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Pyrenéerna
21 - 28 maj

Fåglar - Natur - Orkidéer

med Björn Malmhagen
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Pyrenéerna - den 400 km långa bergskedjan som skiljer den
Iberiska halvön från resten av Europa. Upp till 3 400 meter höga
bergstoppar, grönskande dalar och stenökenaktiga slätter bildar
denna fantastiskt vackra bergskedja!
Denna Scanbird / SkOF resa fokuserar på Pyrenéerna. Vi kommer även att besöka stäppområden och Sierra de Guara massivet som ligger som en utpost innan Pyrenéerna.
Vi kommer att fokusera på fåglarna, men även ha tid för både
orkidéer och fjärilar.
Vi hoppas att få se några av områdets specialiteter så som murkrypare, lammgam, dupontlärka citronsiska, svart stenskvätta,
alpjärnsparv och flyghöns.

Gåsgam
www.scanbird.com
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Dag 1. Köpenhamn - Barcelona - Belchite
Morgonavresa från Köpenhamn till Barcelona. På flygplatsen möter vi vår lokala guide Jaume, som kommer att vara
med oss runt på hela resan. Vi kör mot
Belchite som ligger ungefär 300 km från
flygplatsen. Längs vägen stannar vi för
lunch (ingår ej) på någon av de många
restauranger som ligger längs motorvägen. Efter lunch besöker vi det odlade
stäppområdet kring Lleida. Här har vi
chans att se småtrapp, blåkråka, ängshök
och kalanderlärka. Därefter fortsätter vi
till vårt hotell.

Andra specialiteter är både arterna flyghöns samt dvärglärka. Resten av dagen
kommer vi att besöka flera andra ställen
på stäppen och kanske även Ebro floden som ligger alldeles i närheten. Vi har
chans att se brunglada, ormörn, rödfalk,
ängshök, purpurhäger, kohäger, kalanderlärka, korttålärka, medelhavsstenskvätta,
sommargylling, biätare, polyglottsångare,
svartstare och pungmes.
Dag 3. Belchite - Hechodalen (Pyrenéerna)
Vi har idag ännu ett försök på morgonen
på dupountslärka om vi inte skulle fått se
denna dagen innan. Annars beger vi oss
direkt mot Pyrenéerna. På vägen besöker
vi ett bergspass där ofta stentrast ses. I
skogen runt klostret San Juan de la Peña
finns spillkråka, bergsångare, brandkronad kungsfågel, tofsmes och mindre
korsnäbb. Med utsikt över Pyrenéerna

Ängshök

Dag 2. Belchiteområdet
Belchite är ett stort stäppområde med ett
mycket vackert landskap som kan föra
tankarna till en bättre spaghetti western.
Den lokala ornitologiska föreningen äger
ett mindre reservat där flera av de typiska stäpparterna finns. Områdets verkliga
specialité är utan tvekan dupountlärkan,
som många gånger är lättare att höra
än att se springa runt mellan de små

Långstjärtad flyghöna

buskarna. Vi kommer ge oss av tidigt
denna morgon för att få bästa möjliga
chans att få syn på denna skygga lärka.
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kan vi längs vägen se gåsgam och smutsgam. Sent på eftermiddag kommer vi fram
till vårt mysiga hotell i Hechoodalen med sin fantastiska utsikt över Pyrenéerna.
Dag 4-5. Pyrenéerna
Vi har två hela dagar att utforska detta imponerande område. Vi börjar med att besöka det bland ornitologer välkända området Grabadito. Runt det lilla cafét ses citronsiska, gåsgam och lammgam. Efter några kilometer längs en vacker vandringsstig
kommer vi fram till en enorm klippa som hyser häckande murkrypare. Det tar ofta en
stund innan de speciella fåglarna visar sig, så det gäller att sitta och vänta och spana
av de branta klippväggarna. Området är också rikt på orkidéer så som nästrot, röd
skogslilja, nattviol och skogsnycklar. På eftermiddagen kör vi längre upp i Hechodalen.
Längs den vackra smala vägen med tunnlar och branta bergsväggar hamnar vi tillslut
vid vägs ände vid ett vackert skogsområde. Här finns dvärgörn, ormörn, strömstare
och trädgårdsträdkrypare.
Dag två kör vi till Belaguadalen, som ligger i grannregionen Navarra. Nära den franska gränsen kommer vi upp över trädgränsen, där landskapet förändras till nakna
vindpinade bergssluttningar med en härlig ren luft. Vi fortsätter lite till in i Frankrike
då flera av bergsarterna är lättare att se här. Här finns alpkråka, alpkaja, vattenpiplärka, ringtrast, lammgam, kungsörn och med lite tur alpjärnsparv.

Grabadito

Murkrypare

Grabadito
Fläcknycklar

Slangeørn

www.scanbird.com
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Guckusko
Dag 6. Pyrenéerna - Sierra de Guara
Vi börjar med att köra upp till gränspasset Portalet - ännu ett
imponerande område i Pyrenéerna med fantastiskt landskap. Vi
kommer att ha möjlighet att se de flesta bergsarter här som vi
sett under de senaste dagarna samt ortolansparv och inte minst
den vackra orkidén guckusko som bara växer på tre lokaler i Pyrenéerna. Härifrån är det sedan några timmars bilresa till Sierra
de Guara. Vi gör ett stopp vid de spännande bergsformationerna
runt Riglos där vi även dricker en kopp kaffe. Sen eftermiddag
kommer vi fram till vårt mysiga hotell i den lilla staden Bierge.

Sierra
Guara
@Scanbird
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Alpjärnsparv

Ormörn

Dag 7. Sierra de Guara
Sierra de Guara är ett stort bergsmassiv strax söder om Pyrenéerna
som blev nationalpark redan 1990.
Området består av vackra spektakulära klippor med pelare och
toppar, vackra raviner, ekskogar,
mandelträdgårdar, olivlundar och
många små ”sovande byar”. I synnerhet lammgam har god population här och ses faktiskt lättare här
än i själva Pyrenéerna. Vi börjar
med att besöka ett område där det
finns för både glasögonsångare,
stenspav, och svart stenskvätta. Vi
kör sedan högre upp i massivet för
att leta efter rovfåglar. Här ges nu
en första god chans för lammgam
och kungsörn. Mer talrika är gåsgam, pilgrimsfalk och ormörn. På
eftermiddagen besöker vi en ravin
som ligger norr om vårt hotell.
Området är kanske det allra bästa
för lammgam som vi besöker under resan. Under dagen kommer vi
även se många andra arter så som
sydnäktergal, biätare, lagerlärka,
klippsvala, blåtrast och alpseglare.
Dag 8. Sierra de Guara - Barcelona - Köpenhamn
Vi börjar dagen med att leta efter några av de sydliga sångarna
provencesånagre, herdesångare
och rostsångare. Vi kör sedan till
Barcelona för eftermiddagsflyget
tillbaka Köpenhamn där vi landar
under kvällen.

Lammgam
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Praktisk information
Pris
•
Pris: 16 400 kr i delat dubbelrum. Enkelrumstillägg: 2 300 kr
•
Anmälningsavgift: 3 100 kr
I priset ingår:
•
Alla transporter
•
7 nätter på hotell med frukost
•
7 luncher (lunchpaket)
•
7 middagar
•
Lokal fågel- och naturguide med från Barcelona
•
Scanbirdreseledare med från Köpenhamn
I priset ingår inte:
•
Dricka till alla måltider, försäkring, dricks till lokal guide och chaufför samt övriga personliga inköp.
Anmälan: Anmälningsformulär finns på www.scanbird.com under beskrivning av denna resa. Efter ifylld anmälan erhålls en faktura per epost.
Resegaranti: Scanbird är medlem av den danska resegarantin (Rejse-garantifonden). Detta täcker även svenska medborgare. Läs mer på Rejsegarantifondens hemsida, www.rejsegarantifonden.dk
Avbokning
Avbokning ska ske skriftligt (via e-post) till Scanbird.
• Om avbeställning sker tidigare än 60 dagar före avresan mot erläggande av en
kostnad motsvarande anmälningsavgiften.
• 59 – 30 dagar före resan återbetalar Scanbird 50% av resans totalpris.
• Vid avbeställning mindre än 30 dagar före avresan sker ingen återbetalning.
Informationsbrev
Deltagarna kommer innan resan få ett brev med praktisk information samt en fågelchecklista med möjliga fågelarter vi kan se.
Hotell och boende
Vi ska bo följande hotell:
Hotel Oleum www.hoteloleum.com/
Hotel Uson www.hoteluson.com/
Hosteria de Guara www.hosteriadeguara.com/en/hotel
Hotellen i Belchite och Hechodalen dalen är små mysiga hotell och de enda som finns
där.
Reseledare
Björn Malmhagen, du kan läsa om Björn på följande länk: http://www.scanbird.com/
birdguides.html
Arrangör och kontakt
Scanbird ApS
Telefon: 23 42 34 04
Mail: Scanbird@scanbird.com
Hemsida: www.scanbird.com
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