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5/8Flyg till Faro i sydöstra Portugal samt transport till hotellet i Albufeira, mitt på Algarvekusten. Under bussresan sågs
enstaka vita hägrar, ca 30 rostgumpsvalor, en klippsvala samt enstaka vita storkar och alpseglare. Balkong- och
strandskådning under eftermiddagen gav tolv gulnäbbade liror samt enstaka alpseglare, havssulor och en
rostgumpsvala.
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Uppe i gryningen för skådning i närområdet. På en tv-antenn satt en minervauggla och ifrån buskmarkerna hördes och
sågs ca tio sammetshättor. Under några timmar räknades hundratalet gulnäbbade liror, 20 havssulor, en roskarl och en
silkeshäger på väg västerut längs kusten och dessutom sågs även tre bleka tornseglare, sju alpseglare, fyra blåtrastar
och sex klippduvor bland klipporna längs den vackra stranden.
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Större delen av dagen ägnades åt ickeskådande aktiviteter men från hotellet sågs dock en vardera av arterna gulnäbbad
lira och havssula.
     På en utflykt till den gamla romerska staden Silves noterades bl.a. en ormörn, en härfågel, ca 100 biätare, tre
rödhuvade törnskator, en pilgrimsfalk samt några alp- och bleka tornseglare.
     Under kvällen lämnade vi landet österut för tre dagars ädlare skådning i Andalusien. Färden gick över Sevilla och
ner mot staden Ronda, vackert belägen bland bergen. Under natten sågs bl.a. fem minervaugglor i strålkastarljuset,
varav den ena var centimetrar från att fångas med handen.
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13 km sydost om Ronda finns ett bergsmassiv kallat Sierra de las Nieves som vi på förhand visste erbjöd en god
uppsättning rovfåglar samt eftertraktade tättingar. I gryningstimman noterades bl.a. några klippsparvar, en stor flock
alpkråkor, en gammal kungsörn och en hane stenfalk. De vanligaste arterna var dock trädgårdsträdkrypare,
gulhämpling, svart rödstjärt och dubbeltrast som alla var mer eller mindre omöjliga att hålla räkningen på. Under
stigningen sågs några härfåglar samt den första provencesångaren. Efter en halsbrytande klättring nådde vi toppen
(1700 m.ö.h).Väl uppe noterades de första dvärgörnarna, (tre ljusa fåglar och en mörk), samt några svarthakade
buskskvättor, en fältpiplärka och en flock rödhönor. Matsäcken intogs under andakt samtidigt som vi avnjöt den
vidunderliga utsikten. Ytterligare rovfågelspaning vidtog och resulterade så småningom i enstaka dvärgörnar, några
ormörnar, två kungsörnar samt en grågam, som enligt litteraturen skall vara ovanlig så här långt söderut i landet. En
familj klippsparvar, två blåtrastar, en flock alpkråkor samt en hel del seglare av de tre vanliga arterna noterades också
innan nedstigningen påbörjades. Stentrast hade gäckat oss under hela förmiddagen, men på vägen ner för bergets
sydvästra sida hittades två till tre individer, samtliga ungfåglar. Den satt fint! Nästan nere passerades ett område med
mycket tät undervegetation och där var provencesångare vanlig och innan vi nådde bilen hade vi också noterat tre
häcksparvar och en polyglottsångare.
     En välbehövlig lunch i form av paella avnjöts inne i den vackra staden Ronda. Genom dess stadskärna skär en ca 70
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meter djup och nästan lika bred ravin, där vi noterade en alpkråka och fyra klippsvalor.
     Turen hade nu kommit till ett besök vid den gamla romerska amfiteatern vid Ronda de la Vieja. Längs vägen dit
sågs några rödhuvade törnskator samt två flockar biätare på totalt ca 250 ex. Kornsparvarna var vanliga och hade
klumpat ihop sig i flockar som knäppande for fram över åkrarna. Vanliga var även svarthakade buskskvättor, varfåglar
av rasen meridionalis liksom gulhämplingar och tofslärkor. Vid detaljstudium visade sig några av de sistnämnda ha lite
väl kort huvudtofs, kort näbb, distinkt avsatta stora svarta fläckar på bröstet som hade en vitaktig grundfärg och
kontrasterande rödtonat stjärt- och gumpparti; solklara lagerlärkor! Med lite övning var det faktiskt inga större problem
att skilja dessa från tofslärkor. En flock på nio gåsgamar gled sakta över oss samtidigt som en häcksparvhane ensamt
sjöng några molokna strofer. Enstaka ormörnar och dvärgörnar sågs på avstånd och en flock rödhönor stöttes då vi
försökte fotografera en slumrande minervauggla. Efter idogt letande hittades äntligen det vi kom hit för att se; svart
stenskvätta. Tre vackra hanar satt tillsammans på den södra utsidan av amfiteatern. Här sågs också en polyglottsångare
samt två ljusstrupiga medelhavsstenskvättor av rasen hispanica. Några kilometer söderut hittades resans första
blåkråka, sittandes på en gammal vägskylt. Här var det också gott om härfågel och på några elledningar sågs en flock
på 50 stensparvar.
     Under skymningen färdades vi västerut mot Jerez de la Frontera och några mil innan denna stad sågs de första
kohägrarna i ett våtområde. Längs vägen under kvällen noterades en minervauggla samt en obestämd nattskärra.
     En efterlängtad portion med friterad bläckfisk trycktes ned medan vi fruktlöst försökte att leta oss fram till Laguna
de Medina. Trots närmare två timmars letande lyckades vi ej att hitta denna sjö, utan natten tillbringades längs vägen,
en halvmil sydost om Jerez.
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I gryningen fortsatte sökandet efter den försvunna sjön, och efter att vi konstaterat att samtliga våra kartor var felritade,
konsulterade vi lokalbefolkningen. Vips... där var sjön! Problemet låg i det faktum att sjön är belägen ca en halvmil
längre åt sydost än vad kartorna visar. Men kör bara vidare längs N440 tills sjön dyker upp på vänster hand (från Jerez
räknat).
     Flockar av ko- och silkeshäger flög över oss vid soluppgången och den fuktiga luften från sjön blandades med
stämmor från talrika cetti- och grässångare. Svarthalsad dopping, gräsand och snatterand var alla mycket vanliga och
efter lite letande hittades de första kopparänderna. De pråliga hanarna var lätta att hitta i flockarna och totalt noterades
tio exemplar. Även rödhuvad dykand var vanlig (ca 200) och i buskagen runt sjön hittades flera sammetshättor, några
polyglottsångare och en sydnäktergal. Mystiska läten från vassen avslöjade sig snart komma från några purpurhönor
som hade vänligheten att visa upp sig fint. Över sjön sågs sand- och skäggtärna samt flera styltlöpare och hårt spanande
resulterade i tre marmoränder samt en av resans stora överraskningar; en ung stäpphök! Det rådde ingen tvekan om
arttillhörigheten, men befogade frågor om vad den gjorde här vid denna tidpunkt dryftades under resten av dagen.
Fanns det månne recessiva ängshöks gener i den!?
     Över ändlösa solrosfält fortsatte resan västerut mot Guadalquivir och Bonanza salinerna. På ett ställe var flodbanken
bokstavligen täckt med svartbenta strandpipare. Vi räknade till totalt ca 500 stycken. Salinerna visade sig innehålla
mycket fågel; ca 100 flamingos, lika många styltlöpare, minst 500 vardera av skärfläcka och rödspov, 50 silkes- och 30
kohägrar. Utöver detta sågs även resans enda långnäbbade måsar, sex till antalet, och flera småflockar av sandtärna,
totalt ca 15 ex. Flera grässångare, kungsfiskare (som fanns talrikt överallt i Andalusien så fort vatten erbjöds) samt
enstaka svarttärnor, brunglador och dvärgörnar sågs också.
     Vi fortsatte norrut längs Guadalquivir. Ändlösa jordbruks- och slättområden avlöste varandra och tillgången på
fågel, framförallt hägrar, var enorm. Kohäger räknades med ca 700 ex. och silkeshäger var nästan lika vanlig. Många
purpurhägrar stod öppet mitt ute på sädesfälten och både rallhäger och natthäger sågs med flera exemplar. Brunglada
var mycket vanlig och det gällde även ängshök och i viss mån även dvärgörn. En juvenil korttålärka satte våra
hjärnceller i arbete då den envisades med att locka likt en dvärglärka. Flera flockar på upp till 40 individer av
sandtärnor jagade över ängsmarkerna och här och där sågs mindre flockar av skäggtärnor. Över ett våtområde jagade
drygt hundra vadarsvalor och totalt noterades ca 200 styltlöpare i omgivningarna. Biätare var vanliga och härfågel
bokfördes med ca tio exemplar.
     Etappmålet utgjordes enligt planerna av en mindre bilfärja, med vars hjälp man kunde ta sig över till västra sidan av
floden och in i Coto Doñana, utan att behöva köra norrut till Sevilla. Efter några timmar av svamlande bilkörning med
tiotals okända och oskyltade fyrvägs-korsningar lyckades vi osannolikt nog hitta ner till denna fallfärdiga båt.
Färjekarlen såg oss från andra sidan floden när vi kom, vinkade välkomnande och körde över båten och hämtade oss.
Några kilometer närmre den lilla staden Villa Franco del Guadalquivir blev det tvärnit! Mitt ute på slätterna, med en
bondgård omgiven av spannmålsodlingar på ena sidan och halvtorra risfält på andra sidan, kliver en mycket liten, men
storfotad fågel ut på vägen. En sumphöna! En ungfågel med distinkt bandade flanker och visst var den kortvingad.
Fågeln gick över vägen, hoppade till över diket och försvann in i risfältet. Det kan inte ha rört sig om något annat än en
dvärgsumphöna!
     De kommande timmarna ägnades åt att leta efter parkens nya informationsbyggnad,  Observatorio del Antonio José
Valverde. Detta var dömt att misslyckas men välvilliga spanjorer lyckades istället leda oss till en fågelpark av sällan
skådat slag. Mängder av änder, gäss och hägrar av alla tänkbara arter blandades med stora burar innehållande



vadarsvalor, krokodilvaktare, skägg- och sandtärnor, rödnäbbad trut, blåtrast, kalander- dvärg- korttå-  dupontlärkor
och rörsångare m.m... Eventuellt var det frågan om ett rehabiliterings center för skadade fåglar. Man kan ju i alla fall
hoppas!
     Färden gick vidare västerut mot El Rocio. Bruna glador var mycket talrika och här och var noterades enstaka orm-
och dvärgörnar. I en stor pinjeskog hittades de första blåskatorna som likt lavskrikor flög omkring i små grupper. Den
största flocken var på ca 30 individer och trots flertaliga försök till fotografering lyckades de hela tiden att "smita
igenom".
     Väl framme i El Rocio fick vi ett ordentligt smakprov av vad området hade att erbjuda. Detta nordvästra hörn av
våtområdet Las Marismas kallas La Rocina och sträcker sig hela vägen ända fram till stadens centrum. Aldrig har vi
sett så mycket fågel koncentrerat till ett enda område! Hundratals hägrar, storkar, flamingos, skedstorkar och styltlöpare
blandades med tusentals änder och vadare. En gigantisk flock på ca 4000 rödspovar lyfte oroligt av och an då
dvärgörnar, gåsgamar och bruna glador patrullerade över området. En calidrisflock bestående av ca 400 småsnäppor
och 300 spovsnäppor sprang ivrigt omkring på dybankarna endast ett stenkast från El Rocios vackra kyrka. Över
våtmarkerna flög flera små flockar av sand- och skäggtärnor och på ängarna, bland kreaturen, födosökte en flock på
150 svartstarar. Vid informationscentret El Achebron strax söder om staden fanns en liten våtmark där purpurhönan
visade sig vara lättsedd. Ett imponerande område!
     Kvällen tillbringades i semesterorten Matalascañas nere vid kusten och här sågs, förutom två gulnäbbade liror, också
resans enda rödnäbbade trutar. Två adulta fåglar och troligen även en juvenil sträckte västerut längs stranden. Resans
godaste friterade bläckfiskar får ses som en värdig avslutning på dagen.
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Gryningen tillbringades vid La Rocina och i stort sett sågs samma fåglar som under gårdagen varför vi beslutade oss
för att åka österut, in i parken. Detta var emellertid lättare sagt än gjort då vägen visade sig bestå av två hjulspår i 50
centimeter djup lössand. Men trots att mötande lokalbefolkning skakade sina huvuden åt oss, satte vi våran Renault
Twingo på detta mästarprov. Efter ett tag behärskade vi tekniken till fulländning. Konstant hög hastighet och små
rattrörelser, löd receptet, och faktiskt hann vi ta oss över en halvmil innan vi insåg det omöjliga i vårt företag. Vid det
laget hade vi trots allt hunnit sett sex dvärgörnar, två lagerlärkor och mängder med bruna glador, härfåglar och biätare.
Troligen hade vi även hört några dvärglärkor. Strax innan El Rocio hittades resans enda eksångare, tre stycken.
Tillbaka vid La Rocina upptäcktes tre unga bronsibisar seglande över området och dessa landade sedermera i
våtmarken. Enligt uppgift skall en nyetablerad mindre population av denna art häcka i området. Övrigt nya fåglar var
också tre vadarsvalor, en orädd purpurhöna, sju natthägrar och två rödhuvade dykänder. En mörk dvärgörn slog en
styltlöpare bara 30 meter framför oss.
     Staden El Rocio är värd att beskrivas noggrannare. Hela staden är byggd på sand och invånarna använder hästar som
transportmedel. Framför alla hus finns räcken där man, som på tv, slänger runt tömmarna då hästen lämnas. Märkligt!
     Innan Doñana lämnades för gott hann vi med ett besök vid El Acebuche någon mil söderut. 30 skedstorkar, fem
silkeshägrar och en ljus dvärgörn sågs vid det korta besöket.
    Vi följde nu kusten mot nordväst, över Huelva och vidare in i Portugal. Två blåskator svepte över vägen precis innan
gränsen. På portugisiska sidan av gränsfloden finns ett stort salinområde vid den lilla byn Castro Marim. Här var det
tänkt att vi skulle hitta glasögonsångare, men ibland går inte allt som planerat. Möjligen var vi lite sena på säsongen för
dessa tidiga flyttare. Vi lyckades dock få fina obsar på totalt åtta dvärglärkor som välvilligt demonstrerade sitt sträva
lockläte. Vanliga var också grässångare, styltlöpare, silkeshäger och varfågel. En mer eller mindre samlad flock på 100
vita storkar vittnade om att det var flyttningstid för dessa.
     Under eftermiddagen nådde vi återigen Albufeira och under kvällen besökte vi den "nya" staden Villa Moura där
härfåglar sprang omkring på golfbanorna.
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All skådarverksamhet låg nere, men strax öster om Lagoa sågs ett par härfåglar, ca 20 kohägrar och en silkeshäger.
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Dagen inleddes med vårt tyngsta "icke-fågel-kryss", nämligen kameleont som har en mycket lokal utbredning i Europa,
och bara förekommer på ett par platser på Iberiska halvön.
     Dagen i övrigt tillbringades vid lyxområdet Quinta do Lago strax väster om Faro. Den stora, men exploaterade,
våtmarken Ria Formosa har här bildat mängder av laguner och små öar som enligt litteraturen skall vara goda
skådarmarker. Förutom tusentals trutar, några svartbenta strandpipare och enstaka silkeshägrar såg vi dock ingenting
här. De stora, igenvuxna, vattenbunkrarna på golfbanan var desto bättre. Här fanns ett litet fågeltorn varifrån man hade
god sikt över området. Tre dvärgrördromar visade sig mycket öppet och fint liksom minst fem purpurhönor. Talrika var
också cettisångare och kungsfiskare, och här noterades också spansk gröngöling av rasen sharpei. Längs stranden sågs
ett tiotal gulnäbbade liror. Under kvällen gjorde vi oss återigen klara för avfärd. Denna gång mot Extremadura.
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Återigen passerade vi över Sevilla men svängde denna gång norrut. Bortsett från att vi (för andra gången) blev stannade
av kontrollerande poliser gick bilfärden bra och vi hann till och med sova ett par timmar innan gryningen.
     Vi valde att tillbringa morgonen vid ett stort slättområde som på engelska kallas Salor plains, två mil söder om
Caceres. Vi hade inte spanat många minuter innan vi möttes av den överväldigande synen av fyra flygande stortrappar.
De var verkligen enorma, och på makliga vingslag flög dom fram över slätten i det dunkla morgonljuset. Vi hittade
snart flera och vi kunde efter en timme räkna in 15 stycken som stod i små glesa grupper på slätten. En flock på 13
småtrappar flög förbi oss och de såg onekligen ut som små leksaker i jämförelse med sin större släkting. Detta skulle
märkligt nog bli de enda småtrappar vi kom att se under resan! Kanske var gräset någon decimeter för högt för att man
med lätthet skulle kunna hitta dem. Stora flockar av kalanderlärkor drog fram och tillbaka över slätterna, och
uppskattningar av flockstorlekarna gav vid handen att totalt ca 1000 (+-100) ex rörde sig i området. Stundtals tycktes vi
vara helt omgivna av dessa och deras lite raspiga, men ändå salivfulla, lockläte. Härfåglar var mycket vanliga och
samtidigt sågs åtta stycken på en kort elledning. Tillsammans med dessa satt även två blåkråkor och lite längre norrut
sågs ytterligare en. Biätare drog hela tiden över i små flockar och ca 70 ex sågs här under morgonen. Inne i "dehesan",
den glesa korkekskogen, sågs två blåskator, några rödhuvade törnskator och faktiskt även fyra tjockfotar. Lite underlig
biotop för dessa kan tyckas! En ensam korttålärka sågs (vi hade tidigare under natten sett ytterligare en i
strålkastarljuset) och över slätten jagade hundratalet rödfalkar omkring. Flera hundra bruna glador och kohägrar
passerade över oss, liksom stora flockar av svartstare. Rostgumpsvala och grässångare noterades med flera ex vardera
och en ensam grågam höll span över området under flera timmar. Över ett vattendrag gick en vacker gammal bro som
fick tjäna som obsplats för en stund. Ett vinterhämplingslikt läte visade sig komma från en flock "minifåglar" som
kastade sig handlöst ner i en liten vassrugge längs ån och efter några sekunder hoppade de upp på stråna. Tigerfinkar!
Hmm...
     Vi körde några kilometer österut och kunde konstatera att blåskata var vanlig i området. Detta gällde även för
rödhuvad törnskata, cettisångare, svarthakad buskskvätta, rostgumpsvala, brunglada, vitstork och kohäger. Enstaka
dvärgörnar och sammetshättor sågs också, och vid en liten trädridå sågs en polyglottsångare hastigt. Vi beslutade oss
för att åka några mil söderut, mot den lilla byn Arroyomolinos, där det enligt uppgift skulle häcka några par
kafferseglare. Vi lyckades emellertid inte hitta dessa, med vid byns kyrka fick vi fina obsar på klippsvalor som häckade
i ett utskjutande valv. På vägen hit hade vi hittat flera blåkråkor och biätare, sex dvärgörnar och en grågam.
     Vi vände oss nu norrut igen och körde över Trujillo mot Monfragüe, det stora reservatet vid Rio Tajo. Längs vägen
sågs minst 40 blåskator, 15 styltlöpare, en härfågel, två medelhavsstenskvättor, tio brunglador och en flock stjärtmes av
den iberiska rasen irbii. I bergsbyn Torrejón el Rubio lyckades vi få i oss ett välbehövligt mål friterad bläckfisk. Först
på listan stod ett besök vid Monfragües gamla borgruin och med flockar av skrikande gåsgamar över huvudet och 45
grader i skuggan inleddes spaningarna, och det tog inte många minuter innan vi lyckades hitta resans tyngsta art: en
kafferseglare! Praktobs under en halvtimma, man kan inte klaga... Runt ruinen seglade också mängder av rostgump-
och någon klippsvala. Bland gåsgamarna hittades en smutsgam, som vi verkligen inte hade varit bortskämda med under
resan. Längre fram längs vägen låg den sanslösa klippan Peñafalcon, som lodrät reser sig flera hundra meter upp vid
Rio Tajo. Här hade gamarna sitt favoritställe och vi såg samtidigt ca 100 gåsgamar, två grågamar och en smutsgam. Tur
att vi fortfarande var vid liv... Längre fram längs vägen hittades några rödhöns, ett par seglande svarta storkar och
enstaka smattrande sammetshättor. Svimfärdiga av värmen lade vi oss för att vila någon timme innan vi åter vände
söderut mot Trujillo.
     Strax nordost om Trujillo ligger den lilla byn Belén som har blivit känt för sina slättområden och här valde vi att
tillbringa kvällen. Även här fanns stora flockar med kalanderlärkor och efter lite spanande kunde vi räkna in 41
stortrappar. Rödfalkar och kornsparvar var också vanliga och flock efter flock med kohägrar flög över. Efter ett litet tag
hördes ett obekant läte, ett ihåligt knorrande. Förslag om att det skulle vara våra tomma magar lades omgående på
hyllan då vi upptäckte ljudkällan; två svartbukiga flyghönor som hastigt drog fram över oss på ganska hög höjd. Det
kändes rättvist! Vi fortsatte skådningen och såg enstaka brunglador och en härfågel och plötsligt lyfte ytterligare tre
svartbukiga flyghöns från marken, alldeles framför oss! Skulle inte de vara ovanliga...?
     Kvällen avslutades med en gigantisk kalvkotlett i Trujillo, innan vi (för första gången) tog in på hotell, i byn
Malpartida strax väster om Caceres. Innan vi lade oss till ro hann vi dock med ett kort besök i ett område där rödhalsad
nattskärra skulle vara vanlig, men vi lyckades bara hitta några minervaugglor.
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Efter att ha dragit på oss en smärre förkylning (tack vare hotellets effektiva aircondition) lämnade vi Malpartida i
gryningen för att åter söka oss ut mot slätterna, denna gång strax sydväst om byn. Resultatet blev klent: en
minervauggla, 50 kalanderlärkor, två tjockfotar samt några härfåglar och brunglador. Vi körde tillbaka till Caceres och
vände sydväst mot Badajoz vid portugisiska gränsen. Ett stopp någon mil efter Caceres gav två svartbukiga flyghönor,
80 stensparvar, 50 kalanderlärkor, enstaka blåkråkor, rödfalkar, härfåglar och en vardera av ormörn och tjockfot. Små
flockar av biätare sågs här och där.
     I områdena runt Badajoz hittade vi smutsgam och rödfalk, och blåskator var fortfarande vanliga. En svidande plomb
i reselistan var fortfarande svartvingad glada varför vi bestämde oss för att åka mot den portugisiska byn Degolados
nordväst om Campo Major. Här hade ett resesällskap sett flera individer under ett besök 1988. Sagt och gjort, några



kilometer norr om Degolados såg dehesan fin ut, och redan efter några minuters spaning hittades en gammal fågel som
svävade på hög höjd med kraftigt v-ställda vingar. Oerhört läcker fågel!  Den satte sig lugnt på en telefonstolpe och vi
bestämde oss för att avancera med bilen. Dessvärre satt fågeln inte kvar när vi kom fram och vi lyckades inte heller
med att återfinna den. Vi fick nöja oss med vår treminuters obs. I området sågs även 15 rödfalkar samt en hel del
biätare och blåkråkor.
     Färden gick vidare söderut genom Portugal, som var avsevärt fågelfattigare än Spanien. Vi gjorde ett stopp vid en
kohägerkoloni sydväst om Evora, men bortsett från det plus några rostgumpsvalor sågs nästan ingen fågel alls. Vi hann
även med ett misslyckat försök att hitta trappar vid Castro Verde, där det skulle finnas gott om dem. Hettan var
påträngande så här mitt på dagen och troligen blir trapparna mer svårsedda då.
     Albufeira nåddes utan några större problem under sena eftermiddagen och efterlängtade dopp i havet lät sig inte
väntas.

15/8
Balkongskådning gav fem gulnäbbade liror och en sammetshätta som troligen hade häckat i buskagen utanför hotellet.
Den såg och hörde vi till och från varje dag.

16/8
Sol och bad vid Quinta do Lago. Ett besök vid golfbanan gav minst en purpurhöna, en dvärgrördrom, tre silkeshägrar
och som vanligt många kungsfiskare. På de klippta gräsmattorna längs vägarna sågs tiotalet härfåglar.
     Kvällen tillbringades i Villa Moura där sex stycken vita storkar flög över staden i kvällningen.

17-19/8
Hotellskådning gav totalt ca 70 gulnäbbade liror, elva havssulor, en polyglottsångare och våran egen sammetshätta.
Vid hemfärden den 19:de summerades 174 researter. Flyget hem blev över 11 timmar försenat.

Artlista med en del nyttiga kommentarer

Gulnäbbad lira
12 ex Albufeira 5/8, 100 ex Albufeira 6/8, 1 ex Albufeira 7/8, 2 ex Matalascañas, 10 ex Quinta do Lago 12/8, 55 ex
Albufeira 15-19/8.

Natthäger
2 ex Ö. Doñana 9/8, 7 ex El Rocio 10/8.

Rallhäger
5 ex Ö. Doñana 9/8.

Purpurhäger
Ca 10 ex Ö. Doñana 9/8. De flesta ovanligt oskygga.

Silkeshäger
Allmän vid fuktigare områden.

Kohäger
Mycket talrik i både Andalusien och Extremadura. Något ovanligare i Portugal.

Dvärgrördrom
3 ex Quinta do Lago 12/8, 1 ex Quinta do Lago 16/8. Mycket lättsedda från det lilla fågeltornet.

Vitstork
Tämligen allmän.

Svartstork
2 ex Monfragüe 13/8.

Skedstork
3 ex Bonanza salinerna 9/8, ca 150-200 ex El Rocio 9-10/8.

Bronsibis



3 ex 1k El Rocio 10/8.

Större flamingo
Ca 100 ex Bonanza salinerna 9/8, ca 150 ex El Rocio 9-10/8

Marmorand
3 ex Laguna de Medina 9/8.

Rödhuvad dykand
Ca 200 ex Laguna de Medina, 2 ex El Rocio 10/8.

Kopparand
10 ex Laguna de Medina 9/8.

Svartvingad glada
1 ex ad Degolados 14/8. Lokalen hittas genom att köra mot nordväst från Campo major (Portugal). När ni anländer till
den lilla byn Degolados, fortsätt mot nordväst ca tre km och gå upp på någon av de böljande kullarna längs vägen.
Detta verkar vara en av de lättaste lokalerna på hela Iberiska halvön.

Smutsgam
5 ex Monfragüe 13/8, 1 ex Badajoz 14/8.

Grågam
1 ex Sierra de las Nieves 8/8, 1 ex Salor plains 13/8, 1 ex Arroyomolinos 13/8, 2 ex Monfragüe 13/8.

Gåsgam
9 ex Ronda de la Vieja 8/8, 14 ex El Rocio 9/8, ca 30 ex El Rocio 10/8, 1 ex Salor plains 13/8, 154 ex Monfragüe 13/8.

Brunglada
Mycket allmän och talrik, främst i Doñana och på slätterna i Extremadura. Flockar på upp till 300 ex noterades.

Dvärgörn
4 ex Sierra de las Nieves 8/8, 1 ex Ronda de la Vieja 8/8, 1 ex Bonanza salinerna 9/8, 5 ex El Rocio 9/8, 9 ex El Rocio
10/8, 3 ex Salor plains 13/8, 6 ex runt Trujillo 13/8.

Ormörn
1 ex S. om Silves 7/8, 7 ex Sierra de las Nieves 8/8, 5 ex Ronda de la Vieja 8/8, 1 ex El Rocio 9/8, 1 ex S. om Caceres
14/10.

Stäpphök
1 ex 1k Laguna de Medina 9/8.

Rödfalk
Ca 100 ex Salor plains 13/8, ca 20 ex Belén 13/8, 2 ex S. om Caceres 14/8, 1 ex Badajoz 14/8, 15 ex Elvas plains 14/8.

Vaktel
1 ex Laguna de Medina 9/8.

Rödhöna
11 ex Sierra de las Nieves 8/8, 10 ex Ronda de la Vieja 8/8, 5 ex Monfragüe 13/8.

Dvärgsumphöna
1 ex 1k Ö. Doñana 9/8. Bör av allt att döma tillhört denna art.

Purpurhöna
3 ex Laguna de Medina 9/8, 2 ex El Rocio 9-10/8, minst 5 ex Quinta do Lago 12/8, 2 ex Quinta do Lago 16/8.

Stortrapp
15 ex Salor plains 13/8, 41 ex Belén 13/8.



Småtrapp
13 ex Salor plains 13/8. Förvånansvärt fåtalig.

Svartbent strandpipare
Ca 500 ex Bonanza salinerna 9/8, 20 ex Quinta do Lago 12/8.

Rödvingad vadarsvala
Ca 100 ex Ö. Doñana 9/8, 3 ex El Rocio 10/8.

Styltlöpare
5 ex Laguna de Medina 9/8, ca 100 ex Bonanza salinerna 9/8, ca 400 ex Doñana 9-10/8, 50 ex Castro Marim 10/8, 15
ex runt Trujillo 13/8.

Tjockfot
4 ex Salor plains 13/8, 2 ex Malpartida 14/8, 1 ex S. om Caceres 14/8.

Rödnäbbad trut
2 ex ad mot V. Matalascañas 9/8.

Långnäbbad mås
6 ex Bonanza salinerna 9/8.

Skäggtärna
1 ex Laguna de Medina 9/8, 30 ex Ö. Doñana 9/8, 5 ex El Rocio 10/8.

Sandtärna
1 ex Laguna de Medina 9/8, 15 ex Bonanza salinerna 9/8, ca 100 ex Doñana 9-10/8.

Svartbukig flyghöna
5 ex Belén 13/8, 2 ex S. om Caceres 14/8.

Turturduva
5 ex Doñana 9/8, 2 Arroyomolinos 13/8.

Minervauggla
1 ex Albufeira 6/8, 5 ex Andalusien natten till den 8/8, 1 ex Ronda de la Vieja 8/8, 2 ex V. Om Caceres 13/8, 1 ex
Malpartida 14/8.

Blek tornseglare
3 ex Albufeira 6/8, 5 ex Silves 7/8, ca 10 ex Sierra de las Nieves 8/8.

Alpseglare
1 ex Albufeira 5/8, 7 ex Albufeira 6/8, 10 ex Silves 7/8, 5 ex Sierra de las Nieves 8/8.

Kafferseglare
1 ex Monfragüe borgruin 13/8. Vi blev tipsade om denna nya häckningslokal av en Spansk ornitolog. Strax innan
klippan Peñafalcon går en mindre grusväg uppför sluttningen åt höger (skyltat mot Castello de Monfragüe, eller något
liknande) som leder till en parkeringsplats strax nedanför borgruinen. Trappor leder upp till borgen.

Härfågel
Tämligen allmän.

Biätare
Allmän.

Lagerlärka
Ca 10 ex Ronda de la Vieja 8/8, 2 ex El Rocio 10/8.

Dvärglärka
1 ex Ö. Doñana 9/8, 2 ex Ö. El Rocio 10/8, 8 ex Castro Marim 10/8.



Kalanderlärka
Ca 1000 ex Salor plains 13/8, ca 300 ex Belén 13/8, ca 50 ex Malpartida 14/8, ca 50 ex S. om Caceres 14/8.

Korttålärka
2 ex Salor plains 13/8, 1 ex S. om Caceres 14/8.

Rostgumpsvala
30 ex Ö. Om Albufeira 5/8, 2 ex Albufeira 5/8, 11 ex Salor plains 13/8, 25 ex Monfragüe 13/8, 2 ex Badajoz 14/8, ca
10 ex Alentejo 14/8.

Klippsvala
4 ex Ronda 8/8, 6 ex Arroyomolinos 13/8, 2 ex Monfragüe 13/8.

Stentrast
2-3 honfärgade Sierra de las Nieves 8/8. I A birdwatchers´ guide to southern Spain finns en karta över området. Strax
innan ni når fram till Foresters´ house sticker det av en grusväg åt höger uppför berget. Ta denna! Allt annat är mycket
ansträngande. Längs denna väg, nästan ända uppe, sågs samtliga stentrastar.

Blåtrast
4 ex Albufeira 6/8, 2 ex Sierra de las Nieves 8/8.

Svart stenskvätta
3 ex Ronda de la Vieja 8/8. Vid torget på norra sidan av ravinen inne i Ronda ligger en turistbyrå. Fråga om vägen till
Ronda de la Vieja! Stanna precis innan ni kommer fram till amfiteatern och gå snett upp till vänster mot denna. På
utsidan av stängslet, vid stenmurarna, var dessa fåglar lätta att finna.

Medelhavsstenskvätta
2 ex Ronda de la Vieja 8/8, 2 ex N. om Trujillo 13/8.

Svarthakad buskskvätta
Tämligen allmän.

Sydnäktergal
1 ex Laguna de Medina 9/8.

Cettisångare
15 ex Laguna de Medina 9/8, 2 ex Quinta do Lago 12/8, 4 ex Salor plains 13/8.

Grässångare
Ca 10 ex Laguna de Medina 9/8, 3 ex Bonanza salinerna 9/8, 30 ex Doñana 9-10/8, 8 ex Castro Marim 10/8, 3 ex Salor
plains 13/8.

Polyglottsångare
1 ex Sierra de las Nieves 8/8, 1 ex Ronda de la Vieja 8/8, 2 ex Laguna de Medina 9/8, 1 ex Salor plains 13/8, 1 ex
Albufeira 16-18/8.

Eksångare
3 ex El Rocio 10/8. Troligen en kull.

Provencesångare
5 ex Sierra de las Nieves 8/8.

Sammetshätta
Ca 10 ex Albufeira 6/8, tämligen allmän Doñana 9-10/8, 2 ex Castro Marim 10/8, 2 ex Salor plains 13/8, 2 ex
Monfragüe 13/8, 1 ex Albufeira 15-18/8.

Rödhuvad törnskata
3 ex S. om Silves 7/8, ca 15 ex Ronda de la Vieja 8/8, 8 ex Doñana 9-10/8, 6 ex Salor plains 13/8, 1 ex Trujillo 13/8.



Svartstare
Ca 300 ex El Rocio 9-10/8, ca 500 ex Salor plains 13/8.

Blåskata
Ca 30 ex Doñana 9-10/8, 2 ex Castro Marim 10/8, 12 ex Salor plains 13/8, ca 70 ex Monfragüe 13/8, ca 10 ex Badajoz
14/8.

Alpkråka
Ca 200 ex Sierra de las Nieves 8/8, 1 ex Ronda 8/8.

Stensparv
Ca 50 ex S. om Ronda de la Vieja 8/8, ca 80 ex S. om Caceres 14/8.

Tigerfink
14 ex Salor plains 13/8.

Häcksparv
3 ex Sierra de las Nieves 8/8, 1 ex Ronda de la Vieja 8/8.

Klippsparv
8 ex Sierra de las Nieves 8/8.

Magnus Hellström
018-555704
a6maghel@ulmo.stud.slu.se


