
 

 

Reseskildring från södra Spanien 23–30/9 2018 

Guider: Gigi Sahlstrand, Fågelguidning AB och Javi Elorriaga. 

Text Liselotte Andersson, Foto Gigi 

 
De flesta rovfåglar passerar Gibraltarsund vid Tarifa då det är det kortaste avståndet till afrikanska 

kontinenten.  

 

23/9 

Första obs i Malaga blev en liten flock halsbandsparakiter vid uthämtningsstället för 

minibussarna. 

Efter en ganska lång resdag blev vi serverade en trerätters på vårt hotell i Tarifa, La 

Codorniz. Några moriska geckoödlor jagade insekter i lampskenet och de höll oss 

sällskap samtliga kvällar. 

 

24/9 

Att det skulle bli en varm dag kändes redan före frukost, det blev 34 grader. De 

svarta stararna höll varje morgon en körövning från telefontrådarna och förgyllde 

frukosten ytterligare. Vi startade skådningen på allvar vid Los Lances Beach där vi i 

den kraftiga blåsten förutom vadarfåglar hade ett pågående sydsträck av rovfåglar 

över oss. Det fanns även korttålärkor. När det började närma sig lunch besökte vi ett 

livs och från parkeringen såg vi en liten flock natthägrar. Eftermiddagen ägnades åt 

rovfågelspaning från olika checkpoints där en Rüppellgam som cirklade med några 



gåsgamar ganska långt bort var en höjdpunkt. Bruna glador, bivråkar, ormörnar, 

dvärgörnar, smutsgamar och sparvhökar fick vi se på närhåll.  

25/9 

Idag startade vi i Sierra de la Plata’s NP där vi beundrade blåtrast på närhåll. Efter en 

stärkande fika besökte vi den arkeologiska utgrävningen i Bolonia, Baelo 

Archaelogical Site. Strax efter ingången får vi syn på en flock gåsgamar och visst 

fanns där en Rüppellgam bland dem och denna fick vi se fint. Även en flock svarta 

storkar drog över. Vi traskade runt utgrävningsområdet i värmen, 32 grader, och 

kollade bl.a. efter pärlödla och kameleont men lyckades inte se några.  

 
Sierra de la Plata.  

 

Efter lunch åkte vi till La Janda-området och rivstartade med en vacker svartvingad 

glada. Även idag blåste det rejält så det var bäst att tuba i skydd av minibussarna. 

Nästa fina obs blev en ung rödhuvad törnskata. En elegant ängshök födosökte och 

en iberisk varfågel gladde också. Längs med risfälten såg vi silkeshägrar, 

bronsibisar, svarthakade buskskvättor och kornsparvar, kohägrar fanns överallt. Vita 

storkar och spanska sparvar i tusental!  Och några turturduvor. Ett överflöd av fågel! 

Vid en gård fanns en flock rödhöns och i nära anslutning hittade Gigi och Javi en 

vilande rödhalsad nattskärra som vi alla fick se. Även Lotten hittade en nattskärra 

men den flög iväg. Nattskärror är lite mystiska fåglar! På vägen hem till Tarifa såg vi 

ca 70 gåsgamar som samlats kring en död ko på ett fält. De fick inte äta klart då kon 

täcktes över för senare borttransport. Detta för att inte gamar ska förolyckas i 

vindkraftverken, dessa stängs för övrigt av när stora mängder gamar samlas eller då 

stora sträck av rovfågel passerar. 



 
Rödhalsad nattskärra.  

 

26/9 

Tidig frukost och därefter avresa norrut mot södra Donãna NP. Första stopp var en 

hamn där stubbstjärtseglare-kolonin var huvudattraktionen! I det tidiga morgonljuset 

kunde vi beundra de vackra seglarna, vissa hade fortfarande ungar i bona! En av 

resans höjdpunkter för mig! Sedan skådade vi vid stranden och det fanns mycket 

fågel, olika tärnor, kustlabb och havssula sågs ganska långt ut, sandlöpare, roskarl, 

svartbenta strandpipare. En grupp rostgumpssvalor satte sig i vassen nära oss så vi 

kunde njuta av dem.   

Därefter besökte vi några dammar som trots sin ringa storlek var väldigt rika på 

fåglar. I den första kunde vi bl.a. se marmorand, kopparand, smådoppingar och den 

spektakulära blå purpurhönan. I den andra dammen sågs rödhuvad dykand, 

skedand, brunand och styltlöpare. Där fanns också soldyrkande sköldpaddor. Vi 

letade efter kamsothöna men nix. Värmen idag var avsevärd och vid den tredje 

dammen kompletterades med ettriga myggor. Artlistan fylldes bl.a. på med 

svarthalsad dopping och enkelbeckasin. Sedan en välbehövlig lunch med kronhjort 

som huvudrätt.  



 
Ormörn 

 
En av de bästa platserna att stå för att se rovfåglarna. 

 

Dagens sista skådarstopp gjordes vid dammarna Bonanza Salt Pans där det var ett 

överflöd av vadare minst sagt. Några stiliga ägretthägrar fiskade genom att stå 

blickstilla och de helt underbara skedstorkarna vispade runt med näbbarna. 

Skedstork av en av mina favoritfåglar i Europa. De har en kombination av elegant 

skönhet och komik som är svår att motstå. Flockar med rödspovar, småsnäppor, 

smalnäbbad simsnäppa, myrspov, strandpipare, sandlöpare, roskarlar, spovsnäppa, 



kärrsnäppa mm. Grässångare hördes omkring oss och någon visade upp sig. 

Dvärglärkor fick vi också se. Det fanns även gott om flamingos. Mätta på fåglar för 

denna dag körde vi hem till hotellet. På kvällen serverades fyra helstekta tioarmade 

bläckfiskar som huvudrätt och detta tackade jag vänligt men bestämt nej till ☺.  

 

27/9 

Idag var det eremitibisens dag, på vägen dit körde vi på grusvägar längs med 

jordbruks- och boskapsmark. Rikligt med kornsparvar! Vi såg även gulhämplingar 

och steglitser på fälten. Fiskgjuse kom in på artlistan. Rödhöns sprang iväg skrämda 

av bilarna. I ett litet skjul satt en minervauggla i en stenglugg och läade för vinden. 

Ursöt!  

 

 

 

Efter en stärkande fika körde vi vidare mot dammarna i Barbate.  Huvudattraktionen 

här var tjockfot och 9 st hittades. Även stjärtänder i en damm. Sen började letandet 

efter bronsibisarna, innan vi fann den såg vi ett sträck med ca 250 svarta storkar. De 

14 bronsibisarna gick på en golfbanas gräsmatta, personalen där var inte glad för att 

vi var där så det blev bara en snabb titt. Vi stannade sedan vid nedfarten till en depå 

av något slag och såg då flygande bronsibisar och även en röd glada kom in på 

artlistan. Åsa hittade en härfågel! Ännu en stärkande trerätters lunch och sedan tog 

vi en runda i La Janda området. 



Massor av vita storkar, spanska sparvar och gråsparvar i stora flockar. Gott om brun 

kärrhök och tofslärkor. På en åker, sidan om storkar, satt >100 bruna glador och 

vilade före den fortsatta resan söderut. Häftigt! 

 
Vita storkar i la Janda. Väntar in bättre flygväder över Gibraltarsund. 

 

28/9 

Eftersom det blåste så kraftigt gick inte färjorna till Tanger så det blev en tur till 

Ronda med omgivande berg istället. Spektakulära vyer uppe i bergen. Fikastopp gav 

svarthätta och nötväcka. Väl framme i Montejaque började dagens skådande på 

allvar. I en liten dal hittade vi svarta stenskvättor och även svart rödstjärt. Klippsvalor 

flög omkring och några såg klippsparv. Sammetshättor varnade från snåren och med 

tålamod lyckades jag få se denna vackra fågel fint! Längre in i dalen såg vi iberiska 

stenbockar titta ner på oss. Javi hade fixat picknick-lunch till oss i dag och dukade 

upp medan vi njöt av blåtrastarnas sång. Fantastisk fin miljö, bästa skådardagen 

enligt mig även om det är svårt är välja. Efter lunchen hade vi tur och en stentrast 

sågs. Normalt håller de till på högre höjder men detta var en ungfågel som kanske 

var på flytt. Vi körde ytterligare en bit in i dalen där kor och hästar fridfullt betade och 

tidlösa blommade. Väldigt fridfullt. Vi såg flera rastlösa flockar med stensparvar. En 

dubbeltrast flög förbi innan vi styrde bussarna mot Ronda. Vilken kontrast, fullt med 

turister! Alla tog väl foton från bron och torgen på utsikten över den 150 m djupa 

klyftan. Vi såg några alpkråkor som satt på byggnader vid klyftan. Givetvis en fika här 

innan vi gick en kortare promenad förbi det lyxiga paradorhotellet, Hemingways gata 

och den historiskt berömda tjurfäktningsarenan. 

Efter en givande dag styrde vi kosan hemåt och kanske ett väntande kvällsdopp 



innan middagen. Bara 29 grader idag.  

 

 
Ronda.  

 

30/9 

Vi startade vid borgen i Tarifa där en koloni rödfalkar häckar och även håller till året 

runt. Fina obsar av de vackra falkarna. Sedan fattade vi posto med våra tubar strax 

söder om hamnen för att kolla in havsfåglar. Sulor hittade vi ganska snabbt och 

sedan även liror. Både gulnäbbad och scopolilira finns här i relation 50/50 så båda 

kan kryssas. Även baleariska liror drog i småflockar ganska långt ut i Gibraltarsundet.  

 

Någon hörde biätare locka men själv såg jag inte dem. Över oss kom ormörnar och 

dvärgörnar ganska lågt. Efter detta blev det fika och glass. Vi fortsatte sedan 

rovfågelskåda fram till lunch. En ovanligt delikat lunch med goda tapas! Sedan 

besökte vi en fågelstation som låg i en liten skog. Där fick vi fina obsar på 

brandkronad kungsfågel och trädgårdsträdkrypare. Det fanns även en shop med 

fågeltröjor som vissa av oss införskaffade. På vägen hem visade Javi en köttätande 

växt med latinskt namn Drosophyllum lusitanicum för oss. Växten tillhör familjen 

sileshårsväxter och finns i Spanien, Portugal och Marocko.  Som avslutning besökte 

vi en kyrka där vi i omgivningarna letade efter Monarkfjärilar men nix. På kvällen 

innan middagen kollade vi efter den enda trädgårdsbulbylen men den var inte kvar 



på lokalen. Superb middag i Tarifa, bestående av olika tapas, den ena godare än den 

andra. 

 

30/9 

Tidig avfärd från hotellet då vi skulle vara ute på fälten för att kolla efter spansk 

kejsarörn i gryningen. Som alltid är det magiskt med soluppgångar och med sång 

från kornsparvar, tofslärkor och kalandarlärkor blir det inte sämre. De spanska svarta 

stridstjurarna höll ett vakande öga på fågelskådarna. Efter en stunds spaning så fick 

vi syn på en örn på en kraftledning. Nice! 

Vi tog rundan om nattskärrorna och en låg kvar. Den svartvingade gladan var på 

plats och någon såg en kungsfiskare snabbt flyga över en kanalbro. Till slut var det 

dags att lämna La Janda och köra mot Malaga och hemfärd. Innan vi skiljdes åt var vi 

alla ense om att det varit en mycket lyckad resa med fina fåglar, god mat, bra guider 

och trevligt resesällskap! 

 

/Liselotte Andersson 

 

 

 
Gänget som åkte till Tarifa. Foto Gigis kamera 

   


