
Dagbok Spanien 30/11-14/12 2001

 Fredag 30/11 Landade på Malagas flygplats 12:30 och kunde se
dom första Grässångarna från planet. Ser även Ängspiplärkor i
gräset runt landningsbanan. Efter lite strul med att få ut hyr bilen
så bär det av västerut mot Tarifa.
Jag stannade i Sotogrande för en kort rast, och kunde räkna in resans
enda Skatgök där. Strax innan Tarifa stannade jag till vid mirador de
estrecho.  Där får jag fina observationer på Sammetshätta och
Svarthakad buskskvätta, En fågel på en sten vållade lite bryderi innan jag
såg att det var en Blåtrast. En Blåkärrhök jagar nere i dalen där även en
flock Kohägrar håller till.  Tre Gåsgamar vilar i ett träd på klippan på
andra sidan dalen men på långt håll tyvärr.
Vid Tarifa beach går jag en sväng längs stranden och kan bland alla
Medelhavstrutar räkna in 10ex Rödnäbbade trutar.  Av vadare ses bl.a.
Svartbent strandpipare, Sandlöpare, Myrspov (resans enda) Småsnäppa
Och Kustsnäppa. Ute i Atlanten som ligger helt lugn så flyger 3ex
Medelhavslira förbi och några enstaka Havssula jagar en bit ut.
Lämnar Tarifa vid 18 tiden när det börjar att mörkna för att leta upp
hotellet i Vejer de la frontera.

Lördag 1/12 Gick upp när det började ljusna för att åka till La Janda
området, dimman låg ganska tät så jag började strax söder om Venta de
retin. Där i den glesa skogen kryllade det av sångare , framför allt
Gransångare och Sammetshätta men även Grässångare. Över mig så
sjunger Tofslärkor frenetiskt Och Kornsparvar hörs hela tiden.
När sen dimman lättade så gav jag mig ut i La Janda. Strax innan man
var framme vid kanalen så ser jag flock vis med Gulhämplingar och en
Svart stork. Dagens vanligaste fågel Svarthakad buskskvätta visar sig
över allt. Längs körvallen ses det mängder av Vit stork och ytterligare en
Svart stork. Ca en kilometer upp efter vallen ser jag resans enda
Kaveldunssångare söka föda i kanalen. En Minervauggla kommer
flygandes förbi bilen och resans första Kungsfiskare ses fiska i ett dike.
Hela tiden gör man stopp och spanar på alla rovfåglar som jagar i
området. Ser flera Blåkärrhökar både honor och hannar. Tornfalkar och
Brun kärrhök ses hela tiden men även några ormvråkar seglar över
huvudet på mig.
Längs vallen ses det bland annat Styltlöpare, Silkeshäger, Kalanderlärka
,Grässångare, Tofslärka och Kornsparvar.
När vallen tog slut efter ca 8 kilometer så tog jag höger för att komma
längre in i La Janda, efter ca 2 kilometer så kom jag fram till en kanal
som innehöll hela 19ex Rörhöns och även här hörs Sammetshätta,
Gransångare och Svart rödstjärt i buskarna. Ytterligare 4 kilometer längre
fram så stannar jag och går upp i den glesa korkekskogen. Det kryllar av
Sammetshätta, Gransångare och Svarthätta. Hör och ser resans första
Härfågel och en trädlärka sjunger en bit där ifrån. Svart rödstjärt ses flitigt
och en Lagerlärka visar upp sig fint. Sen hör jag en bekant fågel och
strax efter så flyger den upp framför mig nämligen en Rödhöna, hör sen
flera ex av denna vackra fälthöna. Över bergen seglar 10ex Gåsgamar



och en Stenfalk kommer över mig samtidigt som luften kryllar av
Klippsvalor. I träden sjunger Gulhämplingar tillsammans med Dubbeltrast
och Hämplingar. På väg tillbaks till bilen stannar jag till vid ett vattenhål
och ser ut över det vanliga en nybadad Cettisångare, flera Rödhöns och
en Fasan. På väg tillbaks till Vejer ser jag flock vis med Kalanderlärka
och Tranor.

Söndag 2/12
Började även i dag i La Janda i dimman. Jag körde ner till vallen och
spanade ett tag ser en Enkelbeckasin, Silkeshägrar, Kohägrar, Hämpling
och mängder av Tofslärkor. Sen stannade jag till vid samma ställe som i
går strax söder om Venta de retin. Där har jag en fin observation på
Härfågel sittandes i ett träd. En Blåkärrhöks hanne seglar över skogen, i
övrigt mängder med Sammetshätta, Svart rödstjärt, Rödhake, Kornsparv,
Gulhämpling, Tofslärka och Svarthakad buskskvätta. Ser även 3ex
Kalanderlärka.
På väg ner till Zahara ser jag 9ex Turkduvor sitta fint inne i en by mellan
Venta de retin och Zahara. Väl nere i Zahara så for jag upp till Sierra de
la plata och spanade. En flock med 28ex Gåsgamar ses i en och samma
skruv och resans första Rödfalk hägnas in. På en sten lite längre upp
sitter en Blåtrast och solar i det varma vädret. Har en Lagerlärka på fint
foto avstånd (15m) och jag räknar in hela 4ex Provancesångare bland
annat två hannar. 12ex Tranor sträcker in från Atlanten och en Tornfalk
är i luften hela tiden. Även här uppe en hel del Sammetshätta,
Svartrödstjärt och några Hämplingar.
For sen ner till fyren nedanför berget och spanade en stund trots att det
inte blåser något. Trots det ser jag en del Havssula fiska där ute och 3ex
Medelhavslira drar strax över ytan. Även en del Svarthuvade måsar och
Kentska tärnor drar där ute. Det drog förbi 3ex obestämda Alkor innan
jag drog vidare till Barbate salinerna.
Där ser jag en Kungsfiskare sitta och spana efter fisk vid en dammlucka.
En del Skräntärna och Kentska tärnor finns i området tillsammans med
mängder av Medelhavtrutar och några Svarthuvade måsar. Det var
sparsamt med vadare, bara en del Rödbenor och Drillsnäppor finns vid
dammarna. Dagens tätting är en hanne Spansk sparv som sitter i en
buske. 104ex insträckande Vita storkar kommer utifrån Atlanten och i
buskarna sitter som vanligt Sammetshätta, Svarthakad buskskvätta och
Grässångare. Tornfalk och Tofslärkor fyller upp luftrummet.
Uppe i pinje skogen mellan Barbate och Trafalgar fyller jag på artlistan
med talgoxe, Korp, Svartkråka och Rödhake. I skymningen så börjar en
Berguv att hoa på avstånd.
Hemma i Vejer så gick jag en sväng efter middagen, hör en kattuggla i
branten och ser en Tornuggla flyga över torget vid hotellet.

Måndag 3/12
Från balkongen på hotellet så räknar jag in 4ex Rödfalkar.
For sen direkt ner till fyren vid Cape Trafalgar för lite havsfågel skådning.
Tyvärr blåser det sydost vindar ( från Medelhavet) men vad gör det när
det drar mängder av Medelhavlira där ute. Den första timmen kan jag



räkna in över 150ex och över 200ex Havssula där ute. Även Tordmule
drar med enstaka antal där ute.
Inne i strandskogen i Trafalgar sjunger Gulhämplingarna som om det
vore vår. I strandkanten står en Storspov och en Större strandpipare och
plockar något ätbart.
Det bar sen av till Cadiz och dess saltvatten saliner. Vid första stoppet
flyger det över 4 Vita storkar och det syns en hel del vadare: Rödbena 28
Gluttsnäppa 12ex, Drillsnäppa 1ex, Kärrsnäppa 45ex, Svartsnäppa 3ex,
Större strandpipare 40ex, Svartbent strandpipare 12ex och Kustpipare 3
Där ses också en del Kohägrar och Silkeshägrar. Som vanligt finns det
Grässångare, Tofslärka, Svarthakad buskskvätta och Sammetshätta där.
Av rovfåglar syns bara ett antal Bruna kärrhökar till
Nästa ställe i Cadiz hade ännu mer fågel framför allt vadare, men det
första jag ser är 14ex Större Flamingo som går där ute i knädjupt vatten
och silar plankton. Vadar antalet är nog det största hittills som jag har
sett vid ett och samma ställe här kommer ungefära antal:
Rödspov 192ex, Sandlöpare 500ex, Skärfläcka 200ex, Drillsnäppa 2ex,
Rödbena 100ex, Kustpipare 25ex, Storspov 4ex, Större strandpipare
500ex, Svartbent strandpipare 1500-2000ex, Kärrsnäppa 500ex,
Styltlöpare 50ex. Även här ses några Vita storkar, Ko och silkeshäger
och en ensam Skäggdopping ligger i bukten utanför.
Vid den inre Cadiz bukten sträcker 6ex Skedstork förbi och i vattnet
ligger det Skäggdoppingar, jag lämnar två mindre doppingar obestämda
på grund av motljus. Efter vägarna ser jag mängder av Tornfalk,
Klippsvalor, Kalanderlärka, Hämplingar och Gulhämplingar. Även flockvis
med Kornsparv och grässångare.

Tisdag 4/12
Lämnade Vejer tidigt. Nedanför byn så tittade jag på Kohägrarnas
övernattnings ställe. Det är säkert 800ex som använder dalen som sov
plats.
När jag passerar Cadiz så ser jag 14ex Flamingo och 2ex Svarta storkar
plus en del Vit stork.
Det tar lite tid att hitta ut till Laguna de tarelo vid Sanlucar, men väl där så
får jag lön för mödan. Kopparänderna simmar strax utanför gömslet och
jag får njuta av dom vackra hannarna. Det är ungefär 200ex
Kopparänder i den fina lagunen, tillsammans med 15ex Svarthalsade
doppingar så förgyller dom den lite kyliga vinter morgonen.
I lagunen finns det även en del Sothöns, Vigg, Brunänder och en
Rörhöna. I pinje skogen så sjunger mängder av Gransångare och några
Sammetshättor skramlar på med sitt läte.
På väg ut till Salinas de Monte algaida så börjar det att dyka upp en hel
del Rovfågel om man bortser från Tornfalk som man ser överallt. På en
sträcka som är mindre än en mil så ser jag 35ex Brunkärrhök, 10ex
Ormvråk, 4ex Röd glada och en Fiskgjuse ses fiska vid salinerna när jag
kommer dit. Vid salinerna finns det mängder av Flamingo säkert över
400ex. Resans enda Ägretthäger står på andra sidan och sover
tillsammans med Kohägrar och Silkeshägrar. I vattnet så ser jag en del
sjöfågel bland annat 1000ex Sothöns, 10ex Stjärtänder och ca 30ex



Skäggdoppingar. Bland vadarna kan nämnas Skärfläcka, Styltlöpare,
Storspov och Gluttsnäppor.
Sen bar det av mot Brazo del este som ligger halvvägs upp till Sevilla,
jag stannar till vid en liten kanal där jag ser flera Rörhöns på närhåll.
Även en del Smådopping finns i vattnet och på andra sidan vägen ser jag
kanske dagens fågel på ett harvat fält, nämligen en adult Fjällpipare i
vinterdräkt det var en fågel som jag inte hade räknat med att få se.
Någon kilometer längre fram ser jag 2ex Kungsfiskare jaga varandra över
en kanal flera gånger. Runt brazo del este ses det mängder med Vit stork
Och jag kan räkna in 7ex Svart stork. På ett fält står det 25ex Ljungpipare
tillsammans med flera hundra Tofsvipor. Av rovfågel ses det 2ex Röd
glada, 15ex Brunkärrhök, 5ex Ormvråk och säkert 150ex Tornfalk på en
sträcka på tre mil.
Efter att ha tagit färjan över Rio Guadalquivir så ger man sig in i Coto
Donana på småvägar mot El Rocio. Inne i parken flyger det över ca 30ex
Röda glador strax innan det mörknade. Kom fram till El Rocio strax efter
att det hade mörknade.

Onsdag 5/12
Dagens fågelskådning började utanför hotellet, på gårdsplan flög det runt
två ex Ladusvala och i lagunen bakom hotellet fanns det kopiösa
mängder fågel. Här kommer lite siffror som sågs fram till 12:00
Kohäger35ex, Slikeshäger50ex, Gråhäger120ex, Bronsibis17ex, Vit stork
50ex, Rödspov250ex, Skedstork2ex, Storspov4ex, Skärfläcka200ex,
Rödbena50ex, Styltlöpare300ex, Tofsvipa250ex, Gluttsnäppa 15ex,
Enkelbeckasin25ex, Drillsnäppa3ex, Småsnäppa1ex, Mindre
strandpipare5ex, Större strandpipare15ex, Grågäss250ex, Kricka 50ex,
Stjärtand250ex, Sothöns2500ex, Skedand300ex, Brunand400ex,
Rörhöns25ex, Flamingo300ex, Forsärla3ex, Pilgrimsfalk1ex, Brun
kärrhök2ex, Smådopping15ex, Kustsnäppa1ex, Brushane2ex.
Allt detta utan att ha rört mig en enda meter.
Efter lunch så gick jag uppströms La Rocina till några gömslen som var
strategiskt utplacerade längs våtmarken. I skogen sjöng Gulhämpling
flitigt tillsammans med Gransångare, Svart rödstjärt, Sammetshätta,
Dubbeltrast och resans enda Skogsduva. Vid det första gömslet ser jag
några Röda glador som kretsar ovanför skogen tillsammans med Brun
kärrhök och Ormvråk. Sen ser jag i ögonvrån tre fåglar lyfta i vassen,
som när jag fick in dom i kikaren kunde skrika högt av glädje, det var
nämligen tre Rallhägrar som bara övervintrar med några få ex i Spanien.
Sen ser jag ett gäng Rörhöns och dagens första Cettisångare sjöng 20
meter framför gömslet.
Vid det andra gömslet så hägnas dom första Purpurhönsen in och
ytterligare Rörhöns och flera Röda glador. Där sitter också två
Cettisångare till och sjunger runt gömslet. Vid det sista gömslet så var
det Rovfåglarnas tur, först kom det 4ex Röda glador, Brun kärrhök10ex,
Ormvråk3ex, Sparvhök1ex(resans första). Sen kom det en rovis som
väckte huvudbry, men som sedan kunde artas till en Brun Glada. Om det
tog tid att arta den så var det ingenting mot vad nästa rovis ställde till
med. Efter att den hade kretsat tio minuter runt mig så kunde jag art
bestämma den till en Dvärgörn. Jag tog det på den typiska teckningen på



ovansidan och dom fina positions ljusen framtill. Har även fler
Purpurhöns, Rörhöns och en Cettisångare till i området.
På heden sjunger Svarthakad buskskvätta, Svart rödstjärt, Hämpling,
Grässångare och dagen enda Tofslärka.

Torsdag 6/12
På morgonen så for jag ner till Acebuche i södra Coto Donana för att leta
bl.a Rödhuvad dykand. När jag kom dit så började jag vid det bortre
gömslet och genast ses dagens första Härfågel sittandes i ett träd på
andra sidan våtmarken. Där hör jag även en Gröngöling och ser
Cettisångare och Smådopping. På väg till nästa gömsle flyger det över
en till Härfågel. I markerna finns det gott om Rödhöns ser ungefär 25-
30ex. Vid gömslet ses Purpurhöns, Smådopping, Brunänder, Kricka,
Snatterand och Rörhöns. Två Varfåglar av den Iberiska rasen jagar
insekter på nära håll och en eller två Röda glador cirklar i området.
Under en längre promenad stöter jag på ett gäng Blåskator ca 100ex och
två Härfåglar letar matnyttigt på marken. Har även Provancesångare och
två Tofslärkor innan jag tar kafferast vid informationscentrat.
Efter fikat så ställer jag mig vid det närmsta gömslet, efter en stund så
flyger det förbi en Kungsfiskare utanför vasskanten. Sen steg pulsen
avsevärt för det dök nämligen upp en Dvärgörn över skogen på andra
sidan. Ser den typiska teckningen på ovansidan, den ljusa kroppen mot
dom svarta ving och armpennorna. Ser även Tornfalk, Brun kärrhök och
Ormvråk där. Nu har även Gulhämplingarna börjat sjunga i buskarna
tillsammans med Svart rödstjärt, Sammetshätta, Svarthakad buskskvätta
och Provancesångare. Resans första Skogssnäppa ses innan jag bryter
upp för färd till El Acebron strax utanför El Rocio. Där var det nästan dött
på fågelliv men får två dåliga obsar på Trädgårdsträdkrypare och en dålig
på Brandkronad kungsfågel, hör sen ytterligare en Brandkronad. Resans
första Större hackspett och Gärdsmyg hägnas också in innan jag tycker
att skogen har gett sitt. Stannar till ute på stäppen för att titta på en vad
jag trodde var en tornfalk men som visade sig vara betydligt finare än så,
nämligen en adult hanne Svartvingad Glada (resans enda). Den ryttlade
ca 40 meter från bilen så jag fick fint tillfälle att studera den. Ser sen en
Röd glada över området innan jag började spana igenom alla trädtoppar
för att eventuellt upptäcka någon sittande rovis. Tuben stannar till på en
stor ljus brunröd fågel som satt i en torraka, det börjades bläddra i
fågelguiden och jag stannade till på Spansk Kejsarörn, det var en juvenil
fågel och dagens tredje nya rovis var ett faktum. På kvällen så var jag
utanför hotellet och skådade, det var som igår, värt att nämna är 54
inflygande Brons Ibisar i en flock och en Kungsörn.

Fredag 7/12
For från El Rocio tidigt på morgonen för att besöka dom norra delarna av
Coto Donana. Här kan man tala om platt, säkert 10 mil enkel resa.
Efter vägen ses det vanliga nämligen Tornfalk, Kalanderlärka, Tofslärka,
Brun kärrhök och Röd glada. Ner mot informationscentrat ses det
mängder av framför allt Ko-Silkeshäger men även stora flockar av vit
stork, Gulhämplingar och Kornsparvar. Nere i lagunerna ses det man



väntar sig av en lagun, Flamingo300ex, Skärfläcka250ex,
Rödspov500ex, Smådopping och Svarthalsad dopping.
På fälten runt i kring ses mängder av Grågäss ca 25000ex,
Svart stork 5ex och Sked stork 5ex. Av änder är det Skedänder som är
klart vanligast säkert ses det 3500ex under dagen. I närheten av
information centrat hittar jag en flock om ca 75 Dvärgsparvar i vägkanten
som jag kan studera en bra stund innan dom lättar på grund av att en
Sparvhök kom in i området. Där ute på stäppen ses även en Gröngöling
dra förbi vad den nu gjorde där ute. På väg ut från Coto Donana ser jag
två Varfåglar sitta och spana efter insekter från elledningarna.
När mörkret började komma smygande så for jag upp till Extremadura
och Brozas stäppen. När jag parkerar bilen strax utanför byn Almeida för
att sova i bilen vid 23 tiden, så flyger det upp en Morkulla.

Lördag8/12
Efter en ganska kall natt (fick skrapa rutan) så åt jag frukost i byn. Sen
bar det av till Rio Salor för att tillbringa tiden där tills dimman lättar på
stäppen. I lugnvattnet i älven ser jag två ex Smådoppingar och en
Cettisångare sitter i vassen och sjunger. I skogen ses det Sammetshätta,
Svarthätta och två Blåskator visar sig i dimman. En Härfågel drar över
älven och strax efter kommer en Sparvhök samma väg. En liten flock
med Stjärtmes gör mig sällskap ett tag och en Provancesångare sjunger
ifrån snåren. När väl dimman börjar att lätta så drar jag mig upp på
stäppen för att leta Små och Stortrapp.
Klockan har hunnit bli 12:30 innan dimman släppte sitt grepp över
stäppen. Vid det första stoppet så ser jag uppe på en ås (annars hade
jag bommat dom) 8ex Stortrappar, alla hannar. Där ses det också Röd
glada, Trana över 10000ex. Tofslärka och Kalanderlärka i stora flockar
som drar runt på stäppen. Vid stopp nummer två hittar jag grågamar som
kretsar över korkeksskogen tillsammans med en Gåsgam och ett gäng
Röda glador. Vid stopp nummer tre springer jag på en liten grupp
Stortrapp som jag lyckades att skrämma iväg, men dom landade tre-fyra
hundra meter längre bort där jag upptäcker hela 31ex Stortrappar i en
enda flock. Dom går där och betar lugnt och stilla så jag får sitta och
njuta av dessa vackra fåglar i över en timme. I övrigt på stäppen ses det
Flockar med Steglits, Kalanderlärkor och Tofslärkor.
Nästan nere vid Rio Salor ser jag ytterligare två Grågamar ligga och
kretsflyga över stäppen. I och med att dimman var så svår beslutar jag
mig för att bege mig ner till kusten igen. På väg ner genom Spanien ses
det Varfågel och en Härfågel bl.a. Är nere vid Vejer de la frontera vid 22
tiden och tar in på samma hotell (Pensionat La Janda) som jag låg på
dom första nätterna.

Söndag 9/12
På morgonen när klockan ringer vid 7 tiden så tittar jag ut från balkongen
och ser att det friskar i ganska bra så det blir havsfågel skådning i dag.
Men jag hinner med att se en Gåsgam ifrån balkongen innan jag for ner
till det vanliga stället för frukost nedanför byn. Där ser jag ytterligare 3ex
Gåsgamar kretsa vid klippan.



Nere vid Cap Trafalgar blåser det friskt från sydost (tyvärr)ca 20sekund
meter. Men vad gör det när Medelhavslirorna är på bästa Lir humör.
Under dom första timmarna så driver det säkert förbi 200ex av denna
vackra Lira och dom har sällskap av ungefär lika många Havssulor som
ligger bara 100meter ifrån land när dom drar förbi.
Två rastande Tordmular ligger på läsidan av fyrudden och resans enda
Storlabb drar en bit ut från land. Andra arter av intresse som drar där ute
är Svarthuvad mås, Tretåig mås (enstaka), "Gulfotad trut", Kentsk tärna
och Silltrut. Men dagens fågel var dom ca tio Rödnäbbade trutar som
drog fram och tillbaks längs kusten.
Sen böt jag fyr och for till fyren som ligger strax sydväst om Zahara ett
antal mil från Trafalgar. Mycket klenare med drag här men några av alla
dom ovan nämnda arterna drog även här.
Vid krönet mellan Fyren och Zahara stannar jag till och spanar igenom
alla Klippsvalor och upptäcker en till två Hussvalor i den stora flocken
som håller till vid den branta klippan.
På sena eftermiddagen så for jag en sväng till La Janda och bättrade på
den ganska dåliga dagslistan.
Där ses mycket fågel som vanligt som till exempel Vit stork, Svart stork,
Ko-Silkeshäger, Kalanderlärka, Tofslärka och Grässångare.
Av rovfåglar ses det flera Blå kärrhökar (3 honnor-2hannar) och ett antal
bruna kärrhökar.

Måndag 10/12
Börjar dagen vid frukost stället nedanför byn, där jag kan räkna in hela
35ex Gåsgamar sittandes på klippan och kurar i regnet som piskar rätt
friskt i dag.
Jag bestämmer mig för att köra till Laguna Medina i dag för att leta
Rödhuvade dykänder och kanske någon Marmorand eller så.
På vägen upp så ser jag fler Gåsgamar som trotsar det ganska bistra
vädret. När jag kommer fram så kan jag konstatera att det blåser hård
vind och alla sjöfåglar håller sig på läsidan av sjön. Börjar med att titta
igenom dom ca 500ex Kopparänderna för att se om det fanns någonting
iden flocken. Till slut så hittar jag dom Rödhuvade dykänderna och kan
räkna in 35ex, ca 20 av dom var hannar. Dom låg tillsammans med ca
1500ex Skedänder, 75ex Snatteränder, 3ex Kricka (fåtalig under hela
resan) och ca 5-10000ex Sothöns. En av Sothönsen var halsmärkt med
en vit ring, men jag tappade bort den så jag vet inte om det var en
Kamsothöna eller inte.
I övrigt på vattnet så hittar jag ett 50 tal Svarthalsade doppingar, 40 tal
Smådoppingar, en juvenil Flamingo, två Grågäss och en Rörhöna.
Över vattnet så flyger det hela fyra arter svalor (inte illa för att vara i
december). Jag kan räkna in 3ex Ladusvala, 5ex Hussvala, ett 20 tal
Backsvalor och mängder av Klippsvalor.
Av vadare ses det bara en Enkelbeckasin och två Styltlöpare.
En Sparvhök jagar över buskarna där det finns gått om Sammetshätta
och Cettisångare mm.
På väg hem till byn så tittar jag till La Janda och kan räkna in 1-2ex
Vattenpiplärkor tillsammans med mängder av Sädesärlor. Annars var det
Sig likt där.



Tisdag 11/12
Ytterligare en regnig dag. Börjar som vanligt att räkna Gåsgamarna nere
i dalen där jag brukar äta frukost. I dag får jag ihop 36ex på klippan och i
träden uppe på berget.
Regnet gjorde att det blev havsfågel skådning idag också, för där nere
vid fyren i Zahara finns det ett gammalt skyttevärn från andra världskriget
att ta skydd i.
Det var inte mycket fågel i rörelse ute på havet idag, men jag kan räkna
in  2ex Medelhavlira, ett 50 tal Havssulor, 5ex dragande Tordmule och
dagens finaste art var som igår några Rödnäbbade trutar som cirklade i
den lilla bukten mellan fyren och udden.
I buskarna finns det som vanligt mycket Svart rödstjärt, Sammetshätta,
Svarthätta och Rödhake. Nere vid det snart fallfärdiga hotell bygget strax
innan Zahara, ses resans enda flock med Häcksparv ca 7-8ex. Där runt i
området en del Steglits, Kornsparv och stora flockar med Svart stare.
Sen på grund av regnet som tilltog så slutade jag att skåda redan vid 14
tiden på dagen.

Onsdag 12/12
Lämnade ett regnigt Vejer de la frontera på morgonen för färd till
Gibraltar. Räknade in 17ex Gåsgam med handkikaren på berget ovanför
frukost stället.
Det tog över en timme att ta sig genom tullen, en timme genom den helt
igen korkade stan, grinden upp till windmill Hill var låst och det spöregnar
ute så livet är inte bara gott. En Stenfalk kommer över kanten nere vid
Europe Point och en del Svarta rödstjärtar och en Gärdsmyg försöker att
göra sig hörda i det dåliga vädret (denna dag kom det 258mm regn i
norra Marocko). Uppe på klippan bland alla lekfulla Barbar apor fanns det
tusentals Medelhavs trutar. Jag behöver väl inte tala om vilken jävla tid
det tog ut ur denna skit håla. På väg upp i bergen så ser jag en del
Tornfalk och en Varfågel som satt på en tele ledning när jag åkte förbi.
Uppe på ett bergspass ca 5 mil från Ronda så stannar jag och spanar en
stund. Två Gåsgamar kommer glidandes över bergen. Svart rödstjärt och
Sammetshätta håller på som vanligt, dom arterna tycks finnas över allt.
Sen kom det en flock sparvar som såg intressanta ut och satte sig i
buskarna 50 meter längre bort. När jag fick in dom i tuben så kunde jag
räkna in hela 25ex Stensparvar i en art ren flock. I branten såg jag en
Lagerlärka och mängder av Kornsparvar. En av dom få Talgoxar som
sågs på resan var just här. En Blåtrast sitter i branten och spanar

Torsdag 13/12
Efter en god natts sömn på ett pensionat i en bergsby ca tre mil väster
om Ronda så är jag taggad till nya upptäckter idag.
Frukosten intog jag vid det första stoppet ca 5 kilometer från byn där jag
direkt ser två Lagerlärka proviantera i branten innan den första Svarta
stenskvättan dyker upp i tubfältet. Efter ett tag så hittar jag ytterligare en i
samma brant troligtvis ett par. Där även det vanliga Sammetshätta, Svart
rödstjärt och Svarthakad buskskvätta.



Nästa stopp blir för att hägna in dom första 200 Alpkråkorna som letar
föda på en alpin äng. Dom var tillsammans med en bland flock Stare-
Svartstare.
Ronda ravinen var i mitt tycke helt värdelöst bara massa turister och en
hel del trafik så jag lämnar Ronda och beger mig söder ut mot Malaga
igen. Efter Ronda så stannar jag till på den högsta kammen, där det
fanns en bra parkering och man såg ända tillbaks till Ronda.
Även där hittar jag två Svarta stenskvättor nu på ganska nära avstånd
(35meter). Där ses det också 4 Lagerlärkor till, 2ex Alpkråka, Hämpling
och tro det om ni vill men resans ENDA Blåmes ses äta på vinter
ståndare där. En Provancesångare sjunger en bit från bilen.
När jag väl kom ner till Malaga på eftermiddagen så letade jag upp Rio
Guadalhorce och dess mynning. Över området så seglar hela 4ex
Dvärgörnar och efter kusten så drar det några Kentska tärnor mot väster.
Man fick nöja sig med att skåda ifrån vallen för det har blivit fågelskydds
område inne i våtmarken. Men jag ser en del Rörhöns och Sothöns där
ifrån. Sen kom det ett gäng Munkparakiter (10-15ex) över flygandes och
några Härfåglar håller till i närheten.
Vid ett besök vid Parador de golf ses ytterligare 2ex Härfåglar innan jag
hittar Munkparakiterna och dess kollektiva bo bygge. Dom var säkert
40ex vid ett enda bo bygge. Sen ser jag två arter Papegoja till som jag
inte har kunnat att art bestämma i nu läget (24/1 2002) och två mycket
troliga Black-collard Starling. Dom två Papegoj arterna och Black-collard
Starling är filmade med digital videokamera på under hundra meters
avstånd.

Fredag 14/12
Hemrese dag men jag hann med ett besök till på Parador de golf där det
idag ses 10ex Härfågel och ett antal Munkparakiter.
Jag ska ge en liten beskrivning av den art som jag såg igår och i dag.
Och som jag tror är Black-collard Starling. Den är lite större än våran
Stare och är vit undertill, svarta vingar och svart rygg med vita
insprängda ränder/fält och huvudet är gult eller möjligtvis gul-vit och en
lång grov näbb och lätet om jag nu kan beskriva det så lät den som en
antågande brandbil.???                                   Svarthakad buskskvätta



Här följer det en art lista som innehåller 158 arter om jag räknar in dom
tre arterna papegoja och den troliga Black-collared Starling.

Svartstare

SMÅDOPPING: Allmän i
våtmarkerna

SKÄGGDOPPING: Ca 40ex Flest
runt Salinas de Monte Algaida

SVARTHALSADDOPPING: CA
70ex ses på tre ställen flest i
Laguna Medina

MEDELHAVSLIRA: Över 200ex vid
Cape Trafalgar
hej
HAVSSULA: Ses med 100-200ex

Vid Cape Trafalgar och flera ex vid Zahara

STORSKARV: Inte så vanlig som jag trodde, flest vid Rio Guadalhorce

RALLHÄGER: 3ex i La Rocina

KOHÄGER: Talrik

SILKESHÄGER: Allmän

GRÅHÄGER: Allmän i våtmarkerna

ÄGRETTHÄGER: 1ex vid Salinas de Monte Algaida

SVART STORK: 16ex Coto Donana och La Janda

VIT STORK: Allmän

SKEDSTORK: 13ex Coto Donana och Cadiz

BRONSIBIS: 54ex i en flock i La Rocina

FLAMINGO: Allmän kring Cadiz och Coto Donana

GRÅGÄSS: Över 10000ex Coto Donana

SNATTERAND: Sågs mest i Laguna Medina med 50ex

KRICKA: Ovanligt fåtalig



GRÄSAND: Allmän

STJÄRTAND: Talrik bland annat i La Rocina

SKEDAND: Talrik

RÖDHUVAD DYKAND: 35ex i Laguna Medina

BRUNAND: Allmän

VIGG: 5-10ex  Laguna Tarelo

KOPPARAND: 200ex Laguna Tarelo och 400ex Laguna Medina

SVARTVINGAD GLADA: 1ex La Rocina

RÖD GLADA: Allmän. En flock om 30ex i Coto Donana

BRUN GLADA: 1ex Coto Donana

GÅSGAM: Allmän.

GRÅGAM: 4ex Brozas stäppen

BRUN KÄRRHÖK: Allmän

BLÅ KÄRRHÖK: Främst i La Janda

SPARVHÖK: 5ex flest i Coto Donana

ORMVRÅK: Allmän

SPANSK KEJSARÖRN: 1ex juvenil i La Rocina

KUNGSÖRN: 1ex La Rocina

DVÄRGÖRN: 2ex Coto Donana och 4ex Rio Guadalhorce

FISKGJUSE: 2ex Coto Donana

RÖDFALK: 4ex Vejer de la frontera och 1ex Zahara

TORNFALK: Talrik

STENFALK: 2ex La Janda och Gibraltar

PILGRIMSFALK: 1ex La Rocina

RÖDHÖNA: 20ex El Acebuche och 10ex La Janda



FASAN: 2ex La Janda

RÖRHÖNS: Talrik

PURPURHÖNA: Totalt ca 50ex

SOTHÖNA: Talrik i lagunerna

"KAMSOTHÖNA": En halsmärkt Sothöna såga vid Laguna de Medina

TRANA: 1000 tal främst Brozas stäppen

STORTRAPP: 39ex uppdelat på två flockar Brozas stäppen

STYLTLÖPARE: Allmän i våtmarkerna

SKÄRFLÄCKA: stora flockar i Cadiz och Coto Donana

MINDRE STRANDPIPARE: 5ex La Rocina

STÖRRE STRANDPIPARE: Allmän i våtmarkerna

SVARTBENT STRANDPIPARE: Största flock om ca 2000ex i Cadiz

FJÄLLPIPARE: 1ex söder om Brazo del este

LJUNGPIPARE: Största flock om ca 25ex Brozas stäppen

KUSTPIPARE: 25ex runt Cadiz

TOFSVIPA: Talrik

KUSTSNÄPPA: 2ex Tarifa beach och La Rocina

SANDLÖPARE: Största flock om ca 500ex Cadiz

SMÅSNÄPPA: enstaka i Cadiz och La Rocina

KÄRRSNÄPPA: Främst i Cadiz

ENKELBECKASIN: Allmän

MORKULLA: 1ex framför bilen väster om Caceres

RÖDSPOV: 100 tals i flockarna i våtmarkerna

MYRSPOV: 1ex Tarifa beach

STORSPOV: Enstaka på flera lokaler



SVARTSNÄPPA: 3ex Cadiz

RÖDBENA: Allmän i våtmarkerna

GLUTTSNÄPPA: 12ex Cadiz och 15ex La Rocina

SKOGSSNÄPPA: 10ex Coto Donana och 1ex Brozas

DRILLSNÄPPA: Enstaka på flera lokaler

STORLABB: 1ex Sträckande Cape Trafalgar

SVARTHUVAD MÅS: Allmän runt kusten

DVÄRGMÅS: 2ex Cape Trafalgar

SKRATTMÅS: Allmän

RÖDNÄBBAD TRUT: 10ex Tarifa beach,10ex Cape Trafalgar och 3-4ex
vid fyren sydväst om Zahara

FISKMÅS: Allmän

SILLTRUT: Talrik längs kusten

HAVSTRUT: Enstaka längs kusten

MEDELHAVSTRUT: Talrik

TRETÅIG MÅS: 3ex Cape Trafalgar

SKRÄNTÄRNA: Sågs med enstaka ex längs kusten

KENTSK TÄRNA: Allmän runt kusten

TORDMULE: 3ex Tarifa, 8ex Cape Trafalgar och 5ex Zahara

KLIPPDUVA: Rätt teckning sågs vid Vejer de la frontera?

SKOGSDUVA: 1ex La Rocina

RINGDUVA:  50ex Coto Donana

TAMDUVA: Talrik

SKATGÖK: 1ex Sotogrande

TORNUGGLA: 1ex Vejer de la frontera



BERGUV: 1ex Pinje skogen Barbate

MINERVAUGGLA: 1ex La Janda

KATTUGGLA: 1ex Vejer dela frontera

KUNGSFISKARE: 5ex Coto Donana och La Janda

HÄRFÅGEL: Över 30ex

GRÖNGÖLING: 2ex Coto Donana

STÖRRE HACKSPETT: 1ex El Acebron

KALANDERLÄRKA: Sågs dagligen med 5-30ex

TOFSLÄRKA: Talrik

LAGERLÄRKA: Ca 20ex  bland annat 7ex runt Ronda

TRÄDLÄRKA: 1ex La Janda

SÅNGLÄRKA: Allmän

KLIPPSVALA: Talrik

BACKSVALA: 5-15ex Laguna Medina

LADUSVALA: 2ex El Rocio och 2-3ex Laguna Medina

HUSSVALA: 1ex Zahara och 2-4ex Laguna Medina

ÄNGSPIPLÄRKA: Allmän

VATTENPIPLÄRKA: 1-2ex La Janda

FORSÄRLA: 3ex El Rocio och 1ex söder om Ronda

SÄDESÄRLA: Talrik

GÄRDSMYG: Hördes i Ronda ravinen och i Gibraltar

RÖDHAKE: Allmän

SVART RÖDSTJÄRT: Talrik

SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA: Talrik

SVART STENSKVÄTTA: 4ex i bergen runt Ronda



BLÅTRAST: 1ex Mirador de Estrecho, 1ex väster om Ronda

KOLTRAST: Allmän

TALTRAST: Sågs med 10-15ex dagligen

DUBBELTRAST: Allmän sågs med 5-10ex dagligen

CETTISÅNGARE: Sågs och hördes i Donana och vid andra lämpliga
biotoper.

GRÄSSÅNGARE: Allmän

KAVELDUNSSÅNGARE: 1ex efter vallen i La Janda

PROVANCESÅNGARE: Sågs bland annat vid Zahara och Donana

SAMMETSHÄTTA: Talrik

SVARTHÄTTA: Ca 20-40ex totalt

GRANSÅNGARE: Den klart vanligaste sångaren. Hörde den Iberiska
rasen vid Laguna Tarelo

BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL: 2ex El Acebron

BLÅMES: 1ex söder om Ronda. Katastrof att inte se fler av denna art.

TALGOXE: Totalt ca 20ex sedda

TRÄDGÅRDSTRÄDKRYPARE: 1ex vid El Acebron. En dålig obs dess
utom.

VARFÅGEL: Ca10ex, flest i Donana

BLÅSKATA: 150ex vid El Acebuche annars sällsynt

SKATA: Fåtalig

ALPKRÅKA: Ca 200ex i bergen väster om Ronda

KAJA: Allmän

SVARTKRÅKA: Såg med 5-10ex dagligen

KORP: 20ex i La Janda och Barbate pinjeskog

STARE: Sågs i blandflockar runt Ronda

SVARTSTARE: Talrik



GRÅSPARV: Talrik

SPANSK SPARV: Sågs med enstaka ex med Gråsparvar

PILFINK: 1ex El Rocina

STENSPARV: 30ex väster om Ronda

BOFINK: Fåtalig

GULHÄMPLING: Talrik

STEGLITS: Allmän

GRÖNSISKA: 5-8ex i bergen runt Ronda

HÄMPLING: sågs i stora flockar dagligen

HÄCKSPARV: 5-7ex vid det snart fallfärdiga hotell bygget vid Zahara

KORNSPARV: Talrik

MUNKPARAKIT: Ca 60ex vid Parador de golf i Malaga

(BLACK -COLLARED STARLING) 2ex vid Parador de golf i Malaga

Summa 158 arter. 20 arter mindre än väntat men vädret var inte det
bästa uppe i Extremadura och Gibraltar bland annat.

            Författare: Patrik Bergdahl  Vingåker

            E-post adress :  bergdahl.patrik@telia.com


