
Skådarreserapport, Andalusien, Spanien, 13 april-21 april 2019 

 

Deltagare; 

● Eskil Friberg, Knivsta 

● Noel Hohenthal, Fuengirola (förort till Málaga) som tillfälligt går på gymnasiet 

Svenska Skolan Costa del Sol och bor där. 

 

Dagsschema 

13 april: Eskil anlände, skådning under eftermiddagen vid Desembocadura del Guadalhorce. 

14 april: Skådning vid Sierra de las Nieves och Ronda. 

15 april: Morgon och förmiddag vid Desembocadura del Guadalhorce. 

16 april: Morgon och förmiddag vid Sierra de Benalmadena. 

17 april: Morgon och förmiddag vid Desembocadura del Guadalhorce och avfärd mot El 

Rocío. 

18 april: Skådning Dehesa de Abajo och El Rocío. 

19 april: Skådning i norra Doñana och påvägen hem vid jordbruksområdena runt Osuna. 

20 april: Skådning runt Campillos. 

21 april: Eskil åkte hem till Knivsta. 

 

Dag 1 13 april: 

Eskil landade på eftermiddagen och blev välkomnad på Málagas flygplats av Noel och hans 

mormor. Hon skulle bli betydelsefull för resan eftersom vi bägge är under arton och inte har 

körkort. Nästan omgående färdades vi den fem kilometer korta sträckan till Noels 

hemmalokal, Desembocadura del Guadalhorce. Eskil har aldrig tidigare fågelskådat runt 

medelhavet och besöket genererade således väldigt många lifers. Desembocadura del 

Guadalhorce är ett av få områden i Málaga som inte är exploaterat och kan nås via tåg och 

buss. Lokalen ligger vid utloppet av floden Guadalhorce och är en gammal soptipp som blivit 

ett rekreationsområde. Det grävdes ut några laguner med betesmark runt omkring. Men betet 

och jordbruket har lagt ner så nu var det igenväxta betesmarker så istället för kornsparvar 

domineras det av grässångare och sammetshättor. Kvällens skådning gav ett smakprov på vad 

västra medelhavet kan erbjuda med roligaste arter som en trädmås som hade varit på platsen i 

nästan en månad, 30 långnäbbade måsar, åtta rödnäbbade trutar, två sandtärnor, två 

skäggtärnor, två skedstorkar, svartstarar, två purpurhägerar, tre kopparänder, en vitögd 



dykand, 20 svartbenta strandpipare, sex rödhuvade törnskator och åtta rödvingade 

vadarsvalor, alla skulle vi se mer av. Vädret idag var soligt och mycket varmt; shortsväder. 

 

 

Dag 2/14 april: 

Första heldagen skjutsades vi till det vackra bergsområdet Sierra de las Nieves, 

naturreservatet ligger norr om Marbella och nära staden Ronda. Trots att det är kort 

fågelvägen mellan Fuengirola och Sierra de las Nieves tog resan 1h och 45 min. På den lilla 

biten upp mot vår tänkta utgångspunkt lyckades vi köra fel två gånger och komma in på små 

privata grusvägar som ledde till återvändsgränder.  

 

Men när vi kom fram till en plats som vi tyckte var fin stannade vi och gick ut. På ett par 

minuter hade vi sett trädlärkor, 3 rostsångare, 3 provencesångare och svart rödstjärt tack vare 

dessa arter beslutade vi att fortsätta gå längs grusvägen. Detta var ett stort misstag, för även 

om vi såg mängder med rostsångare, provencesångare, ormörnar och några klippsparvar var 

detta området bara enformig buskmark.  



 

Rostsångare. 

Vi förstod efter ett tag att vi skulle ha åkt vidare. Under eftermiddagen rörde vi oss därför ner 

till slutet av grusvägen och började gå längs en stig som slingrade sig genom ett mer öppet 

och stenigt landskap. Det var i det här området vi egentligen borde ha besökt tidigare på 

morgonen. På de två timmarna vi hade på oss innan avfärd hann vid med att gå två 

kilometerna, detta gav en stor tidspress för att komma in i det fina området. Vi lyckades 

under denna korta tid dänga in resan första lagerlärka, medelhavsstenskvätta, 

glasögonsångare, svarthakad buskskvätta och iberisk gröngöling. Vårt misstag gav ändå vissa 

stora antal bla minst 40 Rostsångare och 10 provencesångare vilket förstås också var Roligt. 

Provancesångare 



Det “fina området” kanske bäst liknas med kalfjäll. 

 

Efter detta åkte vi till staden Ronda för att beskåda alpseglare och äta lunch. Ronda är en 

känd turiststad och är beläget på en stor klippa med vackra vyer över landskapet. Rondas 

klippraviner erbjuder närstudier av häckande rödfalkar, tre arter seglare och alpkråkor. Vädret 

idag var också soligt men inte lika varmt uppe i bergen och det var till och med frost på 

natten som delvis låg kvar tidigt på morgonen. 

Rödfalks hane i Ronda 

 

 

 

Dag 3; 15 april:  



 

Denna dag hade vi inte möjlighet till att bli körda, därför tog vi tåget till Plaza Mayor och 

cyklade de resterande tre kilometer till Desembocadura del Guadalhorce. Tågresan tog 30 

min och cyklingen 10-15 min. Vi tog första tåget på morgonen så man kom fram vid tjugo i 

sju. Detta var nästan en timme innan soluppgången, således hade vi chans att hitta rödhalsad 

nattskärra och någon uggla. Försöket var tyvärr fruktlöst och vi hörde bara resans första 

trädgårdssångare bland alla sydnäktergalar.  

 

Vi spenderade det första morgonljuset med att spana av den mest intressanta och största 

lagunen, Laguna Grande. Vi gick runt och spanade av dammarna och aktiviteten av 

nyanlända tättingar var god, bland annat noterades det ett 20-tal sydnäktergalar. Plötsligt, när 

vi gick längs norra floden flög en relativt kraftig småfågel till nere i buskmarken nedanför 

grusvägen. Vi reagerade på kontrasten mellan en brunröd stjärt och brungrå rygg, vi lyckades 

stöta den mellan buskarna ett par gånger och när Eskil fick se fågeln sitta kort föll poletten 

ner, det var en “vanlig” näktergal! Fågeln började bli svårstött och vid det sjätte försöket fick 

den nog och drog långt från brottsplatsen. Tyvärr fick vi inga bilder. Näktergal är mycket 

tungt i Spanien, under 10 fynd, så vi får se om den blir godkänd. Vi såg även resans första 

småspov, bergsångare, medelhavsstenskvätta, svartvita flugsnappare och rostsångare. 

Vädret idag var varmt och soligt. 

 

Medelhavsstenskvätta, hona 

Dag 4/16 april;  

Vi fick ingen skjuts denna dag heller därför besökte vi bergskedjan ovanför Benalmadéna där 

Noel hade hört av en kompis att det skulle häcka Hökörn. Vi tog tåget som tog 15 min och 



sedan den fysiskt ansträngande uppåtfärden cykel och Inlines som tog 20 min. Sedan så rörde 

vi oss upp längs en stig som ledde upp till klippan där de skulle häcka. På vägen upp hade vi 

bergsångare, en trolig iberisk gransångare och ett par svartvita flugsnappare. Vi besteg 

klippan och åt lunch till den fantastiska vyn. En spelflygande blåtrast värmde och precis när 

vi höll på ge upp så kom hökörns paret svepande över bergsmassiven. På eftermiddagen tog 

vi igen lite sömn och tog en nap. 

 

Hökörn 

 

 

 

 

 

 

Dag 5/17 April:  

Idag blev det skådning vid Guadalhorce; vi tog som förra gången tåg och cykel. Även idag 

anlände vi innan soluppgången och letade efter ugglor och rödhalsad nattskärra. Vi lyste med 

våra lampor över ängarna när vi ser en ljus skugga flyga lågt över ängen  i lampskenet, en 



tornuggla! Vi fortsatte gå runt på grusvägarna och plötsligt blänkte det till ett öga till från 

vägen, vi närmade oss sakta och kunde konstatera att det var en rödhalsad nattskärra! Vi gick 

runt och spanade av dammarna, försökte hitta något kul över havet eller i nån buske. Idag 

skådade vi runt 10 timmar på lokalen och det resulterade i imponerande 80 arter, trots detta 

hittade vi inget super speciellt. Nya reskryss blev bland annat småsnäppa. På kvällen åkte vi 

mot Dõnana och anlände till El-Rocio klockan elva på kvällen. Vi bodde på Pension 

Restaurante Isidro där det kostade 90€ per natt för ett trångt trebäddarsrum. Idag var första 

dagen det var molnigt och detta möjliggjorde även spännande skådning mitt på dagen.  

 

Sandtärna 

 

 

 

 

Dag 6/18 april: 

Idag var första skådardagen vid Doñana. Vi började morgonens skådning strax innan 

soluppgång i piskande regn vid El-Rocio lagunen. Observationsplattformar gav mängder med 

fina obsar av en hane dvärgrördrom, bronsibisar, skedstorkar och trastsångare.Vid denna plats 

hade vi bestämt träff med en av Noels skådarkompisar, Ana. Hon skjutsade och visade oss 

runt oss i området. Tyvärr hade en andra kompis haft något annat och göra så därför kom vi 



inte in i det förbjudna området. Vid El-Rocio dammen så  fick vi se dessutom se en stor flock 

rödspovar, en 200-flock av calidris, den första av många blåskator, natthäger och rallhägrar. 

Sen så blev vi upplockade och rörde oss mot en annan lagun vid namn Dehesa de Abajo. 

Vägen dit var lång eftersom man var tvungen att köra runt områden som är avstängda för 

allmänheten och resan tog mer än 1h genom mestadels planterad barrskog. Vid de öppna 

områdena vi passerade sågs biätare mycket fint och resans första svartvingad glada. 

Parkeringen vid Dehasa de Abajo kostade några euro. Vid lagunen såg vi två par 

marmoränder,ett par vitögdadykänder, resans första sävsångare, mängder med häckande vita 

storkar och födosökande brunglador. På vägen tillbaka till passerade vi en skedstorks koloni i 

en trädridå, skedstorksungar har verkligen likt sina föräldrar en säregen uppsyn. Dagen 

började med regn och under eftermiddagen klarnade det upp men blev aldrig riktigt varmt.  

 

Dag 7/19 April:  

Idag var det en ny morgon i Doñana. Vi checkade ut ur hotellet och begav oss med hjälp av 

Google maps mot Lucio del Lobo. Detta var ett stort misstag, för maps ledde oss in på en 

dåligt skyltad förbjuden väg. Vi mötte vi en Jeep som irriterat klargjorde att här fick man inte 

åka, så vår tänkta genväg kostade oss 30 minuter av dyrbar morgontid. På vägen tillbaka till 

laglig väg mötte vi minst 10 turistbussar från ett företag som hade monopol i området att köra 

på vägarna. Så vi följde en ny navigering som en gång ledde oss till icke skyltade förbjudna 

vägar och efter 2  timmar till en återvändsgränd. Det började bli frusterande och klockan 

började bli mycket, vi försökte en sista gång att hitta. Dock var felkörningen inte helt till 

förgäves och längs denna stundom vackra väg var det i alla fall inte fågel tomt, vi hade 

imponerade 20-30 snygga rödhuvade törnskator, ett par turturduvor och resans första 

rödstjärt.  

 

En timme senare hamnade vi äntligen rätt, denna väg ledde hela vägen fram till Centro de 

Visitantes. Längs vägen så var det fina åkermarker där vi stannade och gav oss på att arta de 

mängder av lärkor som spelflög på åkern. Kalander och tofslärka var lätta att arta på sång och 

dräkt, men dvärg och korttålärka var desto svårare. Korttålärka dominerande men vi lyckades 

se minst två dvärglärkor på denna fruktbara åkern. Resternade väg var det spännande 

träskmarker och här var det flera hundra purpurhönor, massvis med hägrar, sothöns, 100+ 

flock av skäggtärnor, 80+ flock av rödvingade vadarsvalar och extrema mängder av 

bronsibisar. Plötsligt, medan Eskil kollade på purpurhägrar, ropade Noel att han såg calidris 

vadare, han lyfte kameran och fotade dem. Vid bildgranskning visade sig att det inte alls var 



vadare, utan att de Eskil desvärre missade flocken på 17 individer av ljusbukiga flyghönor, en 

ganska lokal och svår art i Andalusien. Längs en ruin fick vi även fina obsar på den häckande 

kolonin av rödfalkar. Själva destinationen, Centro de Visitantes var föga givande, och det 

bästa var en hona stjärtand. Roliga arter fortsatte dock att rulla in på längs vägarna och vi fick 

drömobs på svartvingad glada, svart stork och natthäger. Vid våtmarkerna såg vi även 

vildsvin och fina fotomöjligeheter på silkeshäger och buskskvätta. Vi gjorde ett kort stopp vid 

Dehasa de Abajo från vägen och Eskil dängde till med en ganska sen bläsand. Med i bilen 

sätt även Noels bror som var mycket upprörd på att vi skådat så länge, för att kompensera 

detta så stannade vi på McDonalds i Sevilla.  

 

Vit- och svart stork 

 

Efter det så åkte vi mot ett stortrappställe (koordinater i artlistan). Här åkte vi också på en 

grusväg med taggtrådsstängsel på båda sidorna av vägen, stängslet lockade till sig mycket 

törnskator, sylvior, sparvar, duvor och biätare att hålla utkik från.. Egentligen var detta 

tågbana för planerad höghastighetståg mellan Málaga och om det var lagligt att köra här var 

tveksmat. Därför blev vi nervösa när vi ser en polisbil parkerad med spanande poliser i. 

Därför drog vi en lättande suck när de mot all förmoden inte stoppade oss. På vägen 

passerade vi bland annat en uttorkad lagun, där vi reskryssade tofsvipa och vi såg bland annat 

bronsibisar, rödfalkar och kohäger. Taggtrådsstängslet levererade med behagliga obsar av 

bland annat 4 iberisk varfåglar, 12 svarthakade busksvättor, turturduva och fina obsar på 



biätare. Sedan kom vi fram till åkrarna där Noel några veckor tidigare sett stortrapp och på 

samma leråkern stod det ett tjugotal trappar och ett fyrtiotal rödvingad vadarsvalor. Vi beslöt 

att åka närmare och när vi stod och skulle få in trapporna i tuben så råkade Eskil få in två 

svartbukiga flyghöns! Dessa var extremt kamouflerade och var en drömart för oss båda. Vi 

hann dock bara njuta i en minut innan de mycket skygga fåglarna lyfte och drog iväg. Resan 

hemåt gav två nya researter, en förbiflygande tjockfot och en forsärla. 

 

Turturduva 

 

Dag 8/20 april: 

Denna dag hade vi tänkt oss att skåda vid Campillos och sen ta en lerväg till Fuente de 

Piedra. Vid Campillos skådade vi från ett gömsle som inte gav fina obsar på svarthalsad 

dopping och smådopping. Det mulna vädret tryckte ner svalar och seglare, vi såg två 

alpseglare, ett par hundra torn och ett tiotal bleka tornseglare. Observationen i det mjuka 

ljuset gav perfekta möjligheter att studera skillnaderna mellan vanlig och blektornselgare. I 

svalväg var några hundra backsvalor häftigt.  När vi precis lämnade gömslet drog det över lite 

oväntat en svartvingad glada. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blek tornseglare 

 

Det mest intressanta skulle bli lervägen. Precis i början såg i korttålärkor och fina obsar på 

ängshökar. I början spanade man av andra delar av Laguna Dulce och små dammar. Det gav 

en törnsångare, en rödstjärt, en purpurhäger, bronsibisar och de vanliga vätmarksfåglarna. 

Sen plötsligt ropade Noel till och han hade då hör en Småtrapp. Vi kunde i flera minuter 

lyssna på den sporadiskt spelande småtrappen och vi gick så småningom ner och försökte 

hitta den men det gav bara en enkelbeckasin, vilket var nytt resekryss. Det hade regnat dagen 

innan så vägen var sladdrig och Noels mormor var mycket rädd för att köra fast och det var 

nog befogat för att några hundra meter efter småtrappen hände det som inte fick hända 

mormorn backade rakt ner i en blöt lerhög. Jeepen som vi åkte i var mycket tung så det 

hjälpte knappt att putta. Efter tre timmars grävande med händerna, utläggning av gräs och 

sten under decken så fick hjulen grepp och vi kom loss. Detta ledde till att vi inte fick besöka 

Fuente de Piedra. Så en rekommendation om nu så åka på lervägen så ska ni nog välja en dag 

då det inte regnat före. 

 

Dag 9 21april:  

Eskil lämnade 3:30 Fuengirola och tog sedan flyget hem till Stockholm. 

 

Artlista: 

 

1. Grågås, Greylag Goose: Häckande fåglar vid El-Rocio. Några par med ungar. Vi 

uppskattade till 20ex i den lagunen. 



2. Gravand, Shelduck: Sedd vid Guadalhorce alla dagar vi var där. Som mest 10ex 17/4. 

Även 3ex vid Lagunas de Campios. 

3. Skedand, Shoveler : 2ex låg vid Guadalhorce 13/4. Sen såg vi den vid alla laguner vid 

Dônana och vid Campillos. 

4. Snatterand, Gadwall: Sedd vid alla laguner vi stannade vid och vid den uttorkade 

lagunen vid Campiña de Osuna 

5. Bläsand, Wigeon: 1 hane rastade 19/4 vid Dehesa de Abajo som vi såg från bilvägen. 

6. Gräsand, Mallard: Vanlig vid vattendrag.  

7. Stjärtand, Pintail: 1ex vid El-Rocio 18/4 och 1 ex vid Lucio del Lobo 19/4. 

8. Marmorand, Marbled Duck: 2 par vid Dehesa de Abajo 18/4 från Gömslet. Minst 1 

par ringmärkt; vi frågade en kille om projekt och fick som svar att de hade släppt ut i 

närliggande laguner men inte i Dehesa de Abajo.

 



9. Rödhuvad dykand, Red-crested Pochard: Sedd vid alla laguner vid Dônana och 

Campillos 

 

10. Brunand, Pochard: Vanligaste anden i Guadalhorce och vanlig i resterande laguner vi 

besökte. 

11. Vitögd dykand, Ferruginous duck: 1 ex såg vi vid Guadalhorce 13/4 och 3ex vid 

gömslet vid Dehesa de Abajo 18/4. 

12. Kopparand, White-headed Duck: Häckade vid Guadalhorce där vi såg som mest 2 par. 

Häckade antagligen också vid Campillos där vi hade minst 10ex. 

13. Vaktel, Quail: Vanlig i jordbrukslandskap. Vi hade den vid stortrappsstället, vägen 

mellan Campillos och Fuente de piedra och längs vägen till Lucio del Lobio.. 

14. Rödhöna, Red-legged Partridge: Vanlig i rätt biotop; buskmark med höga buskar.  

15. Större flamingo, Greater Flamingo: En av få dagsträckare vid Guadalhorce; sedd alla 

dagar där (48,3,11). Mycket vanlig i lagunerna vid Dônana och Campillos. 

16. Smådopping, Little Grebe: Vanlig i Guadalhorce, största antal där 10ex 17/4. Den 

fanns även på vissa platser i norra Dõnana. 

17. Skäggdopping, Greater Crested Grebe: Vanlig vid Dehesa de Abajo och vid 

Campillos. 

18. Svarthalsad dopping, Eared Grebe: 1ex alla dagar vi besökte Guadalhorce sedan 

några häckande vid Deheso och vanlig häckare vid Campillos. 



19. Tamduva, Feral Pigeon: Vanlig i stadsmiljö 

20. Ringduva, Wood Pigeon: Vanlig i större skogar. Vi såg även 9ex vid Guadalhorce 

17/4 där den inte var jätte vanlig. 

21. Turturduva, Turtle dove: 2ex vid Dônana som satt i ett träd när vi körde fel 19/4 

samma dag även 1 längs stortrappsvägen. 

22. Turkduva, Collared dove: Mycket vanlig i närheten och i samhällen. 

23. Vitbukig flyghöna, Pin-tailed Sandgrouse: 13ex som Noel såg flyga förbi när vi var 

på vägen till Lucio del Lobo.

 

24. Svartbukig flyghöna, Black-bellied Sansgrouse: 1par vid stortrapparna som Eskil fick 

in i tuben av misstag vid stortrapparna. De var mycket skygga så de flög efter att vi 

sett de sitta i 30 sek 

 

 

 

25. Stortrapp, Great Bustard: 16ex på en åker Campiña de Osuna. Flera spelande. 

37°17'13.5"N 5°14'02.8"W.https://maps.google.com/?q=37.287094,-

https://maps.google.com/?q=37.287094,-5.234109&hl=sv&gl=se


5.234109&hl=sv&gl=se väldigt stationära

 

26. Småtrapp, Little Busrard: 1 hörd från en grusväg mellan Campillos och Fuente de 

Piedra 20/4. 

27. Gök, Cuckoo: 3ex hörda i Sierra de las Nieves och 1ex hörd vid Dõnana.  

28. Rödhalsad nattskärra, Red-necked Nightjar: 1ex vid Guadalhorce 17/4 som vi hittade 

med ficklampa. 

https://maps.google.com/?q=37.287094,-5.234109&hl=sv&gl=se


29. Alpseglare, Alpine swift: Häckade vid Ronda och 2ex hittades i en stor tornseglare 

flock vid Campillos.

 

30.  Tornseglare, Common swift: Vanlig och sågs alla dagar. Två stora flockär sågs ena 

vid Guadalhorce 17/4 och den andra vid Campillos 20/4. Båda gångerna tack vare 

molnighet 

31. Blek tornseglare, Pallid swift: ovanligare än tornseglare men fortfarande  vanlig om 

man orkade kolla igenom tornseglarna. 

32. Rörhöna, Moorhen: Vanlig vid alla laguner vi besökte. 

33. Sothöna, Coot: Vanlig vid alla laguner vi besökte. Flera hundra vid Dônanas laguner. 

34. Purpurhöna, Purple Swamphen:Hackade bara i sötvatten så fanns inte i Guadalhorce. 

Mycket vanlig i Dônana och på vissa platser exempelvis vägen till Lucio del Lobo så 

var det hundratals 

35. Tjockfot, Stone Curlew: 1ex såg från motorvägen mot Málaga 

36. Styltlöpare, Black-winged Stilt: Vanlig vid alla typer av vattendrag. 

37. Skärfläcka, Avocet: Sedd vid Guadalhorce alla dagar vi var där och 3ex vid El-Rocio 

18/4 sen även 3ex vid Campillos 20//4. 

38. Tofsvipa, Lapwing: Sedd längs stortrappsvägen och vid Campillos. Därmed ganska 

fåtalig. 



39. Svartbent strandpipare, Kentish Plover: Vanlig häckare vid Guadalhorce. Sen hade vi 

6ex vid Campillos.

 

40. Större strandpipare, Ringer Plover; Sedd vid Guadalhorce alla dagar som mest 6ex 

17/4. 

41. Mindre strandpipare Little Ringed Plover: Trolig häckare vid Guadalhorce. Där såg vi 

som mest 4ex och vid Campillos också 4ex. 

42. Småspov, Whimbrel: 2ex rastande vid Guadalhorce 15/4 

43. Rödspov, Black-tailed Godwit: 150ex vid El-Rocio. 

44. Spovsnäppa, Curlew Sandpiper: Sedd vid Guadalhorce alla dagar som mest 12ex. 

Även 2ex vid El-Rocio. 

45. Sandlöpare, Sanderling: Sedd alla dagar vid Guadalhorce som mest 15ex 15/4. Också 

6ex vid El-Rocio. 

46. Kärrsnäppa, Dunlin; Sedd alla dagar vid Guadalhorce som mest 10ex 15/4. Även 80ex 

vid El-Rocio och 3ex vid Campillos. 

47. Småsnäppa, Little Stint: Endast 1ex vid Guadalhorce 17/4 

48. Enkelbeckasin, Snipe: 1ex vid ett vattendrag vid småtrappstället. 

49. Drillsnäppa, Common Sandpiper: Häckfågel vid Guadalhorce. Även sedd vid 

Campillos, Lucio del Lobo och vid El-Rocio. 

50. Gluttsnäppa, Greenshank: Sedd vid Guadalhorce alla dagar. Som mest 4ex 



51.  Grönbena, Green Sandpiper: 1ex vid Guadalhorce 15/4 och 1ex längs vägen från 

Lucio del Lobo. 

52. Rödbena, Redshank: Häckfågel vid Guadalhorce, sedd alla dagar? Som mest 15ex. 

Även 2ex vid Campillos. 

53. Rödvingad Vadarsvala, Collared Practincole: Skulle vara ganska ovanlig men vi hade 

flockar vid nästan varje vattenansamling. Sedd alla dagar vid Guadalhorce (8,4,1). 

2ex på vägen till Dehesa de Abajo 18/4. 19/4: 100ex vid Lucio del Lobo och längs 

vägen dit, Sen 2ex vid Dehasa de Abajo, 40ex vid stortrapparna och 2ex vid 

Campillos.

 



54. Långnäbbad mås, Slender-bellied Gull: Sedd alla dagar vid Guadalhorce. Svårt att 

räkna måsar men minst 30 13/4 och 15/4.

 

55. Trädmås, Bonaparte's Gull: 1ex som hade varit vid Guadalhorce sedan i slutet av 

mars som vi såg alla dagar vi var där. 

56. Skrattmås, Black-headed Gull: Vanlig vid Guadalhorce svårt att uppskatta men några 

hundra vid varje besök. Sen såg vi enstaka vid Lucio del Lobo, Dehesa de Abajo och 

sen vanlig vid Campillos. 

57. Svarthuvad mås, Mediterrean Gull: Vanlig vid Guadalhorce, sågs alla dagar och 

riktigt svårt att uppskatta antalet men vi satte några tiotal varje gång.

 



58. Rödnäbbad trut, Audouin's Gull: Relativt vanlig vid Guadalhorce sedd alla dagar där. 

Svårt att uppskatta. Några tiotal varje gång.

 

59.  Medelhavstrut, Yellow-legged Gull: Vanlig vid Guadalhorce, svårt att uppskatta 

antal.  

60. “Ljusmantlad” silltrut, Lesser Black-backed Gull: Mycket vanlig i Guadalhorce. Sedd 

vid Dônana båda dagarna vi var där och vid Campillos. 

61.  Sandtärna, Gull-bellied Gulll: Sedd vid Guadalhorce alla dagar vi var där. (2,2,1). 

Vanlig i jordbruksmark. 8ex Dehesa de Abajo, 15 sedd på vägen till Lucio del Lobo, 

10ex på vägen till stortrapparna och 40 ex vid Campillos. 

62. Skäggtärna, Whiskered tern: Sedd vid Guadalhorce 13/4 och 17/4.  8ex vid El-Rocio, 

27ex vid Dehesa de Abajo 18/4, 200ex vid Lucio del Lobo, 8ex vid Dehesa de Abajo 

19/4 och 2ex vid Campillos. 



 

 

 

 

 

 

63. Kentsk tärna, Sandwich Tern: Sedd vid Guadalhorce alla dagar svårt att uppskatta 

antal men  några tiotal varje gång vi besökte lokalen. 

64. Svart stork, Black Stork: 1ad och 1 juv längs vägen tillbaka från Lucio del Lobo. 

65. Vit stork, White Stork: Vanlig i jordbruksmiljö. Mycket vanlig vid Dehesa de Abajo 

där det va väldigt många som hade sina bon. 4ex vid Campillos också. 

66. Havssula, Gannet: Sedd alla dagar vi besökte Guadalhorce även 1ex från motorvägen 

vid Fuengirola.  

67.  Storskarv, Cormorant: Sedd alla dagar vid Guadalhorce som mest 10ex. 

68. Dvärgrördrom, Little Bittern: 1 hane vid El-Rocio 18/4.  

69. Gråhäger, Grey Heron: Sedd alla dagar vid Guadalhorce som mest 16ex och då 

inkluderade vi en stor sträckande flock för att vara gråhäger. Även sedd vid Dônana 

där den var ganska vanlig. 

70. Purpurhäger, Purple Heron: Sedd två dagar vid Guadalhorce 6ex 13/4 och 2ex 17/4. 

1ex vid Dehesa de Abajo båda dagarna, men bästa platsen var på vägen till Lucio del 



Lobo där det var riktigt fina obsar nära vägen där hade vi 20ex. 1ex vid Campillos.

 

71. Ägretthäger, Great Egret: 1ex vid Dehesa de Abajo och 10ex längs vägen till Lucio 

del Lobo. Häckfågel Vid Dônana

 



72. Silkeshäger, Little Egret: Vanlig vid de flesta vattendragen. Sedd alla dagar vid 

Guadalhorce som mest 35ex 17/4 då det kom en stor insträckande flock. 

Svåruppskattade där. Vi hade det vid alla lokaler vid Dônana. Bästa platsen var längs 

vägen till Lucio del Lobo där vi hade 50ex varav många fint nära vägen.

 

73. Kohäger, Cattle Egret: Vanlig i rätt miljö, 20ex sågs vid Marbella 14/4. 31ex 

insträckande vid Guadalhorce 17/4.  Sedd från vägen på flera platser och vid alla 

platser vid Dônana och som vanligt när det gäller hägrar var det vägen till Lucio del 

Lobo som var bäst. 

74. Rallhäger, Squacco Heron: 1ex vid El-Rocio som kom förbiflygande och även 1ex 

som stod längs den “gyllenehägervägen” till Lucio del Lobo.

 



75. Natthäger, Night Heron: 1ex vid El-Rocio och sen 1ex längsvägen från Lucio del 

Lobo.

 

76. Bronsibis, Glossy Ibis: 1ex vid Guadalhorce 17/4. Sen var den riktigt vanlig i Dônana 

några höga siffror:minst 300ex vid El-Rocio och minst 800 ex längs vägen till Lucio 

del Lobo inkluderat vid Lucio del Lobo  

77. Skedstork, Spoonbill: 2ex alla dagar vid Guadalhorce. Sen vanlig i Dônana och vi 

besökte även en skedstorkskoloni som var vid infarten till Lucio del Lobo. Högsta 

siffran i Dônana 200ex vid El-Rocio.

 

78. Svartvingad glada, Black-winged Kite: Sedd vid Dônana två gånger ena gången på 

vägen till Dehesa de Abajo. Andra gången på väg tillbaka från Lucio del Lobo. 



79. Gåsgam, Griffin Volture: Vanlig i rätt miljö 60ex vid Sierra de las Nieves och 20ex 

vid Ronda 14/4. Sen 60 ex vid Lucio del Lobo 19/4.

 

80. Ormörn, Short-toed Eagle: 12 ex vid Sierra de las Nieves i en större gåsgamskruv. 

 

81. Dvärgörn, Booted Eagle: 5ex vid Sierra de las Nieves. 1ex vid Guadalhorce 15/4 och 

17/4. I Dônana var det väldigt fina obsar vid Dehesa de Abajo. Även sedd vid El-



Rocio och från bilvägen mellan El-Rocio och Dehesa de Abajo. 

 

82. Hökörn, Bonelli's Eagle: 2ex som vi hade i bergen ovanför Benalmadéna där Noel 

hade hört av en kompis att det skulle finnas häckande Hökörn. 

83. Brun kärrhök, Marsh Harrier: 1 honfärgad vid Guadalhorce 17/4. Sen väldigt vanlig i 

Jordbruksmark. 

84. Ängshök, Montagu's Harrier: 5ex vid småtrappsvägen mellan Campillos och Fuento 

de Piedro. Vi hade förväntat oss fler men vi hade nog otur. 

85. Sparvhök, Sparrowhawk: 2ex vid Sierra de las Nieves och 1ex vid Benalmadéna. 



86. Brun glada, Black Kite: Mycket vanlig i Dônana: Vi hade totalt i Dônana 85ex 18/4 

och 45ex 19/4. Även 1ex vid Stortrappsvägen.

 

87. Ormvråk, Buzzard: Fanns i jordbruksmarker men var inte så himla vanlig. 3ex vid 

Lucio del Lobo, 6 ex längs stortrappsvägen och sen 1ex Campillos. Sen några längs 

vägen mellan Sevilla och Fuengirola. 

88. Tornuggla, Barn Owl: 1ex 17/4 vid Guadalhorce som vi hittade med ficklampa. 

89. Härfågel, Hoopoe: Sedd vid alla lokaler vi besökte Men aldrig särskilt många 

individer och inte så fina obsar. 

90. Biätare, Bee-eater: Sedd vid Guadalhorce 15/4 och 17/4. (13,26) Men var riktigt 

vanlig vid Dônana och vanlig vid grusvägen vid stortrapparna där man såg biätare 

riktigt snyggt på bara några meters håll 19/4. 5ex Campillos 20/4. 

91. Större hackspett, Great-spotted Woodpecker: 1ex vid Sierra de las Nieves och 1ex vid 

Dônana 

92. Iberisk Gröngöling, Iberian Green Woodpecker: 1 ex vid Sierra de las Nieves och 1 ex 

vid Dônana. 

93. Rödfalk, Lesser Kestrel: Häckande koloni vid Ronda där man fick riktigt fina obsar. 

Vi såg även rödfalk vid stortrappsvägen, vägen till Lucio del Lobo och Campillos. 

94. Tornfalk: Vanlig 



95. Halsbandsparakit, Rose-ringed Parakeet: Ganska ovanlig vid Màlaga men vi hade 

över motorvägen mellan Marbella och Fuengirola. Sen 2ex överflygande vid 

Guadalhorce. 

96. Munkparakit, Monk Parakeet: Vanlig vid Guadalhorce. 

97.  Iberisk varfågel, Iberian Gray Shrike: 4ex längs stortrappsvägen 

98.  Rödhuvad törnskata, Woodchat Shrike: Vi prickade in sträcktoppen riktigt bra och vi 

hade den vid Guadalhorce alla dagar och då hade vi som mest 8ex. Vid Dônana hade 

3ex 18/4 och 40ex 19/4. Sen hade vi en riktigt bra siffra vid stortrappsvägen där vi 

hade 20ex. 

99. Nötskrika, Jay: 20ex vid Sierra de las Nieves. Stor skillnad mot den svenska 

nötskrikan, borde bli splittrad.  

100. Blåskata, Iberian Magpie: Vanlig i skogar vid Dônana: 1ex vid El-Rocio, 

20ex längs vägen mot östra delarna av Dônana både 18/4 och 19/4. 

101. Skata, Magpie: Vanlig vid Dônana 

102. Alpkråka, Red-bellied Chough: Vanlig i bergen: 10ex vid Sierra de las Nieves 

och 15ex vid Ronda där man fick riktigt fina obsar 14/4. Sen hade vi 4ex längs 

motorvägen mellan Sevilla och Màlaga. 

 

103. Kaja, Jackdaw:Ganska ovanlig 4ex 15/4 och 2ex 17/4 vid Guadalhorce. Sen 

20ex vid Dehesa de Abajo sen lite spridda skurar. 

104. Korp, Raven: Vanlig i bergen och i jordbruksmiljö i inlandet. 

105. Korttålärka, Great Short-toed Lark: Riktigt fint med Korttålärka längs vägen 

till och från Lucio del Lobo (20ex) och längs vägen mellan Campillos och Fuento de 



Piedro. (10ex)

 

106. Kalenderlärka, Calander Lark: Fint med Kalenderlärka längs vägen till och 

från Lucio del Lobo (10ex) även vid Campillos (6ex) och vid stortrappsvägen (6ex). 

 



107. Dvärglärka, Lesser Short-toed Lark: Vi tog ett fint stopp vid åkrar längs vägen 

till Lucio del Lobo. Här var det riktigt fint med fyra arter lärkor rekommenderas 

 

108. Trädlärka, Wood Lark: Vanlig i Sierra des Nievas där vi hade minst 10ex. 

Även 2ex vid Dônana när vi körde fel. 

109. Lagerlärka, Thekla’s Lark: 3 par vid  Sierra ses Nievas.såhär såg det ut vid 

platsen där vi hade Lagerlärka

 

110. Tofslärka, Crested Lark: Flera par vid Guadalhorce. Vanligaste lärklan. Sedd 

vid alla jordbruksmarker vi besökte. 



a. Backsvala, Sand-martin/Bank swallow: Sedd vid Guadalhorce 15/4 och 17/4. 

Vanlig i Dônana, stora flockar: Dehaso de Abajo 300ex och 150ex vid Lucio 

del Lobo. 200ex vid Campillos. 

111. Hussvala, House-martin: Vanlig. Som mest några hundra vid Guadalhorce. 

Sedd vid alla lokaler vi besökte. 

112. Klippsvala, Crag-martin: Vanlig i bergen: Sedd vid många stup bla: 

Benalmadéna, Sierra de las Nieves och Ronda. 

113. Ladusvala Barn swallow: Mycket vanlig. Sedd vid de flesta lokalerna. Som 

mest 400ex vid El-Rocio. 

114. Rostgumpsvala Red-rumped swallow: Enstaka här och där. Sedd vid 

Guadalhorce, Campillos, Dônana. 

115. Svartmes, Coal Tit: Vanlig i skog. 

116. Tofsmes, Crested Tit: Fanns i större skogar  

117. Blåmes, Blue Tit: Vanlig i skog 

118. Talgoxe, Great Tit: Vanlig där det fanns träd. 

119. Pungmes, Penduline Tit: Fanns i vissa delar av Dônana bara hörd. 

120. Stjärtmes, Long-tailed Tit: 1ex Sierra de las Nieves och 6ex Benalmadéna. 

121. Nötväcka: 5ex vid Sierra de las Nieves. 

122. Trädgårdsträdkrypare: 3ex vid Sierra de las Nieves och 1ex vid Dônana. 

123. Gärdsmyg, Wren: 1ex Sierra de las Nieves och 4ex vid Benalmadéna.  

124. Brandkronad Kungsfågel, Firecrest: 4ex längs vägen upp till Sierra de las 

Nieves. 

125. Cettisångare, Cetti's Warbler : hörd vid Guadalhorce alla dagar vi besökte 

lokalen som mest 6ex. Sen i Dônana. 5ex vid El-Rocio 18/4, 2ex hördes längs vägen 

till Dehesa de Abajo, 5ex Dehesa de Abajo och 5ex totalt vid Dônana 19/4. 



126. Bergsångare, Western Bonelli’s warbler: Sedd vid Guadalhorce 15/4 2ex och 

17/4 5ex då antagligen rastare. 6ex vid Benalmadéna, trolig Häckfågel där

 

127. Lövsångare, Willow warbler: Sedd vid Guadalhorce 15/4(1ex) och 17/4(3ex). 

2ex vid Campillos 20/4. 

128. Sävsångare, Sedge Warbler: 3ex vid Dônana: 1ex vid Dehesa de Abajo och 

2ex i området omkring Lucio del Lobo. 

129. Rörsångare, Read Warbler: Vanlig vid vassrugar/högt gräs och buskar.  

130. Trastsångare, Great Reed Warbler: Vanlig i Dônana, hörd vid alla laguner vi 

besökte där. 

131. Grässångare, Zitting Cisticola: Vanlig i områden med högt gräs. 

132. Svarthätta, Blackcap: Sporadisk: 1ex vid Guadalhorce 13/4 och 17/4. Sen 2ex 

sjungande vid Sierra de las Nieves och 4 vid Benalmadéna. 

133. Trädgårdssångare, Garden Warbler: 1ex sjungande vid Guadalhorce 15/4 och 

1ex rastande vid Dehesa de Abajo. 

134. Rostsångare, Subalpine Warbler: Vanligaste fågeln i vissa delar av Sierre de 

las Nieves. Vi uppskattade det till 40ex där men det var säkert många fler. Även 1ex 

rastande vid Guadalhorce 15/4 och 1ex vid Dehesa de Abajo 18/4. 



135. Sammetshätta, Sardinian warbler: Otroligt vanlig i buskmark men inte på 

höga höjder där sammetshättorna ersattes av  Rostsångare. 

 

136. Törnsångare, Great-Whitethroat: sedd vid Guadalhorce alla dagar vi var där 

och alltid 1ex, även 1ex i Noels trädgård i Fuengirola och 1ex vid Campillos 20/4. 

Sen hade vi flera troliga törnsångare också. Så vi prickade  

137. Glasögonsångare, Spectacled Warbler: 1ex vid Sierra de las Nieves. Gillar 

låga buskar.

 

138. Provancesångare: 10ex vid Sierra de las Nieves. Vanlig i områden med höga 

buskar. 



139. Rödhake: Sporadisk 1ex vid Guadalhorce 15/4 och 17/4. Även 4ex sjungande 

vid Sierra de las Nieves. 

140. Näktergal, Thrush Nightingale: 1ex vid Guadalhorce 15/4. Mycket ovanlig i 

Spanien. 

141. Sydnäktergal, Nightingale: Vanlig i områden med mycket buskar i högt gräs. 

Speciellt i Pil och Salex. 

142. Svartvit flugsnappare, Pied Flycatcher: 4ex vid Benalmadéna och 1ex vid 

Guadalhorce 15/4. 

143. Rödstjärt, Common Redstart: 1ex vid Dônana, 1ex rastade längs 

stortrappsvägen och 1ex vid Campillos. 

144. Svart rödstjärt, Black Redstart: 5ex vid Sierra de las Nieves vanlig vid 

klippraviner där. Inte sedd någon annan stans. 

145. Blåtrast, Blue Rock-Thrush: 1ex vid ett stup vid Benalmadéna, konstigt nog 

missade vi blåtrast vid Sierra de las Nieves.

 



146. Buskskvätta, Whinchat: 4ex längs vägen från Lucio del Lobo och längs vägen 

mellan Campillos och Fuento de Piedro.

 

147. Svarthakad buskskvätta, Stonechat: 3 ex vid Sierra de las Nieves, 4ex längs 

den “tråkiga” vägen runt Dônana och  2ex längs vägen i norra Dônana när vi körde fel 

och sen vid stortrappsvägen 15ex på taggtrådsstängslet. 

148. Stenskvätta, Northern Wheatear: 5ex vid Guadalhorce 13/4 och 3ex 15/4. 

Kusten vid Guadalhorce var fin för stenskvättor. 

149. Västlig Medelhavsstenskvätta, Black-Eared Wheatear: 1 sjungande hane vid 

Sierrade las Nieves. Miljöbild se Lagerlärka. Sen en rastande hona vid Guadalhorce 

15/4. 

150. Dubbeltrast, Mistle Trush: Vanlig i skogen på väg upp till Sierra de las 

Nieves, vi uppskattade till 15ex sjungande men vi gjorde inte så många stopp så 

tätheten i skogen var nog relativt hög. Inte sedd eller hörd vid någon annan plats. 

151. Koltrast, Blackbird: Vanlig i skogar eller där det fanns träd. 

152. Svartstare, Spotless Starling: Vanlig vid våtmarker och i jordbrukslandskap 

ungefär som vanlig stare i Sverige. 

153. Forsärla, Grey wagtail: 1ex sågs från motorvägen 19/4. 

154. Gulärla, Yellow Wagtail: Vanlig vid våtmarker. Minst 3 raser sedda: Flava, 

Iberiae och Thunbergi.  



155. Sädesärla, White Wagtail: Endast 2ex vid Ronda. 

156. Bofink, Chaffinch: Vanlig i skogar men inte så vanlig nere vid Guadalhorce 

där vi inte såg nån. 

157. Grönfink, Greenfinch: Vanlig i alla biotoper. 

158. Hämpling, Linnet: Vanlig överallt utom vid Guadalhorce. 

159. Mindre korsnäbb, Red Crossbill: 10ex vid Sierra de las Nieves. 

160. Steglits, Goldfinch: Vanlig i alla biotoper. 

161. Gulhämpling, Serin: Vanlig. 

162. Kornsparv, Corn Bunting: Vanlig i Jordbrukslandskap.

 

163. Klippsparv, ; 6ex vid Sierra de las Nieves. 

164. Häcksparv, Cirl Bunting: 12ex vid Sierra de las Nieves. Lite vanligare än 

Klippsparv 

165. Stensparv, Rock Sparrow: Fin biotop vid lagerlärkorna se bild där vi hade 

10ex. 

166. Gråsparv, House Sparrow: Vanlig 

167. Spansk Sparv, Spanish Sparrow: Vi såg några individer, alla på landsbygden. 

Vi hade säker bestämda vid Stortrappsvägen och vid Campillos. Sen hade vi flera 

troliga. 



168. Svartgumpad Astrild/Black-rumped Waxbill : 1ex vid Guadalhorce 13/4. 

Otroligt svårsedda är Astrilderna. 

169. Helenaastrild, Common Waxbill: Flera troliga vid Guadalhorce men vi hade 

bara 5 säkra och det var längs vägen norr om Dônana. 

 

 

 

 

 


