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Vi spanar efter olika gamar i Sierra de La Plata. Foto: Javier Elorriaga 

 
 
INLEDNING 

Detta var AviFaunas första guldkantsresa till Sydspanien och den blev verkligen lyckad. En fin mix av fågel-

skådning, besök på kulturella platser, fina hotell och inte minst god mat. 

 

Vi fick se många vackra fåglar och spännande arter. Det som kanske imponerade allra mest var det fina sträcket 

med rovfåglar utanför Tarifa. Det kom hundratals med dvärgörn, ormörn, bivråk och smutsgam. Och de flesta 

kom i ögonhöjd då vi stod uppe på en liten höjd nära Gibraltarsundet. 

 

I södra Spanien finns flera exklusiva arter och vi fick se de flesta av dem, t ex eremitibis, Rüppellgam, koppar-

and, kamsothöna och svart stenskvätta. Men vi njöt lika mycket av härfågel, kungsfiskare, alpkråka och blåtrast. 

Vi gjorde en spännande båttur i sundet mellan Europa och Afrika där Medelhavet möter Atlanten. Både grindval 

och öresvin visade upp sig fint och några hade tur att se klumpfiskar som låg och solade sig. 

 

Bland resans många kulturbesök var nog den guidade rundvandringen inne i Alhambra höjdpunkten. Mycket 

tack vare den svensktalande guiden Mercedes som kunde förmedla palatsets spännande historia på ett enkelt vis. 

Men även staden Ronda trollband oss – inte minst tack vare att vi bodde på Parador Ronda som ligger mitt i den 

gamla staden uppe på klipporna. 
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RESEDAGBOK 

 

Lördag 8 september 

Resan startade officiellt på flygplatsen i Malaga. På 

grund av motvind var både Kastrup - och Arlandaflyget 

försenat. Reseledaren passade på att hämta ut våra hyrda 

fordon medan vår fågelguide, Javi, tog emot resenärerna. 

Framåt lunchtid kunde vi så fara till den första fågelloka-

len. Det var Parque del Guadalhorc som ligger strax 

utanför flygplatsen. Här har man restaurerat så att ett 

grustag blivit ett par fina våtmarker igen. Javis kompan-

jon hade fixat ett trevligt lunchpaket som vi tog med oss 

till ett gömsle. Regnet hängde i luften och började falla 

lagom när vi nådde gömslet med tak. I dammen simmade 

många smådoppingar och skedänder. Ett par kungsfiskare 

jagade varandra och en brunandshona kom ut från vassen. 

I ett torrt träd satt två fiskgjusar och en pilgrimsfalk – en 

lite udda kombination. När regnet passerat gick vi till ett 

annat gömsle. Där var det lägre vatten och på stränderna 

sprang många arter vadare som till exempel styltlöpare, 

sandlöpare och spovsnäppa. Reseledaren hittade en fint 

utfärgad rödnäbbad trut. När vi promenerade på vägarna 

blev vi förföljda av en trollslända, Banded Groundling, 

som kommer ursprungligen från Afrika men nu har eta-

blerat sig i södra Spanien. 

  Sedan var det dags att fara till Granada. Där tog vi in på 

det flotta hotellet Alhambra Palace som ligger granne 

med det kända världsarvet. Hotellet är femstjärnigt och 

ser verkligen ut som ett palats! Det var skönt att komma 

till sitt rum eftersom vi alla gått upp mycket tidigt för att 

vara på flygplatsen vid fyratiden. Många passade på att 

vila en stund. 

  Kvart över sju återsamlades vi och hade vår första art-

genomgång. Vi kunde då konstatera att vi tillsammans 

sett 42 arter denna första dag. Därefter njöt vi av en 

trerätters middag med bland annat rimmad anka serverat 

med primörer, varm frukt och bär. Efterrätten bestod av 

flera typer av mousse. Utsökta smaker!  

 

Söndag 9 september 

Frukosten serverades klockan halv åtta så vi hängde på 

låset. Det var gott att få njuta av all frukt, lufttorkad 

skinka och goda ostar. En god uppladdning för det som 

stundade – ett spännande besök i Alhambra och 

trädgårdarna vid palatset Generalife. Vår svensktalande 

guide Mercedes visade sig vara mycket skicklig och 

intressant. Hon var född i Alhambra men hade bott några 

år i Sverige så hon talade bra svenska. Med hjälp av 

hennes kunskaper kunde vi ta del av byggnader och 

mystiken från den moriska (islamska) tiden i Spanien 

under medeltiden. Men även från tiden då kristendomens 

företrädare och spanska hovet tog över en del av 

byggnaderna. Själv var jag mest imponerad av alla dessa 

dekorationer i alabaster och trä i rum efter rum. Vi tog 

även en runda i trädgården och njöt av variationen av 

örter, kryddväxter och fruktträd. Det fanns även en del 

fåglar under vandringen, till exempel klippsvala, blek 

tornseglare och sammetshätta. 

  Innan vi tog farväl av Mercedes tog hon oss till sitt 

föräldrahem i Alhambra. Hennes föräldrar driver en 

restaurang och souvenirbutik. Och hennes farfar var en 

berömd konstnär och vi fick se en del av hans tavlor. 

Klockan hade passerat tolv så det var dags för lunch. Vi 

fick smaka på ett urval av tapas (smårätter) i en av de 

traditionella barerna i Granadas gamla kvarter i Albacin.  

 

 

 

 
Vi blir guidade i Alhambra av den duktiga guiden Mer-

cedes. Foto: HG Karlsson 

  

Godast var nog rostad äggplanta i långa stavar som på-

minde om pommes frites i utseendet men hade en betyd-

ligt godare smak. 

  Efter en promenad i Albacin där vi fick en bländande 

utsikt över Alhambra tog vi taxi till Sacromonte i utkan-

ten av Granada. Vi besökte ett friluftsmuseum med de 

berömda grotthusen i området. Klart intressant att ta del 

av hur man levt i dessa inredda grottor sedan 1500-talet. 

  Tillbaka vid vårt hotell blev det gott om egen tid för de 

som ville utforska Alhambra för sig själva eller bara ha 

en skön vila. Dagen avslutades med en smakrik middag 

byggd på andalusiska specialiteter. 

  

Måndag 10 september 

Klockan halv åtta var det dags för ännu en god frukost på 

vårt palatsliknande hotell. Framåt niotiden packade vi in 

oss i våra bilar och for mot Ronda som ligger nordväst 

om Málaga. Idag var vädret utmärkt med blå himmel och 

en sval nordlig vind. Efter 45 minuters färd på motorväg 

vek vi av norrut. Efter tio minuter på en mindre väg kom 

vi fram till mindre flod där vi parkerade under trädens 

skugga. Här skulle vi bland annat leta efter iberisk 

blåskata. Direkt när vi hoppat ut från bilarna hörde vi 

cettisångare och större hackspett. Vi tog en liten 

promenad längs floden och hittade två stjärtmesar, 

diverse flugsnappare och sångare. Vi skymtade plötsligt 

två rovfåglar som gled snabbt iväg. Javi var rätt så säker 

på att det var hökörn. Ett större gäng biätare flög över 

våra huvuden lite längre fram och på en sluttning på 

andra sidan floden dök det upp en grupp blåskator. Vi 

kunde alla se dem väl i tubkikarna.  

  Medan vi studerade blåskatorna gick Javi vidare på 

vägen och kom snabbt tillbaka. Han berättade att det satt 

två adulta hökörnar i ett torrt träd så vi skyndade oss dit. 

En riktigt häftig känsla att se dessa sällsynta örnar så fint 

där de satt – hanen till vänster och den större honan till 

höger uppe i trädet. På vägen tillbaka till fordonen hörde 

vi trädgårdsträdkrypare och reseledaren såg en 
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turturduva. Innan vi sedan nådde motorvägen igen hade 

vi sett ännu fler blåskator och dessutom härfågel. 

  Nästa stopp längs vägen var vid Lagunas de Archidonas. 

Vi hade tur att för första gången på flera år var lagunen 

vattenfylld och det gick över femhundra större flamingo i 

det grunda vattnet. Här intog vi också vår picknick-lunch 

samtidigt som vi kikade på skärfläckor, brushane och 

brun kärrhök.  

  Tio minuter längre bort bilvägen stannade vi vid en hög 

klippa. I branten var det gott om alpkråkor som klängde 

sig fast på klipporna. Några gåsgamar kom glidande och 

högt upp i luften hittade Javi en stor skruv med bivråkar 

på väg söderut. Framme i Ronda tog vi in på stadens 

Paradorhotell, Parador Nacional de Ronda. Hotellet ligger 

precis mitt i de stora attraktionerna – den kända bron över 

ravinen, de storslagna klipporna och gamla staden (bildad 

av romarna för 2 000 år sedan!) 

  När vi fått våra rum skyndade vi oss ut för att njuta av 

den fantastiska utsikten från klipporna vid vårt hotell. 

Rätt så direkt upptäckte vi två unga dvärgörnar som lekte 

i vinden nedanför oss. De visade upp sig jättefint. Blicka-

de man uppåt så kom det gåsgamar glidande i rad. Vi 

promenerade längs klippkanten skyddade av en mur och 

fick se ett nykläckta makaonfjärilar som satt på några lila 

blommor. Det drog förbi några bleka tornseglare. Vi 

vände på klacken och gick genom Rondas gator och över 

den kända bron. Nu började det svida i kaffetarmen för 

vissa så vi stannade till vid Café Hemingway. Den be-

römda författaren lär ha skrivit sin berömda roman 

”Klockorna klämtar för dig” här i Ronda. Efter en espres-

so gick vi vidare i gränderna och nedför en stig så att vi 

fick fin fotovy över klipporna och bron. 

  Tillbaka på hotellet väntade en utmärkt middag med 

bland annat grillat pärlhönsbröst, rödlök och grön sparris. 

Och tiramisu till efterrätt – mumsigt värre! 

  

Tisdag 11 september 

Idag steg vi upp lite tidigare än vanligt – vid sjutiden. 

Detta för att ta en promenad i gryningen längs 

klippkanten i hopp om att se berguv och blåtrast. Men 

grindarna var låsta och öppnade inte förrän åtta – enligt 

Javi har de tidigare öppnat klockan sju. De flesta i 

gruppen gick istället till bron och fick se en massa 

alpkråkor som kom inflygande och landade på hustaken. 

Promenaden gav en god aptit så frukosten med många 

lokala specialiteter smakade extra bra. 

  Idag var planen att tillbringa större delen av dagen i 

naturreservatet Grazalema, som även är ett 

biosfärrreservat utsedd av Unesco. Reservatet bjuder på 

ett av de mest vackra landskapen i Andalusien och 

Spanien. Vi började med att stanna på ett utkiksplats 

nedanför en hög klippa. Ovanför en stor grottöppning 

svirrade flera hundra alpseglare som samlats här för att 

flytta söderut när som helst. Det kom en ung ormörn 

seglande över bergskammen och i buskarna nära oss satt 

både kornsparv och spansk sparv. 

  Vi for vidare in i reservatet och började promenera i ett 

spännande karstlandskap där kalkstenen formats till höga 

pelare och ytor som såg ut som ett sprucket äggskal.  

Direkt fick vi höra en klippsparv sjunga och med hjälp av 

tubkikare kunde vi titta närmare på den. Vi såg även en 

blåtrast uppe på bergskanten och lite längre fram ett par 

unga rostsångare (rödstrupiga sångare) tillsammans med 

en sammetshätta. Även några svarthakade buskskvättor 

visade upp sig fint. HG och Javi gick tillbaka och hämta-

de våra fordon så att vi kunde fortsätta längre in i dalen. 

Vid nästa stopp dök nya fågelarter upp, till exempel svart 

stenskvätta som bara finns i Spanien och nordvästra 

Afrika. Här fanns även svart rödstjärt och några i gruppen 

såg som hastigast minervauggla. Uppe på klippkrönet 

stod en iberisk stenbock och spanade in oss. 

Så var det dags för lunch och även idag hade vi fått med 

en picknickpåse från vårt hotell. Det var en dubbelmacka, 

müslibar, äpple och några kex. Dessutom vatten och juice 

till att dricka. Vi satt under en stor stenek och vinden 

friskade i.  

  Sedan var det dags att rulla vidare i det vackra landska-

pet. Vi kom ned till en farm med mycket djur ute på de 

öppna markerna. Här fanns kor, hästar och mulåsnor. När 

vi spanade runt hittade vi medelhavsstenskvätta, vanlig 

stenskvätta och stora flockar stensparv. Lite längre bort 

kom vi till en ”dehesa” där svarta ollonsvin gick och 

bökade under stenekarna. Här lyckades vi locka fram ett 

par brandkronade kungsfåglar och även en trädgårdsträd-

krypare. Under hela tiden i reservatet svävade gåsgamar 

över oss och vi fick även se några som satt på klipporna 

på vår väg tillbaka i dalen.  

 

Det är gott med lite fika efter en härlig dag i bergen. 

Foto: HG Karlsson 

  

  Nu började de flesta bli sugna på kaffe så vi passade på 

att besöka en av de vackra ”vita byarna” uppe i bergen. 

Där njöt vi av både varma och kalla drycker på ett kafé 

vid stadens lilla torg. När vi lite senare for tillbaka mot 

Ronda tog vi en annan väg och passerade några skogar 

med korkek. Och eftersom klockan bara vara strax över 

fyra när vi kom tillbaka till vårt hotell i Ronda fick alla 

gott om tid till att strosa runt i staden, spana från klippor-

na eller bara ta det lugnt vid poolen.  

 

Onsdag 12 september 

Idag har vi haft örnfrossa! Vi lämnade Ronda och inlan-

det och for till kusten och området kring Tarifa. Det var 

rätt så disigt när vi närmade oss Medelhavet så vi kunde 

bara skymta Gibraltarklippan. Ju närmare Tarifa vi kom 

blev det allt fler rovfåglar i luften. När vi kommit över på 

Atlantsidan klarnade det upp och vi for upp till en av de 

tre observationsplatser för rovfåglar som finns här vid 

Gibraltarsundet. Det riktigt vimlade av rovfåglar och 

fågelskådare. Vi valde att koncentrera oss på sträcket som 

gick öster om obsplatsen. Tack vare den starka vinden 

kom de flesta av rovfåglarna lågt så vi hade dem i ögon-

höjd. Det var hundratals av smutsgamar i olika åldrar, 

ormörnar, dvärgörnar och bruna glador. Vi fick många 

chanser att skilja dem åt så till slut kände alla igen dem. 

Emellanåt dök det upp bruna kärrhökar och sparvhökar. 

Vi passade på att äta vår medhavda lunch. Framåt klock-

an ett började sträcket matta av. Men showen var inte slut 

för det – en grupp på nio svarta storkar kom och blandade 
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sig i skruvarna med örnar och glador. Det kom även en 

ung ängshök. Vid två-tiden började vi bli mätta på allt 

”örngott” så vi bestämde oss för att åka till jordbruks-

markerna i La Janda väster om Tarifa. Nästan direkt såg 

vi några ängshökar över gräsmarkerna. Javi hittade en 

svartvingad glada – som enligt honom var lite svårsedd i 

år så han var glad att ha hittat en till oss. Vi fortsatte 

genom beteshagar med stora svarta tjurar. Vid nästa stopp 

skulle vi ha chans att se spansk kejsarörn. Den stora 

örnen var tidigare utrotningshotad men genom lyckade 

återinplanteringar har den nu ökat till 500 par. Vi spanade 

runt och hittade en ung hökörn som satt på marken. Och 

efter en stund fick vi äntligen se en gammal spansk kej-

sarörn som seglade uppe i luften. Häftigt! 

  Eftersom det blivit varmt – över 30 grader – började vi 

fara mot vårt hotell. Vi passerade en plats för rödhalsad 

nattskärra så vi gjorde ett stopp där i hopp om att finna 

någon på dagkvist. Efter en stunds letande hittade Javi en 

sömnig rackare på marken.  

 

Rödhalsad nattskärra. Foto: Bo Tallmark 

 

  På vägen till vårt hotell Melia Atlanterra körde vi förbi 

några risfält där det gick en massa vita storkar, bronsibis, 

skedstork och hägrar. Vi kunde konstatera att det skulle 

bli kul att återvända till La Janda på fredag. 

  Vårt hotell var ett stort lyxigt badhotell med stora pooler 

och överdådig middagsbuffé. Deras dessertavdelning var 

inte att leka med! 

 

Torsdag 13 september 

Idag tillbringade vi hela förmiddagen i området kring 

Bolonia och Sierra de La Plata.  Vi började med att leta 

efter minervauggla på ett känt ställe men hittade ingen 

liten uggla. Vi fortsatte till några höga klippor i området 

där det häckar gåsgam om sommaren. På den här tiden på 

året brukar ungfåglarna fortfarande sitta och tigga efter 

mat. Vi hörde deras knarrande läte och såg dem både sitta 

och flyga kring klippan. En av gamarna satt högst upp på 

klippan med utbredda vingar – precis som att den hälsade 

solen som började bryta fram i morgondiset. Vi letade 

efter rüppelgam som setts där dagen tidigare. Vi hittade 

ingen men däremot kom det en ung spansk kejsarörn 

glidande över berget. 

  Vi for vidare till den intressanta arkeologiska platsen 

Baelo Claudia. Denna romerska stad, grundad i andra 

århundradet före Kristus, låg vackert vid stranden av 

Atlanten. Baelo Claudia växte upp som ett stort centrum 

för fisket av tonfisk och man specialiserade sig på till-

verkning av den dyrbara produkten "Garum” – en fisksås 

som var en viktig smaksättare i det antika romerska kö-

ket. Vi gick en lång runda bland ruinerna som var delvis 

välbehållna. Vi hittade en lagerlärka bland alla stenarna.  

Det började bli dags för lunch så vi for mot Tarifa. Men 

vi hann göra en liten avstickare till en plats där det tidiga-

re setts rüppelgam bland en massa gåsgamar på ett ko-

kadaver. Jo men visst fanns kadavret kvar och på det satt 

ett tiotal gamar och hade en ”asbra” fest. Efter en stund 

hittade Javi en rüppelgam bland festdeltagarna. En av de 

rüppelgamar som följt med unga gåsgamar från västra 

Afrika och tillbringar sommaren i södra Europa – en 

exklusiv art! 

 

Ingen Rüppelgam men den nära släktingen gåsgam. Foto: 

Bo Tallmark 

 

  Dagens lunch serverades på ett hotell nära Tavira och vi 

kunde sitta och njuta av maten och atmosfären en lång 

stund innan det var dags för att åka till hamnen i Europas 

sydligaste stad, Tavira. Där väntade båten som skulle ta 

med oss och ett trettiotal andra förväntansfulla passagera-

re ut i Gibraltarsundet. På vägen ut från hamnen såg Ewa 

en flygfisk och längre ut lyckades några av oss få syn på 

en av de tre stormsvalor som flaxade fram över vågorna. 

När vi navigerat oss halvvägs ut mellan Europa och 

Afrika upptäckte båtens valspanare en grupp öresvin. 

Båtens kapten siktade in sig på platsen så att vi kom 

närmare ”Flipper” och hans kompisar. När de försvunnit 

var det dags för nästa val – en grupp grindvalar. Det var 

några stora tjurar som låg och vilade på vattenytan. Deras 

stora böjda ryggfena syntes hela tiden. Efter en stund var 

det dags att lämna grindvalarna för en ny och större grupp 

öresvin. Dessa var mer aktiva och simmade runt vår båt. 

Några delfiner surfade framme vid fören och senare fick 

vi se några som hoppade högt upp i luften. Under tiden 

som valarna visade upp sig så såg vi annat kul. Bland 

annat ett par klumpfiskar, gulnäbbade liror och en svart-

huvad mås. Och på vägen tillbaka kom det flera havssulor 

och ytterligare ett par gulnäbbade liror. Tillbaka på torra 

land såg vi en rödfalk komma flygande från stadens 

kända fort. 

  Sedan återvände vi till vårt hotell för en välförtjänt 

middag och en skön vila. 

  

Fredag 14 september 

Idag har vi haft en härlig våtmarksdag. Egentligen skulle 

vi enligt programmet tillbringat förmiddagen i La Janda, 

men eftersom vi var där redan i onsdags och fick se i 

princip allt bestämde vi oss för att lägga om programmet 

lite. Javi mötte som vanligt upp klockan nio och efter att 

ha letat efter udda seglare for vi till våtmarken Barbate 

Marshes. Där var det en härlig mångfald av arter. Vi 

började med att kika på en tjockfot och dess stora öga. 

Sedan på rödnäbbade trutar och några småtärnor. Därefter 

gick vi över till de mindre vadarna som svartbent strand-
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pipare, sandlöpare och småsnäppa. Några kalanderlärkor 

flög över våra huvuden. 

  Sedan var det dags att förflytta oss en kilometer i områ-

det och såg längs vägen en turturduva. Vi stannade vid 

några grunda vatten där flockar med större flamingo gick 

och silade smådjur. Här fanns även skedstork och vadare 

som rödspov, kustsnäppa och kustpipare.  

 

Eremitibis. Foto: Bo Tallmark 

 

  Vi for vidare till staden Barbate där vi vid bron såg 

ytterligare massa vadare som gick omkring i lågvattnet. 

Nya arter här blev strandskata, små- och storspov. Trak-

ten kring Barbate är huvudområdet för den återinförda 

eremitibisen. Det har varit ett lyckat projekt med att få 

denna kritiskt hotade art att häcka på nytt i Europa. Nu-

mera finns det cirka 90 individer och 22 häckande par. Vi 

stannade till vid klippan där de häckar men så här års är 

de ute på fälten och söker föda så vi körde några rundor 

för att försöka finna dem. Vi lyckades till slut hitta 18 

stycken som satt på taket till klubbhuset till en golfbana. 

Vi kunde länge och väl studera en av de mest sällsynta 

fågelarterna på jorden! 

  Detta firade vi med en lunch på restaurangen intill ibis-

klippan. Vi fick bland annat en gryta med potatis, lök och 

tonfisk – en lokal specialitet. Javi hade tidigare berättat 

att den fina fågellokalen Laguna de Medina – som varit 

kass i många år på grund av inplanterade karpar – i år 

tömts på vatten så att karparna försvunnit och sedan fyllts 

på med vatten. Enligt rykten skulle det vara massa fåglar 

där igen så vi for dit. Ryktena stämde – lagunen var 

knökafull med änder, sothöns, doppingar och flamingo. 

Direkt hittade vi några kopparänder (som vi misslyckats 

med första dagen) och i en snabb radda trillade den ena 

efter den andra nya arten in. Det var vitögd dykand, 

rödhuvad dykand, svarthalsad dopping och kamsothöna. 

Den sistnämnde hittade Javi efter en stunds letande men 

den var jobbig att visa upp för oss andra eftersom den 

dök hela tiden. 

  Efter en timmes njutning av alla arter gick vi till ett 

annat gömsle där vi hoppades på att hitta marmorand. 

Och visst fanns den där – två stycken satt på en trädgren 

och vilade. Ännu en av dessa arter som har begränsat 

utbredningsområde i Europa – vi har verkligen flyt. 

  Nöjda for vi hem till hotellet för att få lite tid till ett 

dopp i poolen eller bara lite vila på sängen. Vi återsamla-

de klockan halv åtta och idag hade vi dubbel artgenom-

gång eftersom vi hoppade över den igår. Därefter gled vi 

över till restaurangen för en smakfull och stillsam av-

skedsmiddag. Ewa hade knåpat ihop en trevlig sång om 

resan som hon framförde med bravur! 

 

Bildtext: Vi såg många styltlöpare under resan. Foto: Bo 

Tallmark 

 

Lördag 15 september 

Denna morgon bröt vi mönstret och beställde frukost 

redan klockan sju. Detta eftersom vi ville få lite tid till 

fågelskådning innan färden till Malaga. Det var bara 

några få som fått se minervauggla hitintills. När reseleda-

ren gick till hotellets parkeringsplats kom en minervaugg-

la flygande och satt sig uppe på hotellets tak. Tyvärr hade 

bara tre resenärer kommit till utgången och av dem var 

det bara två som fick se ugglan innan den flög vidare. 

Osis!  

  När vi packat in allt i våra fordon for vi till El Estrecho 

Natural Park. Vi gick på en bred spång ut till havet. In-

nanför sandstranden fanns en fin lagun och i den gick 

olika vadare, bland annat småsnäppa och sandlöpare. 

Några kentska tärnor satt på en rad med pålar och ute 

över havet siktade vi både balearisk och gulnäbbad lira. 

Klockan tio styrde vi så kosan mot flygplatsen i Malaga. 

Eftersom vi hade lite tid kvar för skådning och dessutom 

var kaffesugna stannade vi till vid ett vägkafé öster om 

Tarifa. Rovfågelssträcket var betydligt sämre idag men vi 

såg några gåsgamar och bivråkar som funderade på om 

de skulle flyga över Gibraltarsundet i det lite disiga väd-

ret. Kaffet och glassen smakade i alla fall lika gott som 

vanligt. Vi for vidare men kom inte så långt förrän Javi 

svängde av på en sidoväg. Han hade sett några rovfågels-

skruvar och det visade sig vara dels bivråk och dels brun 

glada. Ett tiotal biätare satt på en tråd i sluttningen nedan-

för och med hjälp av tubkikare kunde vi se deras vackra 

färger. 

  Sedan var det dags att fara direkt till vår biluthyrare och 

lämna tillbaka våra två fordon. En shuttlebuss tog hela 

gruppen till flygplatsen. Där tackade vi vår eminente 

guide, Javi, som gjort att resan flutit på och gjort så att vi 

fått se alla dessa fina fåglar. 156 arter är riktigt bra med 

tanke på att detta var en guldkantsresa som innebär bland 

annat att tempot skall vara lite lugnare än vanliga resor. 

Vi avslutade resan med en sen lunch på flygplatsen.  

 

HG Karlsson 
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Kopparand. Foto: Bo Tallmark 

 

Artlista fåglar 
1 Snatterand Anas strepera   

2 Guadalhorce 8.9, 2 Lagunas de Archidona 10.9 och 10 Laguna de Medina 14.9 

2 Gräsand Anas platyrhynchos platyrhynchos   

4 Guadalhorce 8.9, 1 längs vägen 10.9, 1 Grazalema 11.9 och 20 Laguna de Medina 14.9 

3 Skedand Anas clypeata   

30 Guadalhorce 8.9, 20 Lagunas de Archidona 10.9 och 5 Marismas de Barbate 14.9 

4 Kricka Anas crecca crecca   

4 Lagunas de Archidona 10.9 

5 Marmorand Marmaronetta angustirostris   

2 Laguna de Medina 14.9 

6 Rödhuvad dykand Netta rufina   

30 Laguna de Medina 14.9 

7 Brunand Aythya ferina   

1 Guadalhorce 8.9, 2 Lagunas de Archidona 10.9 och 100 Laguna de Medina 14.9 

8 Vitögd dykand Aythya nyroca   

10 Laguna de Medina 14.9 

9 Vigg Aythya fuligula   

5 Laguna de Medina 14.9 

10 Kopparand Oxyura leucocephala   

20 Laguna de Medina 14.9 

11 Rödhöna Alectoris rufa   

2 hörda Grazalema 11.9, 1 hörd Laguna de Medina 14.9 och 9 längs vägen 14.9 

12 Fasan Phasianus colchicus   

2 hörda La Janda 12.9 

13 Stormsvala Hydrobates pelagicus   

1 Båtturen i Gibraltar strait at Tariffa 13.9 

14 Gulnäbbad lira Calonectris borealis   

4 Båtturen i Gibraltar strait at Tariffa 13.9 och 12 Parque Natural Del Estrecho 15.9 

15 Balearisk lira Puffinus mauretanicus   

20 Parque Natural Del Estrecho 15.9 

16 Smådopping Tachybaptus ruficollis ruficollis   

20 Guadalhorce 8.9 och 50 Laguna de Medina 14.9 

17 Skäggdopping Podiceps cristatus cristatus   

10 Laguna de Medina 14.9 



AVIFAUNA 

 

 10 

18 Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis nigricollis   

30 Laguna de Medina 14.9 

19 Större flamingo Phoenicopterus roseus   

500 Lagunas de Archidona 10.9, 100 Marismas de Barbate 14.9 och 100 Laguna de Medina 14.9 

 

 
Större flamingo. Foto: Bo Tallmark 

 

20 Svart stork Ciconia nigra   

10 Tarifa 12.9 

21 Vit stork Ciconia ciconia ciconia   

300 La Janda 12.9, 1 Laguna de Medina 14.9, 10 längs vägen 14.9 och 10 längs vägen 15.9 

22 Eremitibis Geronticus eremita 

18 Marismas de Barbate 14.9 

23 Bronsibis Plegadis falcinellus   

25 La Janda 12.9 och 10 Laguna de Medina 14.9 

24 Skedstork Platalea leucorodia leucorodia   

1 La Janda 12.9 och 8 Marismas de Barbate 14.9 

25 Kohäger Bubulcus ibis   

1 Granada 9.9 och 100 La Janda 12.9. Observerad 5 dagar totalt 

26 Gråhäger Ardea cinerea cinerea   

4 Guadalhorce 8.9, 1 Lagunas de Archidona 10.9, 5 La Janda 12.9, 2 Marismas de Barbate 14.9 och 4 Laguna de Me-

dina 14.9. Observerad 5 dagar totalt 

27 Purpurhäger Ardea purpurea purpurea   

2 Guadalhorce 8.9, 1 La Janda 12.9 och 1 Laguna de Medina 14.9 

28 Ägretthäger Ardea alba   

1 La Janda 12.9 

29 Silkeshäger Egretta garzetta garzetta   

20 La Janda 12.9. Observerad 5 dagar totalt 

30 Havssula Morus bassanus   

5 Båtturen i Gibraltar strait at Tariffa 13.9 och 6 Parque Natural Del Estrecho 15.9 

31 Storskarv Phalacrocorax carbo sinensis   

6 Marismas de Barbate 14.9 

32 Fiskgjuse Pandion haliaetus haliaetus   

2 Guadalhorce 8.9 och 1 Laguna de Medina 14.9 

33 Svartvingad glada Elanus caeruleus caeruleus   

2 La Janda 12.9 

34 Smutsgam Neophron percnopterus   

75 Tarifa 12.9 

35 Bivråk Pernis apivorus   

20 längs vägen 10.9, 4 Ronda 10.9, 4 Grazalema 11.9, 20 Tarifa 12.9, 1 Laguna de Medina 14.9 och 50 längs vägen 

15.9 

36 Rüppellgam Gyps rueppelli   

1 yngre fågel Laguna de Medina 14.9 
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37 Gåsgam Gyps fulvus fulvus   

2 längs vägen 10.9, 25 Ronda 10.9, 300 Grazalema 11.9, 4 Tarifa 12.9, 3 La Janda 12.9, 50 Bolonia 13.9 och 6 längs 

vägen 15.9 

38 Ormörn Circaetus gallicus   

2 Grazalema 11.9, 200 Tarifa 12.9, 10 Tarifa 13.9, 3 längs vägen 14.9 och 4 längs vägen 15.9  

 

 
Ormörn. Foto: Bo Tallmark 

 

39 Dvärgörn Hieraaetus pennatus   

8 Ronda 10.9, 3 Ronda 11.9, 400 Tarifa 12.9, 100 Tarifa 13.9 och 4 längs vägen 15.9 

40 Spansk kejsarörn Aquila adalberti   

1 Tarifa 12.9 och 1 Bolonia 13.9 

41 Hökörn Aquila fasciata fasciata   

2 längs vägen 10.9 och 1 La Janda 12.9 

42 Sparvhök Accipiter nisus nisus   

1 längs vägen 10.9, 1 Grazalema 11.9 och 8 Tarifa 12.9. Observerad 6 dagar totalt 

43 Brun kärrhök Circus aeruginosus aeruginosus   

1 Lagunas de Archidona 10.9, 10 Tarifa 12.9, 1 La Janda 12.9 och 2 längs vägen 13.9. Observerad 4 dagar totalt 

44 Ängshök Circus pygargus   

1 Tarifa 12.9, 10 La Janda 12.9 (varav två svarta), 1 längs vägen 13.9 och 1 Marismas de Barbate 14.9 

45 Brun glada Milvus migrans migrans   

50 Tarifa 12.9, 4 Tarifa 13.9 och 10 längs vägen 15.9 

46 Ormvråk Buteo buteo   

2 längs vägen 14.9 och 1 längs vägen 15.9 

47 Rörhöna Gallinula chloropus chloropus   

3 Guadalhorce 8.9 och 1 Laguna de Medina 14.9 

48 Kamsothöna Fulica cristata   

1 Laguna de Medina 14.9 

49 Sothöna Fulica atra atra   

10 Guadalhorce 8.9, 5 Lagunas de Archidona 10.9 och 500 Laguna de Medina 14.9 

50 Tjockfot Burhinus oedicnemus   

15 Marismas de Barbate 14.9 och 5 Laguna de Medina 14.9 

51 Strandskata Haematopus ostralegus ostralegus   

1 Marismas de Barbate 14.9 

52 Styltlöpare Himantopus himantopus   

15 Guadalhorce 8.9, 20 Lagunas de Archidona 10.9 och 3 La Janda 12.9. Observerad 4 dagar totalt 

53 Skärfläcka Recurvirostra avosetta   

10 Lagunas de Archidona 10.9 och 4 Marismas de Barbate 14.9 

54 Kustpipare Pluvialis squatarola squatarola   

1 Guadalhorce 8.9 och 6 Marismas de Barbate 14.9 

55 Större strandpipare Charadrius hiaticula tundrae   

3 Guadalhorce 8.9, 8 Lagunas de Archidona 10.9 och 30 Marismas de Barbate 14.9. Observerad 4 dagar totalt 

56 Mindre strandpipare Charadrius dubius curonicus   

1 Guadalhorce 8.9 och 1 Lagunas de Archidona 10.9 
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57 Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus alexandrinus   

1 Guadalhorce 8.9, 15 Marismas de Barbate 14.9 och 2 Parque Natural Del Estrecho 15.9 

58 Rödspov Limosa limosa limosa   

2 Marismas de Barbate 14.9 

59 Myrspov Limosa lapponica lapponica   

7 Båtturen i Gibraltar strait at Tariffa 13.9 och 5 Parque Natural Del Estrecho 15.9 

60 Småspov Numenius phaeopus   

2 Marismas de Barbate 14.9 

61 Storspov Numenius arquata arquata   

1 Marismas de Barbate 14.9 

62 Rödbena Tringa totanus totanus   

10 Marismas de Barbate 14.9 

63 Gluttsnäppa Tringa nebularia   

2 Guadalhorce 8.9 och 5 Marismas de Barbate 14.9 

64 Skogssnäppa Tringa ochropus   

1 hörd Guadalhorce 8.9 

65 Drillsnäppa Actitis hypoleucos   

1 Guadalhorce 8.9, 1 Lagunas de Archidona 10.9, 1 Båtturen i Gibraltar strait at Tariffa 13.9 och 1 Marismas de Barba-

te 14.9 

66 Roskarl Arenaria interpres interpres   

1 Båtturen i Gibraltar strait at Tariffa 13.9 

67 Kustsnäppa Calidris canutus   

1 Marismas de Barbate 14.9 

68 Brushane Calidris pugnax   

2 Lagunas de Archidona 10.9, 1 La Janda 12.9 och 2 Marismas de Barbate 14.9 

69 Spovsnäppa Calidris ferruginea   

3 Guadalhorce 8.9 och 10 Lagunas de Archidona 10.9 

70 Sandlöpare Calidris alba alba   

2 Guadalhorce 8.9, 10 Marismas de Barbate 14.9 och 20 Parque Natural Del Estrecho 15.9 

71 Kärrsnäppa Calidris alpina alpina   

4 Guadalhorce 8.9, 20 Marismas de Barbate 14.9 och 5 Parque Natural Del Estrecho 15.9 

72 Småsnäppa Calidris minuta   

1 Marismas de Barbate 14.9 och 1 Parque Natural Del Estrecho 15.9 

73 Skrattmås Chroicocephalus ridibundus   

Observerad 3 dagar totalt 

74 Rödnäbbad trut Ichthyaetus audouinii   

1 Guadalhorce 8.9, 30 Marismas de Barbate 14.9 och 20 Parque Natural Del Estrecho 15.9 

 

 
Rödnäbbad trut. Foto: Bo Tallmark 

 

75 Svarthuvad mås Ichthyaetus melanocephalus   

1 Båtturen i Gibraltar strait at Tariffa 13.9 
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76 Medelhavstrut Larus michahellis   

Observerad 4 dagar totalt 

77 Silltrut Larus fuscus graellsii   

25 Marismas de Barbate 14.9 och 4 Parque Natural Del Estrecho 15.9 

78 Skräntärna Hydroprogne caspia   

2 Marismas de Barbate 14.9 

79 Kentsk tärna Thalasseus sandvicensis   

1 Guadalhorce 8.9 och 7 Parque Natural Del Estrecho 15.9 

80 Småtärna Sternula albifrons albifrons   

6 Marismas de Barbate 14.9 

81 Fisktärna Sterna hirundo hirundo   

7 Båtturen i Gibraltar strait at Tariffa 13.9 

82 Klippduva Columba livia var. domestica   

Observerad 8 dagar totalt 

83 Skogsduva Columba oenas oenas   

5 längs vägen 10.9 

84 Ringduva Columba palumbus palumbus   

Observerad 6 dagar totalt 

85 Turturduva Streptopelia turtur   

1 längs vägen 10.9, 1 Tarifa 12.9 och 1 Marismas de Barbate 14.9  

 

 
Turturduva. Foto: Bo Tallmark 

 

86 Turkduva Streptopelia decaocto decaocto   

Observerad 8 dagar totalt 

87 Berguv Bubo bubo   

1 längs vägen 10.9 

88 Minervauggla Athene noctua   

2 Grazalema 11.9 och 1 Atlanterra 15.9 

89 Rödhalsad nattskärra Caprimulgus ruficollis ruficollis   

1 La Janda 12.9 

90 Alpseglare Tachymarptis melba   

100 Grazalema 11.9 

91 Blek tornseglare Apus pallidus brehmorum   

10 Granada 9.9 och 15 Ronda 10.9. Observerad 5 dagar totalt 

92 Kungsfiskare Alcedo atthis   

2 Guadalhorce 8.9 och 1 Parque Natural Del Estrecho 15.9 

93 Biätare Merops apiaster   

4 längs vägen 8.9, 15 längs vägen 10.9, 40 Grazalema 11.9 och 12 längs vägen 15.9 

94 Härfågel Upupa epops epops   

3 längs vägen 10.9, 1 Lagunas de Archidona 10.9, 1 La Janda 12.9 och 1 Marismas de Barbate 14.9 

95 Större hackspett Dendrocopos major   

1 hörd längs vägen 10.9 och 1 Bolonia 13.9 
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96 Rödfalk Falco naumanni   

1 Tarifa 13.9 

97 Tornfalk Falco tinnunculus   

1 Lagunas de Archidona 10.9, 2 Grazalema 11.9, 2 Tarifa 12.9 och 3 La Janda 12.9. Observerad 6 dagar totalt 

98 Pilgrimsfalk Falco peregrinus peregrinus   

1 Guadalhorce 8.9 

99 Munkparakit Myiopsitta monachus monachus   

5 längs vägen 8.9 och 3 längs vägen 15.9 

100 Sommargylling Oriolus oriolus   

1 hörd längs vägen 10.9 

101 Nötskrika Garrulus glandarius   

1 hörd Granada 9.9 och 2 Grazalema 11.9 

102 Iberisk blåskata Cyanopica cooki   

3 längs vägen 8.9 och 20 längs vägen 10.9 

103 Skata Pica pica   

3 längs vägen 8.9 och 2 längs vägen 10.9 

104 Alpkråka Pyrrhocorax pyrrhocorax   

30 längs vägen 10.9, 45 Ronda 11.9, 45 Grazalema 11.9 och 45 Ronda 12.9 

105 Kaja Coloeus monedula   

3 Granada 9.9. Observerad 5 dagar totalt 

106 Korp Corvus corax hispanus   

4 Lagunas de Archidona 10.9 och 4 Grazalema 11.9 

107 Blåmes Cyanistes caeruleus caeruleus   

2 Granada 9.9 och 2 längs vägen 10.9. Observerad 3 dagar totalt 

108 Talgoxe Parus major   

4 Granada 9.9 och 1 Lagunas de Archidona 10.9. Observerad 4 dagar totalt 

109 Lagerlärka Galerida theklae   

1 Bolonia 13.9 

110 Tofslärka Galerida cristata   

4 Lagunas de Archidona 10.9, 10 La Janda 12.9 och 3 Marismas de Barbate 14.9 

111 Korttålärka Calandrella brachydactyla brachydactyla   

6 Marismas de Barbate 14.9 

112 Kalanderlärka Melanocorypha calandra calandra   

2 Marismas de Barbate 14.9 

113 Backsvala Riparia riparia riparia   

10 Lagunas de Archidona 10.9 och 100 Laguna de Medina 14.9 

114 Ladusvala Hirundo rustica rustica   

Observerad 5 dagar totalt 

115 Klippsvala Ptyonoprogne rupestris   

5 Granada 9.9 och 6 Ronda 10.9. Observerad 3 dagar totalt 

116 Hussvala Delichon urbicum   

1 Granada 9.9, 2 Ronda 10.9 och 60 Grazalema 11.9. Observerad 6 dagar totalt 

117 Rostgumpsvala Cecropis daurica rufula   

Observerad 5 dagar totalt 

118 Cettisångare Cettia cetti cetti   

1 Guadalhorce 8.9, 2 hörda längs vägen 10.9, 1 Lagunas de Archidona 10.9 och 2 längs vägen 12.9. Observerad 5 

dagar totalt 

119 Stjärtmes Aegithalos caudatus   

2 längs vägen 10.9 

120 Lövsångare Phylloscopus trochilus   

1 hörd Guadalhorce 8.9. Observerad 4 dagar totalt 

121 Polyglottsångare Hippolais polyglotta   

1 hörd längs vägen 10.9 

122 Grässångare Cisticola juncidis   

2 hörda Guadalhorce 8.9, 10 La Janda 12.9, 1 Laguna de Medina 14.9 och 5 Parque Natural Del Estrecho 15.9 

123 Svarthätta Sylvia atricapilla   

3 Granada 9.9, 1 Ronda 10.9 och 1 hörd Bolonia 13.9. Observerad 5 dagar totalt 

124 Rödstrupig sångare Sylvia cantillans iberiae   

3 Grazalema 11.9 

125 Sammetshätta Sylvia melanocephala   

1 Guadalhorce 8.9. Observerad 7 dagar totalt 

126 Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapilla   

1 hörd längs vägen 10.9 och 2 Grazalema 11.9 

127 Gärdsmyg Troglodytes troglodytes   

1 hörd Granada 9.9, 2 hörda längs vägen 10.9 och 1 hörd Ronda 11.9 
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128 Nötväcka Sitta europaea   

1 hörd Grazalema 11.9 

129 Trädgårdsträdkrypare Certhia brachydactyla   

1 hörd Granada 9.9, 1 hörd längs vägen 10.9 och 1 Grazalema 11.9 

130 Svartstare Sturnus unicolor   

Observerad 8 dagar totalt 

 

 
Svartstare. Foto: Bo Tallmark 

 

131 Koltrast Turdus merula   

1 hörd Guadalhorce 8.9. Observerad 8 dagar totalt 

132 Grå flugsnappare Muscicapa striata striata   

1 Granada 9.9, 2 längs vägen 10.9 och 1 Bolonia 13.9. Observerad 4 dagar totalt 

133 Rödhake Erithacus rubecula marionae  Endemisk 

1+1 hörd Granada 9.9 

134 Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca   

1 längs vägen 10.9 

135 Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros gibraltariensis   

2 Grazalema 11.9 

136 Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus phoenicurus   

1 Grazalema 11.9 

137 Blåtrast Monticola solitarius solitarius   

1 längs vägen 10.9 och 4 Grazalema 11.9 

138 Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola   

3 Grazalema 11.9 och 15 La Janda 12.9. Observerad 5 dagar totalt 

 

 
Svarthakad buskskvätta. Foto: Bo Tallmark 
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139 Stenskvätta Oenanthe oenanthe   

1 Grazalema 11.9 och 3 La Janda 12.9 

140 Medelhavsstenskvätta Oenanthe hispanica   

4 Grazalema 11.9 

141 Svart stenskvätta Oenanthe leucura   

3 Grazalema 11.9 

142 Gråsparv Passer domesticus balearoibericus   

Observerad 7 dagar totalt 

143 Spansk sparv Passer hispaniolensis hispaniolensis   

20 Grazalema 11.9 och 50 La Janda 12.9 

144 Pilfink Passer montanus montanus   

Observerad 3 dagar totalt 

145 Stensparv Petronia petronia   

50 Grazalema 11.9 

146 Helenaastrild Estrilda astrild   

6 Laguna de Medina 14.9 

147 Gulärla Motacilla flava iberiae   

1 hörd Bolonia 13.9, 2 Marismas de Barbate 14.9 och 5 Parque Natural Del Estrecho 15.9 

148 Fältpiplärka Anthus campestris   

1 Tarifa 13.9 

149 Bofink Fringilla coelebs   

1+1 hörd Granada 9.9 och 1 hörd Granada 10.9. Observerad 3 dagar totalt 

150 Stenknäck Coccothraustes coccothraustes   

1 Bolonia 13.9 

151 Grönfink Chloris chloris   

3 Granada 9.9 och 2 Bolonia 13.9 

152 Hämpling Linaria cannabina   

2 hörda Bolonia 13.9 

153 Steglits Carduelis carduelis   

5 Guadalhorce 8.9. Observerad 8 dagar totalt 

154 Gulhämpling Serinus serinus   

1 längs vägen 10.9 och 2 hörda Ronda 10.9 

155 Kornsparv Emberiza calandra calandra   

4 Grazalema 11.9, 10 La Janda 12.9 och 1 Marismas de Barbate 14.9 

156 Klippsparv Emberiza cia cia   

1 Grazalema 11.9 

 

Däggdjur 
1 Grindval Globicephala melas   

4 Båtturen i Gibraltar strait at Tariffa 13.9 

2 Öresvin Tursiops truncatus   

15 Båtturen i Gibraltar strait at Tariffa 13.9 

3 Vildkanin Oryctolagus cuniculus 

1 La Janda 12.9 

4 Fälthare Lepus europaeus  

1 La Janda 12.9 

5 Iberisk stenbock Capra pyrenaica   

1 Grazalema 11.9  

6 Faraokatt Herpestes ichneumon 

4 Laguna de Medina 14.9 
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Härfågel. Foto: Bo Tallmark 

 

Ewas guldkantade sång: 

En resa med en guldkant var lockande för oss 
Att äta gott och dricka gott och på fåglar släppa loss 
Och dessemellan se på slott och ut på sjöngs oss ut 
För att se på delfiner och valar innan de tar slut. 
 
Det var gåsgam, det var dvärgörn, det var ormörn likaså 
Det var alpseglare, alpkråka, också trasten som var blå 
Det var smutsgam, bivråk, kärrhök, storken vit och storken svart 
Det var kopparand med ögat, det var ibis som var kal. 
 
Och varje dag vi vandrat sen åkt med våran buss 
Emellan klippor, buskar, våtmark- alltid med en kurs 
För att få se de vanliga, de ovanliga också 
Och sedan har vi funnit något som vi bara råkat på 
 
Tack till Javier, HG och Bosse, Per och Kerstin likaså 
Eva, Gunnel, Margareta, Gunnar, Mikael från oss två 
Och den som skrev det här tackar för att jag fått träffa er 
Och från liten kunskap tycker jag att jag lärt mig mycket mer 
 
Melodi: Flickorna i Småland  

 


