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Andalusien
Tarifa/Costa de la Luz och Coto Donana
9‐17 oktober 2010
Deltagare:
Bengt Andersson, Helsingborg, bambosa@telia.com
Karl‐Göran Nilsson, Höganäs, gubbahyllan@hotmail.com
Per Muhr, Ängelholm, per.muhr@telia.com
Thomas Wallin, Ängelholm, thomas@putni.se
Kostnader:
Flyg Köpenhamn‐Malaga ToR

2 550:‐/person

SAS/Spanair

Bilhyra, fria mil (vi körde 150 mil)

2 500:‐

www.malagacar.com

Hostel
Totalkostnad/person

ca 40€/dubbelrum och natt ‐ något högre under veckoslut
ca 8 000:‐

resa, bilhyra/bensin, boende och mat

Bra länkar:
Rare Birds in Spain
Coto Donana
Tarifa ‐ turistinfo
Bilder från resan

www.rarebirdspain.net
www.andalucia.com/environment/protect/donana.htm
www.tarifa.net
www.putni.se/andalusien

Bra litteratur:
Garcia, Paterson: Where to watch birds in Southern and Western Spain ‐ ca 220:‐
Gosney : Finding Birds in Andalucia ‐ the Book ‐ ca 100:‐
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Lokaler nämnda i texten ‐ området runt Tarifa
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Lokaler nämnda i texten ‐ området runt Donana
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Reseberättelse
En fågelresa med max en halv storks fart om man nu skall gå efter Avifaunas klassificering.
Resan hade fyra deltagare; Bengt Andersson, Per Muhr, Thomas Wallin (organisatör) och
Kalle Nilsson (förste tubbärare). Två var unga vid utresan endast en rookie återstod vid
hemresan. Tur att vi inte hade hårdare tempo.
När vi anlände till Malaga hade det regnat under dagen och enstaka regnskurar förekom de
första dagarna. Därefter mest soligt men med morgondimmor eller låga moln över
höjderna. Vindarna var mest från väst, Poniente, och tidvis friska, av Levanten kände vi
ingenting. Temperaturmässigt var det helt perfekt ur skådarsynpunkt.

9 oktober ‐ flyg till Malaga, bil till Tarifa
Vi anlände till Malaga under lördagseftermiddagen den 9 oktober. Vi fick snabbt vår hyrbil
och ställde genast kosan mot Tarifa, cirka 17 000 invånare, där vi hade beställt rum till de
två första nätterna på Hostal Las Margaritas. Det skulle sedermera visa sig bli vårt
stamlokus.
Ett första stopp utmed motorvägen
för att packa upp kikarna och komma
igång med skådningen gav bland
annat rödfalk och iberisk varfågel.
Snart gick solen ner över den spanska
solkusten och kohägrarna var på väg
mot sin nattkvist. Fortsatt färd mot
Tarifa.
Efter en god natts sömn på Hostal Las
Margaritas letade vi upp ett när‐
beläget fik/bar för morgonfika. Här
fick vi god inblick i vad de spanska
hantverkarna intar till frukost, det var
väl inte helt efter socialstyrelsens
rekommendationer. Vi förstod att vi
var helt fel ute när vi efter några dagar
ätit upp barens udda frukostbullar,
flera med choklad, plötsligt fick se vad
målaren intog till frukost. När vi väl
fått korn på målarens bullar blev det
vår standardmeny, däremot skippade
vi de små glasen och ciggen.
Dagsrutinen under hela resan var
följande: frukost före solens uppgång,
mat under dagen införskaffades på lämpligt ställe, hemfärd vid mörkrets inbrott och
därefter en rejäl middag. Solen gick upp ungefär 08:00 och ned 20:00. Den mesta tiden
utgick vi ifrån Tarifa, frånsett en tvådagars tur till Coto Donana. Dagstripperna var ofta inte
längre än en radie på 3‐4 mil runt Tarifa.
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10 oktober ‐ Tarifa beach och La Janda
Vi hann inte ut ur Tarifa förrän en stor flock övernattande kohägrar, mer än 300 ex, drog till
sig vår uppmärksamhet. Det skulle visa sig att hägrarna hade samma dygnsrytm som vi, ut i
fält i gryningen och hem till nattkvisten i solnedgången.
Första stoppet för oss blev Tarifa beach där gårdagens regnväder och blåst hade satt
Gibraltarsund i rörelse. Enstaka gulnäbbade liror och gott om havssulor (samt en obestämd
labb som visade sig kortvarigt) drog fram och tillbaka. Innanför bränningarna och
sandrevlarna fanns det småflockar av vadare att beskåda: svartbent strandpipare,
sandlöpare, större strandpipare m.fl. Helt nära stod en flock om 40 rödnäbbade trutar av
olika åldrar.

Efter morgonens kustspaning men med oroliga blickar uppemot höjderna där en del
rovfågel hade börjat röra på sig, kände vi att vi ville byta biotop. Vi beslutade att åka till La
Janda nordväst om Tarifa, ett stort område med risodlingar i de lägre partierna. La Janda
var tidigare en slättsjö som utdikades så sent som på sextiotalet. De högre områdena
nedanom bergen är torrare och med möjligheter att se olika lärkor, småtrappar och
flyghöns. Innan området odlades upp fanns här även stortrappar.
Vi hade fullt upp att göra under hela eftermiddagen. Massor med vita storkar, bronsibisar,
silkeshägrar, rödfalkar, ängshök, 5 svartvingade glador, hökörn m.m. Det myckna regnandet
hade gjort att vägen genom de "torrare" markerna hade blivit helt sönderkörd, en
blandning av dy och delvis torkad lera.
Vår hyrda bil protesterade mot denna behandling. Tyvärr görs inte dagens bilar efter den
gamla devisen som stod i vår inflight‐magasin, "bilen konstruerades för att två herrar med
hög hatt och en korg med ägg där bak skulle kunna köra problemfritt på vilken väg som
helst". Så skall en skådarbil se ut, byt bara ut äggen mot tuben!! Något för SAAB? Vi vände
och försökte köra in i området från öster, här var vägen om möjligt ännu sämre men å
andra sidan fanns det ett bra fik här. Dagen avslutades vid Tarifa beach.

11 oktober ‐ Bonanza, Algaida och Coto Donana
Tidig morgon och kosan mot Coto Donana. Första stoppet vid Salinas de Bonanza, öster om
Donana och norr om Cadiz. Ett område som gav mersmak! Mycket med vadarfåglar,
storkar, flamingo, tärnor och gott om långnäbbad mås och dessutom hyggligt med småfågel
i buskmarkerna.
Vid den angränsade Laguna de Tarelo såg vi den första purpurhönan och natthägern.
Skådaraktiviteten var lite låg vid detta tillfälle då det var stekhett och stilla ‐ eller så var det
kanske den goda fikan i Bonanza som gjorde oss lite dästa.
| Andalusien, oktober 2010

5

Vidare på dåliga vägar genom Pinar de la Algaida mot Marismas de la Trebujena där vi bl a
såg en flock på cirka 60 marmoränder.
På vår vidare färd mot El Rocio och Coto Donana för övernattning fick vi problem med att
hitta ut ur den typiskt andalusiska vita staden Trebujena. Alla vägar var mer eller mindre
uppgrävda och hänvisningsskyltar fanns överallt. En av de unga resedeltagarna, i varje fall
denna dag på den rätta sidan om de sextio, kastade sig snabbt ut ur bilen och började
samtala med Dona Izabella från Haciendan. Givetvis kunde inte denna spanjorska motstå
männen från Norden utan gav oss ståndsmässig vägvisning ut ur staden i sin fetemerca.
Eller ville hon bli av med oss? Vidare mot El Rocio via Sevilla i rusningstid, vi hade vissa
problem med de spanska vägskyltarna, främst då med numreringarna på avfarterna som
inte stämde överens med vårt kartmaterial. Nåväl, men med Bengts gamla orienterings‐
kunskaper var vi i trygga händer.
I El Rocio fick vi upplysningar om övernattning på ett par hostel, det var lågsäsong på
pilgrimsvandringarna så det var inga problem med övernattningen. Vi valde Pension
Cristina. Det visade sig att både Bengt och Per hade bott här vid tidigare besök, ägarinnan
satt och sov vid samma bord, dock nu betydligt äldre. Döttrarna hade också blivit äldre och
det var nog de som skötte ruljansen numera.

12 oktober ‐ Coto Donana
Minervauggla hördes i gryningen. Snabbt till Centro de la
Rocina. Gott om småfågel; trädgårdsträdkrypare, brandkronad
kungsfågel, stjärtmes av den iberiska rasen m.m.
Vidare mot El Achebuche i Donana för titt på blåskatorna. Här
gjordes också resans enda fynd av provencesångare. Njutobsar
av kungsfiskare och en del rastande småfågel att beskåda bl a
en del nordiska tättingar. Eller så kan man uttrycka sig som
någon skrev kortfattat, första blåskatan och god lunch.
På eftermiddagen ut mot Jose Valverde center sydost om El
Rocio som var väldigt torrt. Bengt och Per hade flera fina pölar i
minne men vissa av dessa var helt uttorkade och väntade på
vinterregnen. Guiden vid naturcentrat visade hur högt vattnet stått efter förra årets regn i
november, ett helt annat landskap.
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När vi körde ut mot reservatet fick vi fina obsar på bl.a. tjockfot, på återvägen massor med
natthägrar och en fin flock med kalanderlärkor. För egen del kommer jag gärna ihåg en liten
flock med härfåglar som kom flygande lågt över vägen, de var säkert på väg mot nattkvist.

13 oktober ‐ El Rocio, Brazo del Este och Laguna Medina
Tidig uppstigning och ut i markerna. Morgonen hade vi tänkt använda till att spana av
lagunen i El Rocio, eller som den egentligen heter La Madre de las Marismas, men tyvärr
vällde dimman in och gjorde all spaning omöjlig. Snabbt vidare mot Brazo del Este öster om
Rio Guadalquivir.
Efter lite knixande hittade vi den lilla färjan i Coria del Rio som förde oss över till den östra
sidan. Dimmorna började lätta vilket gjorde att skådarsuget återkom, men först en fika i
byn Bastero. I mitt tycke resans bästa fik och lilla butik. Därefter direkt ut i markerna vid
Brazo del Este där vi fick goda inblickar i hur man skördar ris. Storkarna, både svarta och
vita, var också mycket intresserade av detta, här fanns nog en och annan godbit att ta till
lunch. I området sågs också resans enda rall‐, ägrett‐ och purpurhägrar.
På vägen hem till Tarifa gjordes också ett stopp vid Laguna de Medina. Vi mötte
förvånansvärt få skådare under vår resa, talrikast var faktiskt skåningarna med ett glatt
gäng från Hörby/Höör. Vid sjön fick vi fina obsar på kopparand, rödhöna och svarthalsad
dopping. Tyvärr hittade vi inga kamsothönor bland de mycket talrika sothönsen. Natt i
Tarifa.

14 oktober ‐ El Mirador och Sierra de la Plata
Tarifa beach på morgonen, betydligt mindre fågel i rörelse idag. Muntes de Tarifa och El
Mirador (resans bästa kaffe?) rovfågelspaning. Gott om gam i rörelse, här sågs också resans
enda grågam.

Med tre gamarter och fyra örnarter kände vi oss ganska nöjda efter några timmar och drog
framåt eftermiddagen mot Sierra de la Plata. Tidigare på säsongen finns här både
kafferseglare och stubbstjärtseglare (den sistnämnda dock ej omöjlig vid denna tid). Fina
obsar på gåsgam som landade på klipphyllorna. Här sågs också resans enda blåtrast. Sierra
del Plata ligger mellan Zahara och Bolonia, Zahara är känt för sitt fiske av tonfisk. På den
tiden det begav sig landade man som mest 140 000 ton fiskar per år, rekordet är från 1541.
Som på många andra ställen, rekorden ligger långt tillbaka i tiden.
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15 oktober ‐ Punta Paloma, La Janda och El Bujeo

Måttlig västvind på morgonen, havsfågelsug, direkt mot Punta Paloma som för en del av oss
blev favoritlokalen runt Tarifa. Bra fart på baleariska liror och sulor, dessutom noterades tre
labbarter. Enstaka rovfåglar gav sig ut över havet mot det hägrande Afrika, avståndet är
trots allt inte större än mellan Kullen och Väderön. Dagens höjdare var 2‐3 iltärnor som
rörde sig förbi obsplatsen.
När rörelserna på havsfågel började minska kände vi att La Janda säkert kunde ge oss mer.
Det kändes lite avslaget jämfört med förra gången även om en hel del småfågel rörde sig i
stubbåkrarna, tröskorna hade säkert inte tagit alla solrosfrö.
Sena eftermiddagen och tidiga kvällen ägnades åt El
Bujeo. En längre vandring upp genom korkeksskogen
mot de buskklädda bergssluttningarna. Envisa moln
och dimmor hängde över bergen så det blev ingen
större fart på rovfågelsträcket. Regnet som fallit när vi
anlände gjorde att flera sorters blommor börjat spira
och gräset hade definitivt blivit grönare. Det är inte
utan att tankarna gick till tjuren Ferdinand när man
vandrade genom korkekskogen och tittade på de
spirande blommorna. Dagen avslutades på Tarifa
Beach. Mycket rastande fågel, en flock på minst 100
kalanderlärkor gladde oss.

16 oktober ‐ Punta Paloma, El Mirador och
Sotogrande
Sista heldagen i fält. Morgon vid Punta Paloma,
magert med havsfågel. Ett par häcksparvar avtackade
oss innan hemresan.
Vidare till El Mirador för att spana rovfågel. För de av
oss som inte hade tub var det väl kaffet som drog mest ‐ ingen större fart eller förändring av
artsammansättningen noterades. Vid en avstickare på vägen mot Gibraltar fick Bengt de
spanska försvarsstyrkorna på fötter. Massor med gåsgam i rörelse hela vägen mellan Tarifa
och Gibraltar, skruvar på drygt 200 ex inget ovanligt denna dag.
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Strax öster om Gibraltar gjorde vi ett kortare stopp i ett semesterreservat för välbeställda,
lika dött som en vinterdag i Torekov eller Arild. Inne i detta reservat fanns naturreservatet
Sotogrande i en å/flodmynning. Lokalen gav oss resans sista nya arter, 5 svarthuvade måsar
samt lite förvånande en honfärgad sjöorre som rastade uppe i floden. Det kan väl i och för
sig vara bättre än att ligga bland isflaken i Skälderviken en kall januarinatt.

17 oktober ‐ hemresa
Tidig väckning, flyget hem lyfte kl 8 från Malaga. Tillbaka på Kastrup vid lunchtid.

Reseberättelse: Kalle och Per
Artlista: Bengt
Foto och layout: Thomas
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Artlista
1. Grågås (Anser anser)
2. Bläsand (Anas penelope)
3. Snatterand (Anas strepera)
4. Kricka (Anas crecca)
5. Gräsand (Anas platyrhynchos)
6. Stjärtand (Anas acuta)
7. Skedand (Anas clypeata)
8. Marmorand (Marmaronetta
angustirostris)
9. Rödhuvad dykand (Netta rufina)
10. Brunand (Aythya ferina)
11. Sjöorre (Melanitta nigra)
12. Kopparand (Oxyura leucocephala)
13. Rödhöna (Alectoris rufa)
14. Fasan (Phasianus colchicus)
15. Smådopping (Tachybaptus ruficollis)

16. Skäggdopping (Podiceps cristatus)

Ett hundratal överflygande vid naturcentrat öster El
Rocio 12/10. Ca 30 ex rastande El Rocio 13/10
Ett tiotal vid Laguna de Tarelo 11/10 och talrik vid
Laguna de Medina 13/10
Enstaka ex vid Laguna de Tarelo 11/10 , El Rocio och
Laguna de Medina 13/10
5 ex El Acebuche 12/10
Vanlig i anslutning till våtmarker
Några ex i Salinas de Bonanza 11/10
Sågs i stora antal vid Salinas de Bonanza och Laguna de
Tarelo 11/10, El Rocio och Laguna de Medina 13/10
Ca 60 rastande vid Marismas de Trebujena 11/10 och
ett ex El Acebuche 12/10
1 ex El Acebuche 12/10
Ett tiotal rastande vid Marismas de Trebujena 11/10,
ca 10 i Laguna de Medina 13/10
1 hona Sotogrande 16/10
60‐100 ex Laguna de Medina 13/10
25 ex Laguna de Medina 13/10
Vanlig i området vid La Janda
Enstaka ex vid Laguna de Tarelo 11/10, El Acebuche
12/10, Sotogrande 16/10 och väldigt talrik vid Laguna
de Medina 13/10
5‐10 ex i kanaler väster El Rocio 12/10 och vid Laguna
de Medina 13/10
Mycket talrik vid Laguna de Medina 13/10

17. Svarthalsad dopping (Podiceps
nigricollis)
18. Gulnäbbad lira (Calonectris
Enstaka fåglar vid Tarifa beach, Punta Paloma och
diomedea)
Sotogrande
19. Balearisk lira (Puffinus mauretanicus) Minst 300 ex vid Punta Paloma 15/10 och 10‐20 ex vid
Sotogrande 16/10
20. Havssula (Morus bassanus)
Ett tiotal vid Tarifa beach 10/10 och 14/10. Ca 400
Punta Paloma 15/10 och ca 20 i Sotogrande 16/10
21. Storskarv (Phalacrocorax carbo)
Enstaka ex i Tarifa‐ och Bonanzaområdena
22. Natthäger (Nycticorax nycticorax)
Ett ex Laguna Tarelo 11/10. Minst 50 ex i området
öster El Rocio 12/10
23. Kohäger (Bubulcus ibis)
Vanlig, sågs dagligen. Ett par hundratal övernattade i
ett träd/vassrugge norr Tarifa
24. Rallhäger (Ardeola ralloides)
Endast 3 ex, Brazo del Este 13/10
25. Silkeshäger (Egretta garzetta)
5‐10 ex sågs dagligen
26. Ägretthäger (Egretta alba)
1 ex Brazo del Este
27. Gråhäger (Ardea cinerea)
Relativ vanlig nära kusten och i våtmarksområden
28. Purpurhäger (Ardea purpurea)
1 ex Brazo del Este 13/10
29. Svart stork (Ciconia nigra)
Enstaka ex dagligen i Tarifa, 3 ex Salinas de Bonanza
11/10 och 15 ex Brazo del Este 13/10
30. Vit stork (Ciconia ciconia)
Sågs dagligen med stora antal i La Janda och Brazo del
Este (100‐300)
31. Bronsibis (Plegadis falcinellus)
Ca 150 ex överflygande vid La Janda 10/10 och San
Fernando 11/10 samt några enstaka fåglar Donana‐
området.
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32. Skedstork (Platalea leucorodia)
33. Större flamingo (Phoenicopterus
roseus)
34. Bivråk (Pernis apivorus)
35. Svartvingad glada (Elanus caeruleus)
36. Brun glada (Milvus migrans)

20 ex Salinas de Bonanza 11/10. 5 ex El Acebuche
12/10 och 20‐25 ex El Rocio 13/10
Vanlig vid Salinas de Bonanza och El Rocio

Enstaka ex i La Janda
4‐5 ex La Janda
19 sträckandande La Janda 10/10, därefter enstaka
fåglar i Tarifabergen
37. Röd glada (Milvus milvus)
2‐5 ex dagligen i Bonanza, Donana och Brazo del Este
38. Smutsgam (Neophron percnopterus) En ungfågel Tarifa beach 10/10 och El Cabrito 14/10. 3‐
5 ex El Mirador 16/10
39. Gåsgam (Gyps fulvus)
Mycket vanlig, sågs dagligen. Minst 300 fåglar i
bergsområdet runt Tarifa
40. Grågam (Aegypius monachus)
1 ex El Cabito 14/10
41. Ormörn (Circaetus gallicus)
Relativ vanlig, sås dagligen med största antal i Tarifa‐
området (sträckande fåglar)
42. Brun kärrhök (Circus aeruginosus)
3‐5 ex La Janda och Brazo del Este samt Tarifa
43. Ängshök (Circus pygargus)
1‐2 ex honf i La Janda och Brazo del Este
44. Duvhök (Accipiter gentilis)
1 ex Tarifa beach 10/10
45. Sparvhök (Accipiter nisus)
Enstaka fåglar sågs dagligen
46. Ormvråk (Buteo buteo)
3‐5 ex i La Janda
47. Kungsörn (Aquila chrysaetos)
1 ex sträckande El Mirador 14/10
48. Dvärgörn (Hieraaetus pennatus)
1 ex öster om El Rocio, 5‐10 ex i Tarifaområdet
49. Hökörn (Hieraaetus fasciatus)
1 ex La Janda 10/10, ett ex El Mirador 14/10
50. Fiskgjuse (Pandion haliaetus)
1 ex Salinas de Bonanza 11/10
51. Rödfalk (Falco naumanni)
2‐3 ex mellan Malaga och Tarifa 9/10
52. Tornfalk (Falco tinnunculus)
Vanlig, sågs dagligen.
53. Stenfalk (Falco columbarius)
1 ex Tarifa beach 10/10, 1 ex La Janda 10/10
54. Lärkfalk (Falco subbuteo)
1 ex Tarifa beach 10/10 och 3‐4 ex i bergen norr Tarifa
55. Pilgrimsfalk (Falco peregrinus)
1 ex Tarifa beach och La Janda 10/10, 1 ex Salinas de
Bonanza 11/10
56. Rörhöna (Gallinula chloropus)
Vanlig i våtmarksområden
57. Purpurhöna (Porphyrio porphyrio)
1 ex Laguna de Tarelo 11/10, enstaka ex i Donana och
Brazo del Este samt 1 ex Sotogrande 16/10
58. Sothöna (Fulica atra)
Hundratals fåglar i Laguna de Medina 13/10, i övrigt
vanlig i våtmarksområden
59. Styltlöpare (Himantopus himantopus) Mycket vanlig i Salinas de Bonanza och El Rocio samt
minst 25 ex rastande vid Brazo del Este 13/10.
60. Skärfläcka (Recurvirostra avosetta)
50‐100 ex Salinas de Bonanza 11/10
61. Tjockfot (Burhinus oedicnemus)
3‐5 ex öster om El Rocio 12/10
62. Mindre strandpipare (Charadrius
Enstaka ex i Tarifa beach och Salinas de Bonanza
dubius)
63. Större strandpipare (Charadrius
Vanlig vid Tarifa beach, Salinas de Bonanza och El Rocio
hiaticula)
64. Svartbent strandpipare (Charadrius
Vanlig vid Tarifa beach
alexandrinus)
65. Tofsvipa (Vanellus vanellus)
Några enstaka fåglar vid El Rocio 12/10
66. Kustsnäppa (Calidris canutus)
5‐10 ex Tarifa beach 10/10
67. Sandlöpare (Calidris alba)
Vanlig vid stranden utmed Tarifa beach, 2 ex
Sotogrande 16/10
68. Småsnäppa (Calidris minuta)
Talrik vid Salinas de Bonanza 11/10
69. Mosnäppa (Calidris temminckii)
Enstaka vid Salinas de Bonanza 11/10
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70. Spovsnäppa (Calidris ferruginea)
71. Kärrsnäppa (Calidris alpina)
72. Brushane (Philomachus pugnax)
73. Enkelbeckasin (Gallinago gallinago)
74. Rödspov (Limosa limosa)
75. Myrspov (Limosa lapponica)
76. Småspov (Numenius phaeopus)
77. Svartsnäppa (Tringa erythropus)
78. Rödbena (Tringa totanus)
79. Gluttsnäppa (Tringa nebularia)
80. Skogssnäppa (Tringa ochropus)
81. Grönbena (Tringa glareola)
82. Drillsnäppa (Actitis hypoleucos)
83. Roskarl (Arenaria interpres)
84. Bredstjärtad labb (Stercorarius
pomarinus)
85. Kustlabb (Stercorarius parasiticus)
86. Storlabb (Stercorarius skua)
87. Svarthuvad mås (Larus
melanocephalus)
88. Skrattmås (Larus ridibundus)
89. Långnäbbad mås (Larus genei)
90. Rödnäbbad trut (Larus audouinii)
91. Medelhavstrut (Larus michahellis)
92. Havstrut (Larus marinus)
93. Tretåig mås (Rissa tridactyla)
94. Skräntärna (Sterna caspia)
95. Iltärna (Sterna bengalensis)
96. Kentsk tärna (Sterna sandvicensis)
97. Fisktärna (Sterna hirundo)
98. Småtärna (Sterna albifrons)
99. Skäggtärna (Chlidonias hybridus)
100. Svarttärna (Chlidonias niger)
101. Tordmule (Alca torda)
102. Tamduva (Columba livia)
103. Klippduva (Columba livia)
104. Ringduva (Columba palumbus)
105. Turkduva (Streptopelia decaocto)
106. Turturduva (Streptopelia turtur)
107. Halsbandsparakit (Psittacula
krameri)
108. Minervauggla (Athene noctua)
109. Alpseglare (Apus melba)

Enstaka vid Salinas de Bonanza 11/10
Vanlig vid Tarifa beach, Salinas de Bonanza och El Rocio
Ett tiotal vid El Rocio 13/10
Enstaka fåglar vid Tarifa beach, Salinas de Bonanza och
El Rocio
Talrik vid Salinas de Bonanza och El Rocio
5‐10 ex vid Tarifa beach 10/10
1 ex Salinas de Bonanza 11/10
Enstaka ex Salinas de Bonanza 11/10 och El Rocio
13/10
Enstaka ex Salinas de Bonanza 11/10 och El Rocio
13/10
Enstaka ex Salinas de Bonanza 11/10, El Rocio 13/10
och Brazo del Este 13/10
Enstaka ex Salinas de Bonanza 11/10, El Rocio 13/10
och Brazo del Este 13/10
1 ex Brazo del Este
Enstaka ex Salinas de Bonanza 11/10, El Rocio 13/10
och Brazo del Este 13/10
1 ex Tarifa beach 10/10
1 ex Punta Paloma 15/10
1 ex Punta Paloma 15/10 och 1 ex 16/10
3 ex Punta Paloma 15/10
5 ex Sotogrande 16/10
Enstaka fåglar vid Tarifa beach och Salinas de Bonanza
30‐50 fåglar Salinas de Bonanza 11/10
Vanlig vid Tarifa beach, ca 40 ex den 10/10, övriga
dagar i mindre antal. 2‐5 ex vid Sotogrande 16/10
Vanlig
Vanlig
1 ex Punta Paloma 15/10
8 ex Salinas de Bonanza 11/10
2‐3 ex Punta Paloma 15/10
Vanlig utmed kusten och i Salinas de Bonanza
3 ex San Fernando 11/10
2 ex Salinas de Bonanza 11/10
2 ex Laguna de Medina 13/10
2 ex El Rocio 13/10 och 5 ex Sotogrande 16/10
1 ex Punta Paloma 15/10
Vanlig
Ca 10 ex vid Laguna Medina 13/10
Enstaka ex sågs dagligen
Mycket vanlig
1 ex Tarifa beach 10/10
Ett tiotal sågs när vi lämnade Malaga 9/10
1 ex sågs utmed vägen mella La Janda och Tarifa 10/10.
1 ex hördes i El Rocio 12/10
Ett tjugotal sträckande vid Tarifa beach 10/10. Enstaka
fåglar vid El Mirador 16/10
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110. Kungsfiskare (Alcedo atthis)

1 ex Tarifa beach 10/10, Salinas de Bonanza 11/10, El
Acebuche 12/10, Laguna de Medina 13/10 m.fl.
111. Härfågel (Upupa epops)
Sågs endast i Donana området, bl a en flock om 5 ex
12/10
112. Större hackspett (Dendrocopos
1 ex Centro de la Rocina 12/10 och 1 ex Puerto del
major)
Bujeo 15/10
113. Kalanderlärka (Melanocorypha
Minst 30 ex förbiflygande i området öster El Rocio
calandra)
12/10, ca 100 vid Tarifa beach 15/10
114. Tofslärka (Galerida cristata)
Mycket vanlig
115. Lagerlärka (Galerida theklae)
Endast en fågel blev säkert bestämd, La Janda 15/10
116. Sånglärka (Alauda arvensis)
Ett tiotal fåglar Tarifa beach 14/10 och 15/10
117. Backsvala (Riparia riparia)
Enstaka vid Tarifa beach
118. Klippsvala (Hirundo rupestris)
Enstaka vid Sierra de la Plata 14/10 och Sotogrande
16/10
119. Ladusvala (Hirundo rustica)
Vanlig, sågs dagligen
120. Rostgumpsvala (Hirundo daurica)
Enstaka fåglar sågs dagligen
121. Hussvala (Delichon urbicum)
Inte lika vanlig som ladusvala men sågs dagligen
122. Trädpiplärka (Anthus trivialis)
Enstaka vid Tarifa beach
123. Ängspiplärka (Anthus pratensis)
Sträckande och rastande fåglar vid Tarifa beach 14‐
15/10. Även en del sträckande vid El Mirador 16/10
124. Gulärla (Motacilla flava)
Enstaka fåglar vid Tarifa beach, Salinas de Bonanza och
Brazo del Este
125. Forsärla (Motacilla cinerea)
Enstaka fåglar vid Tarifa och Donana. 3 ex vid Facinas
15/10
126. Sädesärla (Motacilla alba)
Enstaka fåglar vid Tarifa beach, Salinas de Bonanza och
Brazo del Este
127. Gärdsmyg (Troglodytes troglodytes) Enstaka fåglar i skogsmiljö
128. Rödhake (Erithacus rubecula)
Relativ vanlig i skogsmiljö
129. Svart rödstjärt (Phoenicurus
1 ex Sierra de la Plata 14/10
ochruros)
130. Rödstjärt (Phoenicurus
1 ex Puerto del Bujeo 15/10
phoenicurus)
131. Buskskvätta (Saxicola rubetra)
1 ex Centro de la Rocina 12/10
132. Svarthakad buskskvätta (Saxicola
Mycket vanlig sågs dagligen och överallt
torquatus)
133. Stenskvätta (Oenanthe oenanthe)
Vanlig vid Tarifa beach, Donana och Brazo del Este
134. Blåtrast (Monticola solitarius)
Endast 1 ex Sierra de la Plata
135. Koltrast (Turdus merula)
Enstaka fåglar sågs dagligen
136. Taltrast (Turdus philomelos)
1 ex norr Facinas 12/10
137. Cettisångare (Cettia cetti)
Vanlig, svårsedd men hördes dagligen
138. Grässångare (Cisticola juncidis)
Ganska vanlig i gräsbevuxna områden
139. Provencesångare (Sylvia undata)
3 ex El Acebuche 12/10
140. Sammetshätta (Sylvia
Svårsed men hördes dagligen
melanocephala)
141. Törnsångare (Sylvia communis)
2‐3 ex Centro de la Rocina 12/10
142. Svarthätta (Sylvia atricapilla)
2‐3 ex Centro de la Rocina 12/10 och Puerto del Bujeo
15/10
143. Gransångare (Phylloscopus
Enstaka fåglar sågs dagligen
collybita)
144. Lövsångare (Phylloscopus trochilus) Några ex Brazo del Este 13/10
145. Brandkronad kungsfågel (Regulus
2‐3 ex Centro de la Rocina 12/10 och Puerto del Bujeo
ignicapilla)
15/10
| Andalusien, oktober 2010

13

146. Grå flugsnappare (Muscicapa
striata)
147. Svartvit flugsnappare (Ficedula
hypoleuca)
148. Stjärtmes (Aegithalos caudatus)
149. Tofsmes (Parus cristatus)
150. Blåmes (Parus caeruleus)
151. Talgoxe (Parus major)

2‐5 ex i Centro de la Rocina och El Acebuche 12/10
3 ex Laguna de Tarelo 11/10, 2‐5 ex i Centro de la
Rocina och El Acebuche 12/10
3 ex Centro de la Rocina 12/10
1 ex El Acebuche 12/10 och Puerto del Bujeo 15/10
2 ex El Acebuche 12/10 och därefter några enstaka
obsar
2 ex Laguna de Tarelo 11/10, 2‐5 ex i Centro de la
Rocina och El Acebuche 12/10
2 ex Centro de la Rocina 12/10

152. Trädgårdsträdkrypare (Certhia
brachydactyla)
153. Pungmes (Remiz pendulinus)
En fågel hördes vid Laguna de Medina 13/10
154. Iberisk varfågel (Lanius meridionalis) 1 ex på vägen mellan Malaga och Taifa 9/10, 1 ex
Centro de la Rocina 12/10
155. Blåskata (Cyanopica cyanus)
Ett femtiotal stationära i området vid El Acebuche
12/10
156. Skata (Pica pica)
2 ex La Janda 10/10, därefter enstaka obsar
157. Kaja (Corvus monedula)
Vanlig
158. Korp (Corvus corax)
2‐3 ex sågs i Tarifa ‐, Donana‐ och Brazo del
Esteområdena
159. Stare (Sturnus vulgaris)
Enstaka fåglar tillsammans med svart stare. Ca 15 ex
Tarifa beach 15/10
160. Svartstare (Sturnus unicolor)
Mycket vanlig
161. Gråsparv (Passer domesticus)
Mycket vanlig i kulturmarker
162. Spansk sparv (Passer hispaniolensis) 1 ex Brazo del Este 13/10
163. Gulkronad biskop (Euplectes afer)
2‐5 ex Brazo del Este 13/10
164. Bofink (Fringilla coelebs)
Enstaka fåglar i Centro de la Rocina 12/10 och Puerto
del Bujeo 15/10
165. Gulhämpling (Serinus serinus)
Enstaka fåglar vid Tarifa beach och i Donana
166. Grönfink (Carduelis chloris)
Relativ vanlig i Tarifaområdet
167. Steglits (Carduelis carduelis)
Relativ vanlig, sågs dagligen. Ca 150 ex vid östra delen
av La Janda 10/10
168. Hämpling (Carduelis cannabina)
Relativt vanlig i La Janda
169. Häcksparv (Emberiza cirlus)
2 ex Punta Paloma 16/10
170. Kornsparv (Emberiza calandra)
Mycket vanlig på ängs‐ och åkermark
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