta ute och äta middag. Det gör vi alla med
stora leenden på läpparna.

Biätare

Ung hökörn

Foto: Daniel Green

Foto: Tommy Ekmark
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Dykande kaskelot

Delfin - upp och ner

Flasknosdelfiner

Foto: Daniel Green

Foto: Tommy Ekmark

Foto: Daniel Green

Gulnäbbad lira
Blås från kaskelotter

Foto: Daniel Green

Foto: Tommy Ekmark

Fotograferande under valsafarin

Grindval

Foto: Daniel Green
Foto: Daniel Green
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Dag 3, torsdag 12 september 2109
Frukost i vanlig tid 07.30. Sedan kör vi mot Vejer de la
Frontera och jordbruksbygderna däromkring. En
liten grusväg kantad av olivträd och kaktusar tar oss
in bakom allfarvägarna. Plötsligt blir det tvärstopp!
En svartvingad glada sitter på en elledning till
vänster om vägen. Lite längre fram, där det blir lite
utsikt kliver vi ut och kikar. Ett par turturduvor
flyger förbi, en svarthakad buskskvätta sitter
på en tistel. En iberisk gröngöling ropar alldeles
intill och kommer sedermera flygande rakt över
oss. Sammetshättor, tofslärkor, grässångare,
lövsångare, svartvit flugsnappare är vanliga i
buskarna längs vägen.
Vi stannar vid en gård där det hålls en massa sparvar,
här ropar en kattuggla mitt på blanka förmiddagen
och trots att en skymt ses av den lyckas ingen
hitta den igen. Flera svarthakade buskskvättor
sitter på staketen här, en trädgårdsträdkrypare
sjunger. Ännu en svartvingad glada syns i en torr
trädtopp. Vi går dit och försöker se den närmare.
Den flyger visserligen upp då men lägger sig
och seglar fint mot den blå himlen så det bjuds
bra bildlägen. Vilken härlig rovfågel! Plötsligt

Vitgumpseglare

kommer 8 eremitbisar flygande lågt emot oss,
kamerorna smattrar. Fulsnygga fåglar som vi
sedan får se sittande också. De kommer ju från ett
återinplanterings-projekt och flera är ringmärkta,
en är sändarförsedd, så det känns väl sådär halvgenuint, men men…de har lyckats bättre med
häckningen i år än tidigare berättar Miguel. Vi
styr ut i betydligt öppnare åkermarker och ser
fler rödhönor, en till svartvingad glada, flera
tornfalkar och bruna kärrhökar. När det börjar
bli dags för lunch har vi en bra flock med 70-talet
kalanderlärkor inom synhåll, stenskvättor,
vanlig buskskvätta och lite gulärlor på marken.
Det blir bra med lite ny energi och strax därpå går
adrenalinet i topp igen då två unga kejsarörnar
flyger omkring helt lågt - nästan som kärrhökar
- framför oss. De försvinner ner bakom ett krön
men kommer sedan upp igen och ger några riktigt
fina flyguppvisningar.
Vi bestämmer oss sedan för att köra upp till
Laguna Medina och spana vattenfåglar. Det
är massor av fågel i sjön och det första som
slår en är alla flamingos. Vi uppskattar dem till
minst 500, ungefär lika många sothöns, även

smådoppingarna är imponerande många, 100tals helt klart, uppskattningsvis 250 i alla fall. Sen
blir det till att bläddra och titta lite noggrannare. 25
kopparänder får anses som riktigt bra av en art som
varit nära utrotningens gräns i landet, fler änder
som ses är snatterand, stjärtand och skedand.
Fem svarthalsade doppingar, 8 bronsibisar,55
skedstorkar,50-talet styltlöpare, Bland mer
udda fåglar märks en ung purpurhäger, några
spovsnäppor, 3 skäggtärnor, 1 svartsnäppa och
en del andra vadare.

och slänga oss ur. Som tur är håller den sig kvar väl
inom synhåll och jagar insekter med en flock svalor
ett bra tag. Vilket flyt! Det här är en av Sydspaniens
specialiteter och som inte är lätt att se, då den
alltid häckar med enstaka par på respektive plats,
inte i koloni. Även en del rostgumpsvalor på
platsen. Seglarna häckar ju nämligen alltid (!) i
rostgumpsvalebon som de tar över och bäddar
med fjädrar i. Tillbaka på lodgen ropar en
kattuggla redan i fullt dagsljus. Det är man inte
van vid hemifrån, men här verkar det vara helt legit.
Ikväll bjuds vi perfekt grillade grillspett med fläskkött och det är en ynnest att sitta ute.

När vi går spången tillbaka mot parkeringen har
någon sett en tjockfot flyga förbi, men efter att
den landat blir den svårsedd. Som tur är kommer
sedan flera stycken flygande och visar sig bra, en
del kunde räkna 7 stycken.

Dag 4, fredag 13 september 2109
Idag är det molnigt och lite vind från öster. Efter
frukost åker vi till Tarifa för att titta efter de två
rariteterna som setts här på sistone. Det ger dock
ingen utdelning. En stunds spaning över havet
ger dock några kentska tärnor, gulnäbbade
liror och lite fler baleariska liror, samt ett bra
gäng med medelhavstrut i hamnen. När vi går
ut genom stan kommer en bivråk och en svart
stork sträckande. Det kanske kan bli lite sträck
idag ändå trots den ostliga vinden. En ad hane
rödfalk ses från parkeringen innan vi checkar ut
och styr upp mot utsiktsplatsen Tarifa Trafico.

På väg hem ska vi ta chansen att kolla ett par
häckplatser
för
vitgumpseglare
(tidigare
kafferseglare). Den första är under en bro där
man dock inte har riktigt så bra runtomsikt, så
det känns inte optimalt. Här ses dock en snygg
gräshoppa och en fjäril som heter Southern
Gatekeeper. Nästa försök blir succé redan innan
vi hunnit stanna, från båda bilarna upptäcks en
vitgumpseglare samtidigt och vi får tvärstanna

Kejsarörn, ung
Kopparand

Gräshoppa

Foto: Stanislav Harvancik

Foto: Daniel Green

Svarta storkar

Foto: Daniel Green

Foto: Daniel Green

Eremitibisar

Foto: Daniel Green

Foto: Daniel Green
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Blåtrast

En del gåsgam är uppe och hänger mot vinden
och likaså flertalet ormörnar. Vi får höra att det
räknades 250 ormörnar igår, så deras sträcktopp
är på väg (normalt något längre fram i september).
En del dvärgörnar och brunglador ses också.
Smutsgam noteras också, men det är inget vidare
sträck idag (även om några få rovisar ses kämpa
sig ut över sundet i sydvind) och möjligen beror
det på att det är för molnigt öster- och norrut,
snarare än att vinden stör. Ett färskt kadaver ses
på vägen ut från viewpoint och några brunglador
har landat för att äta där, konstigt nog inga gamar.
Vi åker mot Bolonia och upp i Sierra de la plata
och stannar där utsikten över kusten är magnifik
och en brant klippa höjer sig över oss. Här finns
en grotta - Cueva del Moro - där Europas första
häckning av stubbstjärtseglare konstaterades
1986. De häckar däremot inte här längre, men det
gör gåsgamar som då och då kommer inseglande
och sätter sig på hyllorna i branten ovanför oss. En
ung ängshök passerar och korp och tornfalk är i
luften. En snygg hane blåtrast sitter på klippkrönet
och kommer senare ner och sätter sig riktigt fint. Vi
avnjuter vår lunch och njuter verkligen av utsikten,
blåtrasten kommer ner och låter sig fotas på
riktigt bra håll. Ett getostmejeri i närheten får ett
besök och ökar nog sin omsättning med några
1000% tack vare oss. Riktigt intressanta och goda
ostar.

Foto: Daniel Green

Fr.v. Miguel Gonzales, Ilona Ekmark, Tommy Ekmark,
Kristina Sjöberg, Leif Sjöberg, Göran Karlsson, Rolf Larsson,
Daniel Green, Anders Åberg, Ove Larsson.

Alldeles nära ligger den större gamkolonin med ca
50 häckande par. Här ställer vi oss nedanför vid ett
gömsle och spanar uppåt. Det står inte på förrän
en ung hökörn kommer glidande och störtdyker
mot en gåsgam, kort därefter kommer en hökörn
till, denna gång en adult fågel och snart flyger

de i par och bjuder på en härlig flyguppvisning.
Klippsvalor seglar omkring här och en häcksparv
sjunger i sluttningen intill. Ett antal andra rovfåglar
ses på himlen, bland annat en falk som ser bra ut
för aftonfalk. Vi återkommer om det.
På vägen hem gör vi ett par stopp för att försöka
se lagerlärka, och på andra försöket är det en hel
flock med säkert 30 fåglar som i allt väsentligt ser
ut att vara lagerlärkor allihop. I alla fall de vi får
bra obsar på. De är dock otroligt välkamoflerade
och smälter otroligt väl in bland torra tistlar och
korukor i den sandiga, karga jorden. Även här
svarthakad buskskvätta och sammetshätta,
två av områdets vanligaste fåglar just nu. De som
sitter ute vid lodgen före middagen får se en
flock på 8 rödfalkar som kommer flygande över.
Senare kommer stenknäckar också.

Smutsgam

Foto: Daniel Green

Gåsgam landar i grotta
Foto: Miguel Gonzales
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Flamingos och skärfläckor
Foto: Daniel Green

snart får vi se en och annan. När vi vänt och åker
tillbaka ser vi några stenskvättor och där sitter
minsann en minervauggla på en stenpost.

Hökörn
Foto: Daniel Green

Purpurhönor

Foto: Rolf Larsson

Dag 5, lördag 14 september 2109
Idag äter vi frukost redan klockan 6 och åker en
halvtimme senare i beckmörker mot Doñana.
Så småningom lyser fullmånen mot oss trots att
det var mulet när vi åkte. Vi gör ett första stopp i
en vinodling för att titta efter trädnäktergal, men
det ger inget resultat. Ett dussintal rödhönor
visar sig dock och lite lövsångare i snåren. Ner
mot Guadalquivir-floden är marken platt och
stäppliknande. En flock på 30-talet kalenderlärkor
flyger förbi, här finns en hel del gulärlor och
kornsparv kan föras upp på listan. Vi får äntligen
stanna och njuta av en kopp kaffe i den friska
luften. Dvärglärkor hörs vid ett antal tillfällen och

Vi kliver ut och tubar och får se den på marken som
en annan prärieuggla. När vi kommer ner till där
man kan se vatten blir det mer fågel. I flodkanten
går dessutom ett par mindre vildsvin. Bland
vadarna kan vi snart plocka ut en dammsnäppa
bland skogssnäppor, kärrsnäppor, strandpipare
och en kustpipare, purpurhönor likaså. Fler
dvärglärkor kommer flygande och ses lite bättre.
Bronsibisar och skedstorkar flyger förbi, men
vad är det här nu?… en helt svart rovfågel med
smäckra vingar! Det är förstås den svarta morfen
(eller melanistisk?) av ängshök. Snygg fågel, och
fåtalig. Vi rör oss längs Nationalparken Doñanas
östra kant och längs med floden, frekvent stannar
vi för att se på hägrar, flamingos, styltlöpare,
rödbenor, svartsnäppor och andra vadare i
små vattenpölar i den blöta zonen på flodsidan
vägen, på den torra sidan ses dvärglärkor alltsom
oftast, en ung ängshök jagar över ängen. När vi
stannar och kliver ut för lite lunch kommer en
vadare flygande med ett rullande läte i mungipan;
roskarl! Vandrande ängstrollsländor håller sig
i markvegetationen här, ett gäng bronsibisar
kommer förbi helt nära. Plötsligt sitter en ung
rödhuvad törnskata på staketet intill vägen. Den
är snäll nog att stanna för lite bilder.
Vid Bonanza får vi spana lite mer fokuserat i
en mindre sjö, och minsann, där hittar vi snart
marmoränder och kan räkna upp till 15 stycken,
även några kopparänder och en rödhuvad
dykand. En mindre kejsartrollslända flyger nära
bilen. Här hörs ett främmande läte i buskarna
och det är enligt Miguel Helenaastrilder som
lockar, en av ”kategori D-arterna” som spritt sig
på Iberiska halvön, från början med människans
hjälp. Vi får dock inte några visuella obsar på dem.
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Sammetshätta
Foto: Daniel Green

Bronsibisar
Foto: Daniel Green
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Svartvingad glada
Rödhuvad törnskata

Foto: Daniel Green

Foto: Daniel Green

Långnäbbad mås

Ljus dvärgörn

Foto: Daniel Green

Foto: Daniel Green

Flamingo med ungar

Foto: Daniel Green
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Ett litet gäng natthägrar kommer flygande,
1 bronsibis och ett par skärfläckor går också i
strandkanten. Ett par dvärgörnar seglar ovanför
oss. Vi letar runt i fler laguner i det angränsande
området och får se purpurhönor betydligt
närmare, rallhäger likaså, fler kopparänder och
några får se kungsfiskare om än skymtvis. Men
det är först på tredje försöket som vi hittar dem högoddsare och en av Europas sällsyntaste fåglar;
kamsothöna. Här finner vi dessutom två ex. De
visar även upp två små röda knoppar i pannan
och utöver det är avsaknaden av kil vid näbbasen,
samt att näbben blåare än pannplåten, synliga
karaktärer.
Runt hörnet ligger de vidsträckta salinerna ”Salinas
de Bonanza” och vi har redan på håll sett att där
är en hel del flamingos. När vi rullar ut i området
ser vi strax att där finns skräntärnor (10) och
långnäbbad mås (200), skedstork (100), vadare
saknas inte heller så vi är ivriga att kliva ut och
börja botanisera. Tre kustsnäppor står på en vall
helt nära, nere i vattenbrynet går en blandad flock
där spovsnäppor och småsnäppor strax kan
plockas ut bland de mer talrika kärrsnäpporna.
På det sista stoppet, där vägen tar slut är en tät
flock med ca 300 skärfläckor och ungefär lika
många rödspovar. Här ser vi en av resans två
ägretthägrar, den har fångat en fisk som verkar
vara numret för stor för den, men till slut går den
ner i svaljet, runtom många många flamingos,
uppskattningsvis 2-3.000 stycken. Vi får dock till

slut lov att slita oss från alla fåglarna då vi vill
försöka hinna med en till attraktion innan hemfärd.
Det är europas enda koloni av stubbstjärtseglare
som ska besökas. Det är dock lugnt när vi kommer
till den lilla hamnstaden, alla bon (ett 30-tal) är där
och ska enligt Miguel alltjämt ha flera ungar kvar,
men föräldrarna är ute på jakt. Vi väntar en timme,
men väljer sen att ge upp för att hinna hem till
middag. Ett dåligt beslut kom det att visa sig då
seglarna enligt andra observatörer dök upp bara
en halvtimme efter att vi åkt. Nåja, man kan inte få
allt (eller i alla fall sällan). Vi är ändå nöjda med en
mycket fågelrik dag.
Dag 6, söndag 15 september 2109
Det droppar lite mot taket när vi vaknar idag, och
det har regnat under natten, men prognosen är
bra, så vi styr ut med gott hopp om ännu en fin dag
i Andalusien. Vi börjar med ett besök vid stranden
Los Lances strax väster om Tarifa. Det är disigt
och har varit rentav dimmigt på vägen ner. Några
bivråkar kommer flygande direkt vi börjar gå
och en flock med 70-talet kalanderlärkor flyger
stimmande förbi. En pipare upptäcks flygande över
oss och lockar arttypiskt; fjällpipare! Vilken bonus!
Enligt Miguel är det inte sällan den rastar här. Ute
på stranden står en del trutar och bland dem
upptäcks snart 2 ad +1 juv rödnäbbad trut. Här går
också en del vadare, sandlöpare, kärrsnäppor,
större- och svartbent strandpipare, samt
en kustpipare i full sommarskrud och några
kustsnäppor. I sandytan med tistlar in mot land
står en tjockfot stilla och vilar, senare hittas

Birdsafarisweden - Res / www.birdsafarisweden.se / daniel@birdsafari.se / +46-(0)706-184316
15

Biätare
Grässångare

Foto: Daniel Green

Ung kejsarörn

Foto: Daniel Green

Foto: Daniel Green

Grönländsk stenskvätta

Foto: Daniel Green

ytterligare en och några korttålärkor intill dem.
Tittar man ut över havet går det några baleariska
liror och gulnäbbade liror förbi, samt en
havssula. 4 kentska tärnor är de enda tärnorna
på stranden. Grässångare och svarthakad
buskskvätta bjuder på fina närobsar intill
spången som går genom låg strandvegetation. Vi
åker upp i den angränsande dalen och får stanna
direkt då en ormörn sitter på en stolpe, strax
därpå svärmar det av ett gäng fåglar vid en gård,
det är svarta starar, kornsparvar och 40-talet
biätare i skön förening, biätarna sätter sig på ett
staket och bjuder på härliga obsar. Man kan skilja
på unga och gamla då ungarna har mer grönt på
vingarna. En härfågel flyger förbi och slår till på
vägen framför oss en stund. Längre in hittar vi
2 fältpiplärkor och en stenskvätta som ser ut
som en hane grönländsk stenskvätta. Färgstark
och stor jämförelsevis. 18 bronsibisar kommer
pumpande.

Mörk dvärgörn

Foto: Daniel Green

Vi styr upp till Cazalla och visst klarnar det upp
och visst börjar det flytta rovfågel! Det kommer
dvärgörnar och ormörnar, bivråkar, sparvhökar
och gåsgamar. Inga mängder men en bra ström
och fåglarna är nära och i bra ljus. Svarta storkar
kommer norrifrån på västra sidan i flera fina flockar
som passerar oss alldeles nära. Sammanlagt
130. Smutsgamarna är flera idag och kommer
med både gamla och unga fåglar på bra håll,
riktigt trevligt att se så många av denna kraftigt
minskande art, kanske har den en något ljusnande
framtid ändå? En fiskgjuse med en fisk i klorna
har ju matsäcken klar för färden till Afrika. En ung
ängshök artas och 100 vita storkar kommer fint
och nära. Det är lagom varmt och svag vind och
riktigt behagligt att sitta ute. Flera sätter ut sina
stolar med ryggstöd och skådar med full komfort.
När vi känner oss nöjda och har ätit våra
lunchmackor åker vi mot La Janda-området. Det är
riktigt varmt så här mitt på dagen, men en del fågel
finns det. Rödhönor och korttålärkor springer
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på torr jord intill vägen. På en bevattningsarm
sitter en svartvingad glada som också bjuder på
lite flyguppvisning, så även en ad hane ängshök.
En stor svärm vita storkar ses på långt håll
och när de kommer närmare stannar vi och
låter oss imponeras av den enorma massan
fågel. Vi diskuterar antalet och det finns många
uppfattningar, men vi landar i att vi kan enas om
att det är minst 450 fåglar i flocken. Fältpiplärkor
och kalanderlärkor kan noteras innan vi tycker
det är dags att stanna för en kaffe där det också
är bra utsikt. Perfekt idé för här kommer ju en
gammal spansk kejsarörn seglande. Riktigt
länge kan vi njuta av majestäten som seglar högre
och högre i skyn. En liten väte kan attrahera
dvärgrördrom, men det blir bara lite kringflygande
rostgumpsvalor.
Kort därefter blir det tvärstopp, då en
trädnäktergal ses i kanten av en buskridå. Vi kliver

Kalanderlärkor

ut och det visar sig vara två olika fåglar som vi får
se skymtvis, men med noterade artkaraktärer.
De är på flyttning och inte lätta så här års så en
riktig bonus.
En ung rödhuvad törnskata blir den andra för
resan. Plötsligt kommer en ung pilgrimsfalk
jagande lågt och rakt emot oss, precis som vi
upptäckt fem rödfalkar som seglar runt på hyfsat
håll för handkikaren. Sista biten av grusvägen hyser
enorma mängder sparvar, vi får in några utfärgade
hanar av spansk sparv, men de allra flesta är
honfärgade så i princip omöjliga att bestämma.
Miguel säger dock att en majoritet sannolikt är
spanska (!). Det är risfälten som lockar hit dem, en
imponerande syn, har aldrig sett så många sparvar
i en flock förut. Några av oss tar tillfället att njuta
ett dopp i poolen innan solen går ner bakom de
stora träden. Tofsmes som poolkryss är inte fy
skam.

Foto: Daniel Green
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Gåsgam

Ljus dvärgörn

Tarantula Hawk Wasp

Ormörn

Foto: Daniel Green

Ikväll bjuds vi på sherry till efterrätten och skålar
för Miguel - vår eminente fågelguide, som med
utsökt tajming lett oss till så fina upplevelser under
veckan. Även kökspersonalen och vår värdinna
Katrin ges en applåd och en skål. Värdskapet och
maten har varit utsökt här.
Dag 7, måndag 16 september 2109
Sista dagen. Vi går upp i vanlig tid och äter frukost,
packar in väskorna och åker de få minuterna upp
till viewpoint Algarrobo. Det är fortfarande molnigt
och rentav lite disigt, men lugnt. Så småningom
lättar det lite och de första dvärgörnarna
och gåsgamarna börjar ses. Brandkronade
kungsfåglar hålls i de närmaste träden, där också

Foto: Daniel Green

Foto: Daniel Green

Foto: Daniel Green

Medelhavstrut, ung

en rödstjärt och sammetshättor. En märklig
insekt skådas intill obsplatsen, vi söker på nätet
och får fram att det är en Tarantula Hawk Wasp
- en grym stekel med ett parasitbeteende där den
alltså lägger sina ägg i spindlar!
Det klarnar upp så småningom och lite bivråkar,
brunglador, ormörnar och sparvhökar sträcker,
men när det börjar se lovande ut, måste vi tyvärr
åka för att hinna med flyget. Två sommargyllingar
kommer flygande och blir resans sista nya och
168:e fågelart! Några munkparakiter ses på
vägen till flygplatsen. Incheckning och flyg funkar
fint och alla kommer hem till Sverige, om än i
slutändan lite försenade.

Atlantsilltrut, ung

Foto: Daniel Green

Foto: Daniel Green

Några fikar och andra skådar i väntan på att åka hem.

Flock med vita storkar

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