Välkommen till

Södra Spanien 11–19 september 2019
med Per Øystein Klunderud (reseledare)
och Magnus Ullman (ornitologisk guide)

Biätare, en skönhet vi ser vid flera tillfällen. (Magnus Ullman)

För flygavgångar, priser och andra resefakta se www.naturogkultur.no/andalucia.
Tarifa, Gibraltarsund och härligt rovfågelssträck. Vädermässigt är det ännu behaglig
sommar – men för rovfåglarna är det höst och de är nu på väg i hundratal för övervintring
i Afrika. Vi kan räkna med gåsgam, smutsgam, ormörn, dvärgörn, brun glada och
ängshök. Här finns goda chanser att lära sig skilja på några av Europas mest spännande
rovfåglar – eller att helt enkelt bara njuta av deras mäktiga siluetter när de försvinner ut
över havet. Vi hinner inte bara rovfågelsspaning utan besöker också korkekskogar,
fågelrika saliner och andra våtmarker, havsstränder och uddar för havsfågelspaning.

Utsikt över Gibraltarsund mot Marocko och Afrika cirka 15 km bort. (Magnus Ullman)
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EN SNABBTITT PÅ PROGRAMMET
11/9

12/9

Flyg till
Malaga.
Transfer till
hotell i Ronda.

Ronda,
Grazalema,
Parque Natural
de los
Alcornocales.
Transfer till
Tarifa där vi
bor alla
återstående
nätter.

17/9

18/9

Santuariodalen
Facinas,
Ojéndalen,
Puerto de
Ojén,
sightseeing i
Tarifa.

Cazalla,
Puerto del
Buejo, El
Algarrobo
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13/9

14/9

Playa de los
La Janda,
Lances, Cazalla, Zahara de los
Puerto del
Atunes.
Buejo, Mirador
del Estrecho.

15/9
Sierra de la
Plata,
Marismas de
Barbate.

16/9
Chipiona,
Salinas de
Bonanza,
Laguna de
Tarelo.

19/9
Transfer till
Malaga för flyg
mot
Skandinavien.
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Dag 1: Flyg till Malaga och transfer till vårt hotell i pittoreska Ronda.

Ett första möte med Rondas berömda ravin i fascinerande kvällsbelysning. (Magnus Ullman)

Dag 2: Före frukost spanar vi ut över den magnifika ravinen mitt i Ronda där vi hoppas
på alpkråka, stensparv, svart rödstjärt och svart stare.
Efter frukost kör vi genom ett fantastiskt bergslandskap – där vi ser kretsande gåsgamar
här och var – till den lilla bergsbyn Grazalema för lunch. Byn är bland annat berömd för
att ha den högsta årsnederbörden i Spanien, vilket bidrar till den vackra grönskan i
bergen. I området spanar vi efter hökörn och svart stenskvätta.
Under eftermiddagen transport mot Tarifa genom Parque Natural de los
Alcornocales, Spaniens största område med korkek. Blåskata är karaktärsart.

Blåskata, högt på önskelistan. (Magnus Ullman)
Klunderud Natur og Kultur
Åssideveien 525
3322 Fiskum
Norge

www.naturogkultur.no
pedroklu@online.no
+47 948 86 503

Sent på eftermiddagen når vi vårt hotell nära Tarifa där vi bor alla återstående nätter.
Dag 3: Vissa dagar startar vi med förfrukostpromenad till fots direkt från hotellet. Då
kan vi bland annat hoppas på sammetshätta som är ganska vanlig.
Vi kan också starta dagen på stranden vid Playa de los Lances inte långt från vårt
hotell. Här kan vi mjuka upp oss med rödnäbbad trut, medelhavstrut, svarthakad
buskskvätta, grässångare, iberisk gulärla (rasen iberiae) och kanske korttålärka och
dvärglärka. Spaning ut över havet kan ge balearisk lira och vi bör se svartbent
strandpipare liksom en hel del andra vadare.

Grässångare, riktigt snygg på nära håll. (Magnus Ullman)

De flesta lokalerna ligger på korta avstånd från vårt hotell, så vissa dagar tar vi siesta där
– för rovfågelsspaning, lunch, vila, bad i poolen eller i Atlanten (drygt 600 m från
hotellet) eller andra fria aktiviteter.
Under eftermiddagen är det dags för rovfågelsspaning och det finns flera punkter att
välja bland, i första hand Cazalla och Puerto del Buejo. Vi låter vindar och
fågeltillgång avgöra vilken punkt som är bäst för dagen. Här har vi chans på några av
Europas mest spännande och sevärda rovfåglar, bland annat smutsgam, gåsgam, ormörn,
dvärgörn och brun glada. Låt oss inte glömma våra egna, skandinaviska bivråkar som
också passerar den här vägen. Även om många ses på mer eller mindre långt håll händer
det också att vissa kan passera på nästan chockerande korta avstånd. Dessutom hoppas vi
på rüppellgam, en riktig exklusivitet, kanske till och med örnvråk.
Vi kan även spana rovfågel från Mirador del Estrecho, men kanske stannar vi inte
länge för här brukar vara tjockt med turister. En glass kan vi dock hinna med. Fantastisk
utsikt över Gibraltarsund får vi på köpet.
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Vi lär se många häftiga rovfåglar. Här en ljus dvärgörn. (Magnus Ullman)

Dag 4: La Janda är ett stort, öppet stäppliknande område, en gång en stor sjö som dock
dikades ut i en tid när naturhänsyn inte stod högt i kurs. Stora delar är uppodlade men här
finns också vida betesmarker och området har fortfarande fantastiskt mycket att ge.
Förutom ko-, silkes- och rallhäger samt kanske både svart och vit stork hoppas vi på
bronsibis och skedstork. Här förekommer dessutom rödhöna, kungsfiskare, härfågel,
kalanderlärka, iberisk varfågel, spansk sparv och kornsparv. Småtrapp, svartvingad glada
och ängshök ses ibland och här kan vi också spana efter spansk kejsarörn, en art som ökat
på senare år. Ett fågeleldorado, helt enkelt.

La Janda. Vidsträckta marker. (Magnus Ullman)
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På väg hem besöker vi ännu ett pittoreskt samhälle, Zahara de los Atunes, där vi både
har chans att ta ett dopp i Atlanten och att äta en förstklassig fiskmiddag.
Dag 5: Inte långt från vårt hotell ligger Sierra de la Plata med branta klippor där
gåsgam häckar. Här har vi även chans på till exempel pilgrimsfalk och blek tornseglare.
Också blåtrast hör hemma i den klippiga terrängen medan iberisk gröngöling finns i
områdets skogsmiljö. Uppe från sierran har man betagande utsikt över den lilla staden
Bolonia, bort mot Tarifa och ut över hela Gibraltarsund. När termiken kommit igång kan
vi hoppas på ett hyggligt urval av sträckande rovfåglar, speciellt vid ostliga vindar.

Gåsgamens mäktiga siluett får vi bekanta oss med många gånger. (Magnus Ullman)

Marismas de Barbate är en fin våtmark inklusive nedlagda saliner lite längre norrut
längs Atlantkusten. Här håller vadare, måsar och en del småfåglar till, ibland också
eremitibis. Efter att ha saknats i Spanien i 500 år började eremitibis återinplanteras år
2004 och numera häckar en liten population vid La Barca. Utanför häckningstiden är
fåglarna sällan där men ses ibland i Marismas de Barbate eller längs kuststräckan intill,
men ibland kan de också hålla till på någon av områdets golfbanor. Vi spanar!

Eremitibis. En udda fågel som inplanterats sedan 2004. (Magnus Ullman)
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Dag 6: Vi fortsätter ännu längre norrut längs Atlantkusten och gör ett första stopp vid
fyren i Chipiona, en fin udde för havsfågelspaning. Efter en stunds obsade bör vi ha
kunnat räkna in såväl balearisk lira och gulnäbbad/scopolilira som havssula, med lite flyt
även storlabb. När vi är nöjda försöker vi leta upp den lilla population av
stubbstjärtseglare som numera häckar i Chipionas hamn.

En stunds havsfågelspaning vid Faro de Chipiona. (Magnus Ullman)

Vi fortsätter till Salinas de Bonanza och Laguna de Tarelo inom den enda del av
nationalparken Doñana som ligger på floden Guadalquivirs östra bank. Här spanar vi efter
större flamingo, rödspov, myrspov, långnäbbad mås, svarttärna och glasögonsångare.
Med lite tur hittar vi också rödhuvad dykand, marmorand och kopparand. Samt mycket
annat smått och gott – här är fågelrikt!

Kopparand, udda och exklusiv. (Magnus Ullman)
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Dag 7: Vi kör upp via Santuariodalen med chans på häcksparv förutom diverse gamar.
Vi fortsätter på småvägar från Facinas genom Ojéndalen till Puerto de Ojén där det
finns en mirador med fantastisk utsikt över landskapet. Hela Ojéndalen är ett härligt
område där vi hoppas se både rastande och lokala småfåglar liksom sträckande rovfåglar
och storkar på väg mot Gibraltarsund. I korkekskogarna får vi kanske med oss
brandkronad kungsfågel och trädgårdsträdkrypare.
På eftermiddagen gör vi ett besök i själva Tarifa, där vi spanar efter trädgårdsbulbyl.
Dessutom hinner vi lite sightseeing i denna stad som fått sitt namn av Tarif Ibn Malik, den
förste moren som korsade Gibraltarsund år 710. Den gamla staden, bevarad innanför
delar av stadsmuren, har trånga och trevliga gator. Från tornen i den restaurerade borgen
Castillo de Guzmán el Bueno har vi fin utsikt över havet och kan dessutom hoppas på
rödfalk.

I Tarifa spanar vi efter rödfalk. (Magnus Ullman)

Dag 8: Under de gångna dagarna har vi förmodligen hunnit bevaka rovfågelssträcket flera
gånger, och idag satsar vi åter lite extra eftersom det nu är en vecka sedan vi anlände och
rovfågelssträckets sammansättning kanske är lite annorlunda. Det är åter
observationspunkter som Cazalla och Puerto del Buejo som står på dagordningen –
eller kanske El Algarrobo, allt beroende på vindar och rovfågelstillgång. I samband med
rovfågelsspaning finns dessutom goda chanser att se exempelvis alpseglare, biätare och
rostgumpsvala.
Hela programmet ovan är beroende av väder, vindar och fågeltillgång och kan komma
att kastas om vid flera olika tillfällen beroende på vad som för dagen verkar bäst.
Dag 9: Tidig transfer till Malaga för flyg mot Skandinavien.
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NÅGRA AV DE FÅGLAR VI HOPPAS SE
Marmorand, rödhuvad dykand, kopparand, rödhöna, balearisk lira, gulnäbbad/
scopolilira, större flamingo, svart stork, vit stork, eremitibis, bronsibis, skedstork,
dvärgrördrom, natthäger, rallhäger, kohäger, purpurhäger, ägretthäger, silkeshäger,
havssula, svartvingad glada, smutsgam, bivråk, rüppellgam, gåsgam, ormörn, dvärgörn,
spansk kejsarörn, hökörn, ängshök, brun glada, örnvråk, småtrapp, tjockfot, styltlöpare,
svartbent strandpipare, rödspov, myrspov, långnäbbad mås, rödnäbbad trut, svarthuvad
mås, medelhavstrut, storlabb, klippduva, turturduva, minervauggla, rödhalsad nattskärra,
alpseglare, blek tornseglare, stubbstjärtseglare, kungsfiskare, biätare, härfågel, iberisk
gröngöling, rödfalk, pilgrimsfalk, iberisk varfågel, sommargylling, blåskata, alpkråka,
lagerlärka, tofslärka, korttålärka, dvärglärka, trädgårdsbulbyl, klippsvala, rostgumpsvala,
cettisångare, grässångare, sammetshätta, brandkronad kungsfågel, trädgårdsträdkrypare,
svartstare, svart rödstjärt, blåtrast, svarthakad buskskvätta, svart stenskvätta, spansk
sparv, stensparv, gulhämpling, kornsparv och häcksparv.

Svartvingad glada, en av många önskearter. (Magnus Ullman)

Klunderud Natur og Kultur
Åssideveien 525
3322 Fiskum
Norge

www.naturogkultur.no
pedroklu@online.no
+47 948 86 503

Per Øystein (t.v.) och Magnus träffades första gången på Mallorca i september 1985 och har i många år arbetat
tillsammans under ett antal olika resor – i Norge, Sverige, Sydeuropa och Mellanöstern. (Thor Østbye)
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