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16 april 
Avresa från Malaga vid lunchtid mot La Serena och Cabeza. Någon halvtimme innan byn 
fanns fina fågelmarker där vi utefter vägen såg 1 hökörn, 1 ormörn och resans första 
blåskator och rödhuvade törnskator. Vi övernattade på ett hotell i västra delen av Cabeza. 
Vid byns kyrka fanns en magnifik rödfalkskoloni och vita storkar. En kvällstur till den 
närmaste delen av stäppen vid La Serena gav en fantastisk utdelning: 40 stortrappar, 5 
småtrappar, kalanderlärkor, korttålärkor, 1 rödvingad vadarsvala, ängshökar, 20 
svartbukiga flyghöns, 3 medelhavsstenskvättor och 1 minervauggla. 
 
17 april 
Uppe i gryningen för trappspel. 15 spelande stortrappar på fälten N-NV om Cabeza samt 10 
småtrappar och 1 tjockfot. Två flockar om 7+10 vitbukiga flyghöns upptäcktes i samma 
område. Innan vi lämnade området sågs 2 unga hökörnar fint. Även lagerlärka noterades.  
La Serena är ett fantastiskt fågelområde som inte får missas om man besöker denna del av 
Spanien! Mest produktivt var den lilla ”bruksvägen” som startar mitt i Cabeza och går norrut 
någon halvmil för att vika av nittio grader västerut ett par kilometer till den större ”raka 
vägen” som korsar denna del av La Serena.  
Vi körde därefter norrut vägen mot Torrejon och Monfrague. På vägen sågs bla 7 blåkråkor, 
2 dvärgörnar, 3 ökenvarfåglar, 1 ormörn, rödfalkar, 1 ensam grågam, 2 minervaugglor, 
spanska sparvar och alpseglare. Vit stork är extremt vanlig här med många hundra bon 
utefter vägen!  
Väster om Trujillo letade vi efter skatgök men utan resultat. Vi åkte även igenom 
stäppområdet NO om Belen, men i jämförelse med La Serena var detta område föga 
intressant. 
Efter att ha checkat in på ett litet hotell i centrum av Torrejon gjorde vi en kvällstur in i 
Monfragueområdet för rekognoscering. Området är vackert och dramatiskt med sina 
klippbranter. Vi såg bl a 4 smutsgamar (1 på bo), 1 medelhavsstenskvätta samt stora 
mängder av både grå- och gåsgam. Grågam har här sitt största fäste i Spanien och totalt såg 
vi 30-40 stycken i detta område. 
 
18 april 
En morgontur till Monfrague igen. Turen gick via Penafalcon till Villareal de SanCarlos. En 
tur i markerna runt det sistnämnda området gav inget speciellt. Smutsgamar, grågamar och 
massvis av gåsgamar är karaktärsarter i Monfrague. Så även svart stork, vi såg totalt 8 
stycken varav två bon på nära håll, bl a vid Penafalcon. Längst in i parken, vid Portilla di 
Tietar, sågs 1 spansk kejsarörn på bo som uppenbarligen var parkens dragplåster, även om 
vi inte fått reda på detta utan upptäckte boet själva... Örnen visade upp sig snyggt under en 
kortare flygtur över trädsluttningen! 
På tillbakavägen stannade vi till vid Castillo de Monfrague och gick upp en stund till borgen 
för att spana utan att se något mer notabelt. På väg ner igen fick vi dock syn på resans enda 
rödstrupiga sångare som satt och sjöng fint framför oss. På vägen tillbaka upptäcktes 2 
sjungande herdesångare vid en glänta någon kilometer norr om Arroyo De la Vid. En ny art 
för oss, men sången var inget att ta miste på. Vid bron över floden letade vi efter stensparvar, 
dock utan att se någon.  
Annat notabelt under denna förmiddag i Monfrague var 1 ormörn, 1 dvärgörn, 
klippsparvar, 1 blåtrast, 1 röd glada och alpkråkor. 



Under eftermiddagen åkte vi mot Monroy och stannade till vid ”Km 33,4” där vi såg 1 
svartvingad glada över fälten på mycket långt avstånd norrut. Även 1 dvärgörn fanns här.  
Vi åkte vidare på vägen mellan Monroy och Trujillo där vi upptäckte totalt 3 minervaugglor. 
Vi sökte upp gården Fincasantamarta någon mil öster om Trujillo, där resans enda dvärguvar 
hördes fint, 2 stycken, efter mörkrets inbrott. Vi for tillbaks till hotellet i Torrejon dit vi 
anlände runt midnatt. När vi precis gått ur bilen flög en tornuggla rakt över oss skriandes mot 
natthimlen! 
 
19 april 
Under morgonen och förmiddagen åkte vi återigen mot Monroy och vidare på vägen mot 
Trujillo, eftersom detta område sett så lovande ut dagen innan. Det visade sig vara rätt val, 
1+2 st svartvingade glador sågs fint, samt även 1 läcker skatgök. Dessutom 2 blåkråkor, 1 
grågam, 1 småtrapp samt totalt 3 spelande vaktlar. 
Vidare via vägen mot Santa Maria de Magasca och västerut mot motorvägen. Här var det 
bitvis en mycket vacker väg men ur fågelsynpunkt ganska magert. Stäppområdena i de västra 
delarna var heller inte mycket att hurra för. 
Väl framme vid motorvägen tog vi av söderut mot Sevilla för att bege oss mot Coto Donana, 
en dryg resa på 5 timmar. 2 dvärgörnar sågs på vägen.  
Vi anlände El Rocio under sen eftermiddag och tog in på ett hotell mitt i byn. 
En tur till dammen vid El Rocio, El Acebuche och La Rocina gav bl.a. massor av 
skäggtärnor, 4 rödhuvade dykänder, 10 skedstorkar, 2 purpurhäger och 3 sjungande 
vassångare. La Rocina var helt klart den mest intressanta lokalen i området. Här hördes 1 
rödhalsad nattskärra redan vid 20.15! Ännu senare, i nattmörkret, hördes fler på vägen 
mellan La Rocina och Palacio de Acebron. Vi såg även en i skenet av bilstrålkastarna och 
vanlig nattskärra hördes också utefter denna väg. 
 
20 april   
En morgonpromenad i La Rocina gav 1 purpurhöna och 1 trädgårdsträdkrypare. 
Vi gav oss sedan iväg mot det inre av Coto Donana, målet var Antonio Valverde-centret öster 
om El Rocio. Det är ett antal mils resa i en båge norr-öster-syd från El Rocio via 
Villamanrique för att nå detta ställe, men det är en tur som absolut inte får missas! En heldag 
bör planeras för denna utflykt. Skyltningen är bättre nu och vi hade inga problem att hitta. 
Även vägarna var i hyfsat skick. 
Under turen såg vi 3 ägretthäger, rallhäger, natthäger och många purpurhägrar. En fin 
hägerkoloni fanns i träden alldeles vid vägen ner mot Antonio Valverde- centret, i den östra 
delen av området, nära avtagsvägen mot Dehesa de Abajo.  
Även trastsångare, 7 sandtärnor, 5 purpurhönor, 1 ormörn och 3 dvärgörnar noterades.  
Väl framme vid Antonio Valverde- centret sågs 100-tals häckande bronsibisar på några 
meters håll! 
Sjön Dehesa de Abajo, i den östra delen, passerade vi på tillbakavägen. Här fanns 1 
marmorand, 1 kopparand och i en liten göl ett par kilometer öster om sjön fanns häckande 
kamsothönor. Vi såg 3 stycken (alla med halsring). 
Efter tips hittade vi även en koloni med minst 500 ex av rödvingade vadarsvalor, som höll 
till på en gräsodling i de lite mer norra delarna av detta jätteområde. 
Under dagen kollade vi hundratals korttålärkor noga, dock utan att hitta en enda dvärglärka! 
Dock mycket nöjda med dagen återvände vi på kvällen till El Rocio, 
 
21 april 
Återigen en morgonpromenad i La Rocina, denna gången kunde vi lägga en fint sjungande 
polyglottsångare till resans artlista. 



Vi bestämde oss för att lämna El Rocio och istället utforska de östra delarna av Coto Donana, 
på östra sidan av Guadalquivir. Vägen dit gick via Villamanrique och Dehesa de Abajo. Strax 
norr om hägerkolonin från igår, vid en liten ”gångbro” över ån som rinner utefter vägen, såg 
vi och hörde en macchiasångare. En kul obs av en art som vi inte hade räknat med. I Dehesa 
de Abajo såg vi denna dag 3 kopparänder, 3 marmoränder och 2 kamsothönor. Ytterligare 
2 kamsothönor fanns i gölen från igår (samtliga med halsring). 
Även totalt 3 sandtärnor noterades under förmiddagen. 
Så småningom framåt eftermiddagen nådde vi salinområdena vid Trebujena och Bonanza. 
Efter att hittills ha haft strålande väder under resan, slog vädret om och det började blåsa 
kraftigt och regna. Vi hade räknat med både glasögonsångare och dvärglärka i detta område, 
men det var inte mycket småfågel som visade sig i det dåliga vädret. Vi såg i varje fall 
ytterligare 2 marmoränder, rödvingad vadarsvala, två flockar med långnäbbad mås, ca 25 
i vardera (varav den ena flocken på några få meters håll!), samt 2 dvärgörnar. Framför allt 
salinerna kring Bonanza var högst intressanta, framför allt ur vadarsynpunkt. 
Något besvikna åkte vi vidare mot Tarifa, dit vi anlände i kvällningen. Ett kort besök nere vid 
hamnen gav 2 havssulor och ett antal obestämda liror långt ute på horisonten. 
 
22 april 
Morgonbesök nere vid hamnen som bl.a. gav blek tornseglare och rödfalk. 
Vi hade tänkt att dagen skulle ägnas åt småfågelskådning i bergen norr om Tarifa. Vädret var 
bättre igen och vi åkte upp till den fantastiska vägen genom Valle de Ojen. En liten väg i 
dåligt skick, men i långsamt tempo tog vi oss upp genom bergen. En otroligt vacker väg, och 
diverse stopp här och där gav 2 bergsångare, 1 iberisk gransångare, fältpiplärka, 1 
medelhavsstenskvätta, 2 ormörnar och 1 dvärgörn. Turen kan verkligen rekommenderas! 
Så småningom närmade vi oss Ubrique, där vi upptäckte 2 sjungande häcksparvar i en 
fruktodling någon mil innan byn.  
Vi anlände Grazalema och hittade ett fint hotell i byn. Ett besök uppe vid ”passet” gav  
provencesångare, blåtrast och ytterligare 1 bergsångare (i skogssluttningen på väg upp till 
passet). En sjungande stentrast hade just setts i bergsbranten vid ”toppen”, men vi missade 
denna. 3 stycken svarta stenskvättor sågs runtom Grazalema, framför allt sluttningen vid 
bergsbranten strax söder om byn verkar vara ett säkert tillhåll. Även klippsparvar och 
ytterligare 2 häcksparvar noterades kring Grazalema.  
 
23 april 
Vädret var återigen sämre, så vi bestämde oss för att åka tillbaks till Malaga redan på 
morgonen. 
 
 
Vi såg 157 arter under 7 dagar. Vi höll högt tempo och lyckades se det mesta vi ville se under 

denna fantastiska skådarvecka. Vi fick suveräna obsar av de flesta ”nyckelarterna”.  

Från önskelistan missade vi egentligen bara glasögonsångare, dvärglärka och stensparv. 

Trädnäktergal och stubbstjärtseglare kommer först senare i maj så dem hade vi inte räknat 

med.   

 
 



Artlista: 
 
Smådopping 
Skäggdopping 
Svarthalsad dopping 1 par V Antonio Valverde, Coto Donana 
Storskarv 
Havssula  6 ex Tarifa hamn 
Natthäger  talrik i hägerkoloni i Coto Donana  
Rallhäger  Coto Donana 
Kohäger 
Silkeshäger 
Ägretthäger  3 ex Coto Donana 
Grå häger 
Purpurhäger  vanlig i Coto Donana 
Bronsibis  flera hundra häckande, Antonio Valverde, Coto Donana 
Flamingo  Coto Donana 
Vit stork  extremt vanlig i Extremadura   
Svart stork  8 ex Monfrague, bla 2 bon 
Skedstork  10 ex Coto Donana 
Grågås 
Gräsand 
Brunand 
Rödhuvad dykand 4 ex Coto Donana 
Snatterand 
Skedand 
Kopparand  1 ex, Coto Donana 
Marmorand  3 ex Dehesa de Abuja, 2 ex Trebujena, Coto Donana 
Gåsgam 
Grågam  1 ex La Serena, 30-40 ex i Monfrague, 1 ex Trujillo 
Smutsgam   8-10 ex i Monfrague, bla 1 bo 
Spansk kejsarörn  1 ex på bo, Monfrague  
Ormörn  inte ovanlig, flera ex här och där  
Dvärgörn  enstaka ex på flera ställen, daglig under resan 
Hökörn   1+2 ex La Serena 
Röd glada  1 ex Monfrague 
Brun glada 
Brun kärrhök 
Svartvingad glada 1 ex Monroy samt 2 ex vägen Monroy-Trujillo 
Ängshök 
Ormvråk 
Sparvhök 
Tornfalk 
Rödfalk  inte ovanlig, bla fin koloni vid kyrkan i Cabeza, även Tarifa hamn   
Vaktel  någon enstaka hördes kring Monroy  
Rörhöna  
Sothöna 
Kamsothöna  2+2 ex Dehesa de Abuja, Coto Donana (samtliga med halsring) 
Purpurhöna  1+5 ex Coto Donana 
Rödhöna 
Stortrapp  40 + 15 ex La Serena, flertalet hannar spelande 



Småtrapp  5 + 10 ex La Serena, även enstaka på stäpperna kring Trujillo 
Styltlöpare 
Tjockfot   1 ex La Serena 
Skärfläcka 
Rödvingad vadarsvala 1 ex La Serena, 500 ex i koloni Coto Donana,  10-tal Trebujena 
Större strandpipare 
Mindre strandpipare 
Svartbent strandpipare 
Rödbena 
Roskarl 
Drillsnäppa 
Gluttsnäppa 
Kustsnäppa 
Sandlöpare 
Småsnäppa 
Spovsnäppa 
Kärrsnäppa 
Medelhavstrut 
Skrattmås 
Långnäbbad mås 25 + 25 ex, Trebujena 
Sandtärna  totalt 10 ex, Coto Donana 
Skäggtärna  vanlig El Rocio, Coto Donana  
Kentsk tärna 
Småtärna 
Svartbukig flyghöna 20 ex La Serena 
Vitbukig flyghöna  7+10 ex La Serena 
Tamduva 
Ringduva 
Turkduva 
Turturduva 
Gök 
Skatgök  1 ex på vägen Monroy-Trujillo 
Tornuggla   1 ex överflygande Torrejon 
Minervauggla  1 ex La Serena, 3 ex Trujillo 
Dvärguv   2 hördes Fincasanmarta 
Rödhalsad nattskärra flera ex hördes, La Rocina, Coto Donana 
Nattskärra  La Rocina, Coto Donana 
Tornseglare 
Blek tornseglare Tarifa hamn 
Alpseglare 
Härfågel 
Kungsfiskare 
Biätare 
Blåkråka  7 ex La Serena, 2 ex Trujillo 
Större hackspett 
Tofslärka 
Sånglärka 
Lagerlärka  enstaka ex lyckades bestämmas, La Serena 
Trädlärka 
Korttålärka  mycket vanlig, framför allt i Coto Donana 



Kalanderlärka talrik La Serena, även enstaka obsar på andra platser 
Backsvala 
Klippsvala 
Ladusvala 
Rostgumpsvala 
Hussvala 
Fältpiplärka 
Sädesärla 
Gulärla 
Gärdsmyg 
Rödhake 
Sydnäktergal 
Svart rödstjärt 
Stenskvätta 
Medelhavsstenskvätta 3 ex La Serena, 1 ex Monfrague, 1 ex Valle de Ojen 
Svart stenskvätta 3 ex Grazalema 
Buskskvätta 
Svarthakad buskskvätta 
Blåtrast  1 ex Monfrague, 1 ex Grazalema 
Dubbeltrast 
Koltrast 
Svarthätta 
Herdesångare 2 ex sjungande, Monfrague 
Sammetshätta 
Rödstrupig sångare  1 ex sjungande, Monfrague 
Provencesångare Grazalema 
Grässångare 
Vassångare 
Cettisångare 
Rörsångare 
Trastsångare 
Polyglottsångare 1 ex sjungande La Rocina 
Macchiasångare 1 ex sjungande Coto Donana 
Bergsångare  2 ex sjungande Valle de Ojen, 1 ex sjungande Grazalema 
Iberisk gransångare 1 ex sjungande Valle de Ojen 
Talgoxe 
Blåmes 
Trädgårdsträdkrypare La Rocina 
Rödhuvad törnskata vanlig 
Ökenvarfågel inte ovanlig 
Blåskata  vanlig både i Extremadura och Coto Donana 
Skata 
Nötskrika 
Kaja 
Alpkråka  Monfrague 
Korp 
Svart stare 
Sommargylling 1 ex hördes, Monfrague 
Gråsparv 
Spansk sparv  vanlig i Extremadura, exv Monroy 



Bofink 
Hämpling 
Steglits 
Grönfink 
Gulhämpling 
Häcksparv  2 ex Ubrique, 2 ex Grazalema 
Kornsparv 
Klippsparv  Monfrague, Grazalema 
 
TOTALT: 157 
 
 


