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Reseberättelse

Onsdag 20 september
Köpenhamn/Stockholm - Malaga - Tarifa
Samling för nästan hela gruppen på Kastrup strax efter 09:00 och planet lyfte vid strax 
efter 11:00. Efter en behaglig flygning landade vi i Malaga vid 14-tiden. Vi plockade ut vår 
hyrbil, mötte upp Ola som flugit från Stockholm samt träffade vår lokala guide Godfried. Allt 
gick mycket smidigt och vi kunde lämna Malaga och bege oss mot Tarifa. Längs vägen 
såg vi de första rovfåglarna dra förbi - bl.a. några dvärgörnar och en del tornfalkar. Vi såg 
även en större flock med kohägrar och några rostgumpsvalor. Tidig kväll checkade vi in på 
vårt hotell för hela veckan La Codorniz strax norr om Tarifa. Ett mycket trevligt hotell som 
serverade en utsökt middag innan vi alla stupad i säng efter en lång resdag.

Torsdag 21 september
La Codorniz - Algarrobo Raptorwatch - Castillar de la Frontira - La Codorniz
Vi inledde dagen med frukost på hotellet och sedan direkt till rovfågelspaning vid 
Algarrobo. Det visade sig vara en riktigt bra dag med en rätt svag östlig vind. Mellan 11-13 
var det mycket bra fart och särskilt imponerade mängden dvärgörnar som kom i en strid 
ström - totalt runt 700 ex! Även nära 150 ormörnar kändes närmast overkligt coolt! En ung 
kungsörn och en fin Rüppelgam som passerade rak över oss var också häftigt. 
Eftermiddagen tillbringade vi sedan vid området kring Castillar de la Frontira. Vi såg minst 
3 vitgumpseglare, iberisk gransångare samt i fjärlisväg både monark och den otroligt 
vackra paschan. Dagen avslutades med lite kvällsrelax och en utsökt 3-rätters middag på 
vårt hotell.
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Fredag 22 september
La Codorniz - Los Lances Beach - Traffico Watchpoint - Cazalla Watchpoint - Sierra de la 
Plata - La Codorniz
Skådardagen börjades vid stranden Los Lances nära vårt hotell. Här tillbringar vi hela 
morgonen och förmiddagen och det var gott om vadare samt en del måsfågel bl.a. ett 
gäng rödnäbbade trutar som rastade. Ute över havet drog det runt en del gulnäbbade liror 
samt enstaka baleariska liror och havssulor. Inne på de torra ängarna rastade två stora 
flockar med kalanderlärkor samt massor med kornsparvar. Trevlig var också alla de svarta 
storkar som drog förbi samt enstaka fältpiplärkor. Eftersom vi noterade att det började 
sträcka en hel del rovfåglar förflyttade vi oss till Traffico Watchpoint. En otroligt vackert 
belägen plast precis vid havet öster om Tariffa. Härifrån fick vi riktiga närobsar av flera 
dvärg- och ormörnar när de drog förbi på låg höjd. Här var även gott om rostgumpsvalor 
som drog runt. Timmarna kring lunch tillbringade vi sedan vid Cazalla Watchpoint där vi 
kunde avnjuta ett fantastiskt rovfågelsträck som i ett enda långt band passerade sprutade 
förbi. En helt galen känslan infann sig när man insåg att den vanligaste rovfågeln tidvis var 
ormörn! Vidare kunde vi även summera minst 300 sträckande svarta storkar under dagen. 
Under eftermiddagen fram till kvällen besöktes det lilla bergsområdet Sierra de la Palta. 
Här hade vi fin utdelning med bl.a. blåtrast, 2 unga hökörnar, 1 ung spansk kejsarörn, en 
flock biätare m.m. Dagen avslutades med ett dopp i poolen på hotellet innan  en utsökt 
middag kunde avnjutas. En helt fantastik dag tillända!

Lördag 23 september
La Codorniz - Vattenresaovaren för golfbanan i Sanluca de Barrameda - Laguna di Tarelo - 
Pine woodlands of Algaida - Salinas de Bonanza - Lagunas de Bonanza - Chipiona.
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Direkt efter frukost stack vi iväg mot området söder om Guadalquivir - Sanluca de 
Barrameda och Bonanza. Här tillbringade vi i princip hela dagen på ett antal lokaler. Vi 
hade en mycket bra (och varm) dag och såg otroligt mycket fåglar av flera bra arter. Riktigt 
kul var att vi fick in det mesta av målarterna som också är typiska för området så som 
marmorand, kopparand, massor med långnäbbad måsar, kamsothöna, purpurhöna, 
dvärgrördrom m.m. Dessa specialare tillsammans med mängder av vadare och flamingos 
gjorde stort intryck på oss! Ska även noteras att vi såg en riktigt snygg kameleont. Dagens 
skåning avslutades vid hamnstaden Chipiona där vi tittade på de häckande 
stubbstjärtseglarna.

Söndag 24 september
La Codorniz - La Janda - Barbate - Montemedio golfbana - La Codorniz
Större delen av denna dag spenderad vi vid det trevliga området kring La Janda. Det var 
riktigt bra med fågel och en stor blandning av arter. Vi fick tidigt se våra första spanska 
sparvara samt ett antal jagande ängshökar - riktigt kul var en närmast helt svart (mörk 
morf) individ. Vi fick även kanonobs av svartvingad glada, såg en jagande stäpphökshane, 
hade en översträckande större piplärka samt fick möjlighet att studera en flock jagande 
rödfalkar på nära håll. Vi skådades oss långsamt genom området till en bit efter lunch, då 
vi körde vidare mot utkanterna av Barbate för att leta efter ermitibis. Vi lyckades inte hitta 
några där, utan fortsatte till golfbanan Montemedio där minst 35 ibisar snällt gick omkring 
och födosökte. Som vanligt avslutning på hotellet med en mycket trevlig och bra middag.
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Måndag 25 september
La Codorniz - Tarifa - El Mirador - Huerta Grande - Algarrobo Raptorwatch - Palmones 
River - Punta Carnero - La Codorniz
Efter frukost körde vi in till Tarifa för att leta trädgårdsbulbyl. Det finns en liten population 
kring Tarifa och det dröjde inte länge innan vi lokaliserat en sjungande hane som satt i 
morgonsolen. Efter det åkte vi till utsiktsplatsen vid El Mirador och utöver en fantastisk 
utsikt fick vi se en mycket örnvråkslik vråk, vilken kanske bäst klassas som en 
”Gibraltarvråk” även om örnvråk inte kan uteslutas. På vägen till dagens rovfågelspan 
stannade vi kort vid den vackra parkliknande trädgården Huerta Grande och fick se en del 
tättingar, bl.a. en hel del brandkronade kungsfåglar och gulhämplingar. Vi tillbringade 
sedan några timmar mitt på dagen vid Algarrobo och ett fint sträck av främst ormörn och 
dvärgörn kunde avnjutas. Sträcket gick dock lite högre idag i den svaga västvinden. Bäst 
var minst 3 riktigt fina Rüppelgamar som passerade rakt över oss. Intressant var att dessa 
fåglar senare under eftermiddagen sågs sträcka in på Marockanska sidan (vilket kunde 
konstateras genom bildstudier). Även en ung hökhörn som tog en sväng över obsplatsen 
var kul! Under eftermiddagen gjorde vi ett besök vid Palmones och Punta Carnero. Från 
båda ställens gavs det mycket fin utsikt mot Gibraltar och en del fåglar så som 
svarthuvade måsar, gulnäbbade lirar och rödnäbbade trutar sågs. 
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Tisdag 26 september
La Codorniz - Punta Paloma - Traffico Watchpoint - La Janda - La Codorniz
Vi började dagen med att köra upp till Punta Paloma en liten bit norrut. Vårt mål var att se 
lite havsfåglar i den måttliga västvinden. Tyvärr rullade det in en del dimma, men mellan 
dimbankarna lyckades vi se lite sträckande gulnäbbade liror, baleariska liror, en storlabb 
och en flock gravänder. Vi körde sedan tillbaka in mot Tarifa och ställde oss vi Traffico för 
att se om det sträckte några rovfåglar. Även här rullande det in en del låga moln och 
sträckaktiviteten var låg - en glest sammanhållen flock på nära 100 rostgumpsvalor höll till 
i området var dock häftigt! Eftersom sträcket var måttligt bestämde vi oss för att åka till 
området kring La Janda och skåda under eftermiddagen. Det var återigen gott om fågel 
och gladde gjorde bl.a. iberisk varfågel, årta, mängder med bronsibis, skedstorkar m.m. Vi 
hade även en ensam eremitibis som gick omkring runt boskapsflockar i södra delen av 
området. Vi var tillbaka på hotellet lite tidigare jämfört med andra dagar och tog en lugn 
seneftermiddag med lite bad och siesta. 
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Onsdag 27 september
La Codorniz - Malaga - Köpenhamn/Stockholm
Vår sista dag som i stort sett bara blev en resdag. När vi vaknade på morgons regnande 
det och regnet fortsatte sedan hela resan tillbaka till Malaga. Vi gjorde ett kort stopp innan 
flygplatsen vid en stor koloni av häckande munkparakit där det var full fart! Flyget hem mot 
Köpenhamn och Stockholm lyfte tidig eftermiddag och en fantastiskt trevlig resa med 
mängder av grymma fågelobsar med en underbar grupp var slut för denna gång - stort 
tack till alla!
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Artlistor
Nedan redovisas artlistor med korta kommentarer för observerade fåglar, däggdjur samt 
några dagfjärilar.

Fåglar

1. Gravand (Tadorna tadorna) 
9 ex str. Punta Paloma 26/9.

2. Gräsand  (Anas platyrhynchos) 
Noterad i mindre antal i anslutning till våtmarker.

3. Årta (Spatula querquedula) 
1 ex La Janda 26/9. 

4. Skedand (Spatula clypeata) 
30 ex Laguna di Tarelo 23/9, 10 ex La Janda 24/9, och 5 ex La Janda 26/9.

5. Kricka (Anas crecca) 
2 ex Sanluca de Barrameda 23/9. 

6. Marmorand (Marmaronetta angustirostris) 
25 ex 30 ex Laguna di Tarelo 23/9. 

7. Rödhuvad dykand  (Netta rufina) 
1 hona Sanluca de Barrameda 23/9 och 2 hane + 1 hona Lagunas de Bonanza 23/9.

8. Brunand (Aythya ferina)  
10 ex Lagunas de Bonanza 23/9. 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9. Kopparand (Oxyura leucocephala)  
2 hane + 6 hona Lagunas de Bonanza 
23/9.  

10.Rödhöna (Alectoris rufa hispanica) 
8 ex längs vägen till Sanluca de 
Barrameda 23/9 och 10 ex La landa 
24/9..

11.Fasan (Phasianus colchicus) 
10-15 ex La Janda 24/9.

12.Gulnäbbad/Scopolis lira (Calonectris 
diomedea borealis/diomedea)  
Fåglar sågs regelbundet då man spanade 
över havet. Vi kom aldrig tillräckligt nära för att helt säkert avgöra art-/rastilhörighet.  

13.Balearisk lira (Puffinus mauretanicus) 
10 ex os Lances Beach 22/9 och 15 ex str Punta Paloma 26/9

14.Smådopping (Tachybaptus ruficollis) 
15 ex Sanluca de Barrameda 23/9 och ca 25 ex Lagunas de Bonanza 23/9.

15.Skäggdopping (Podiceps cristatus) 
4 ex Lagunas de Bonanza 23/9.

16.Större flamingo (Phoenicopterus roseus) 
Såga lite här och var - största ansamlingar var ca 400 ex sågs vid Salinas de Bonanza 23/9 
och ca 300 ex Barbate 24/9. 

17.Svart stork (Ciconia nigra) 
Såg nästa samtliga av resan dagar, 
främst i mindre antal. Stack ut gjorde 
dock 22/9 då vi hade minst 300 ex totalt 
sträckande under dagen i Tarifa-
området.

18.Vit stork (Ciconia ciconia)  
Sedd nästa samtliga dagar i mindre 
antal - flest såg vi vid La Janda där en 
grupp om något 100-tal höll till 24/9 och 
26/9.

19.Bronsibis (Plegadis falcinellus) 
10 ex Sanluca de Barrameda 23) och ca 
400 ex La Janda 24/9 och 26/9.

Sida �  av �11 23

Kopparand Foto: Lars SundlöfKopparand Foto: Lars Sundlöf

Svarta storkar Foto: Björn Malmhagen



                                                                                                              

20.Eremitibis (Geronticus eremita) 
36 ex Montemedio golfbana 24/9. 
Samtliga utom 1 ex var ringmärkta. 
Även 1 ex vid La Janda 26/9.

21.Skedstork (Platalea leucorodia) 
2 ex nära Sanluca de Barrameda 23/9, 
4 ex La Janda 24/9 och ca 10 ex La 
Janda 26/9.

22.Dvärgrördorm (Ixobrychus minutus) 
1 hane Lagunas de Bonanza 23/9.

23.Natthäger (Nycticorax nycticorax 
nycticorax) 
10 ex Sanluca de Barrameda 23/9 och ca 20 ex Laguna di Tarelo 23/9.

24.Rallhäger (Ardeola ralloides) 
1 ex Sanluca de Barrameda 23/9 och 1 ex Lagunas de Bonanza 23/9.

25.Kohäger (Bubulcus ibis) 
Allmän och noterad samtliga dagar.

26.Gråhäger (Ardea cinerea) 
Noterad så gott som dagligen i mindre antal.

27.Silkeshäger  (Egretta garzetta) 
Noterad så gott som dagligen i hyggliga antal.

28.Havssula (Morus bassanus) 
5-10 ex Los Lances Beach 22/9, 3 ex 
Punta Carnero 25/9 och 10 ex str. Punta 
Paloma 26/9.

29.Storskarv (Phalacrocorax carbo) 
Enstaka noterade i anslutning till 
våtmarker.

30.Fiskgjuse (Pandion haliaetus) 
1 ex Castillar de la Frontira 21/9 och ca 
5-10 ex Salinas de Bonanza 23/9.

31.Svartvingad glada  (Elanus caeruleus) 
2 ex La Janda 24/9.
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32.Smutsgam (Neophron percnopterus percnopterus) 
Totalt 11 ex str. under veckan i Tarifa-området - både gamla, subadulta och ungfåglar sågs.

33.Bivråk (Pernis apivorus) 
Totalt ca 100 ex str. under veckan i 
Tarifa-området.

34.Gåsgam (Gyps fulvus fulvus) 
Noterad dagligen med typiskt 50-100 ex.

35.Rüppelgam (Gyps rueppellii) 
1 subad Algarrobo Raptorwatch 21/9, 1 
ex Sierra de la Plata 22/9 och 3 ex 
Algarrobo Raptorwatch 25/9. Minst 2 av 
de fåglar vi såg den 25/9 sågs sträcka in 
på den Marockanska sidan på 
eftermiddagen.

36.Ormörn (Circaetus gallicus) 
Sedd dagligen och bästa dagar var 21/9 
med ca 150-200 ex str och 22/9 med 
minst 300 ex str. 

37.Dvärgörn (Hieraaetus pennatus) 
Sedd dagligen och bästa dagar var 21/9 
med ca 700 ex str och 22/9 med minst 
400 ex str och 25/9 med 500 ex str.

38.Spansk kejsarörn (Aquila adalberti) 
1 1k Sierra de la Plata 22/9.

39.Kungsörn (Aquila chrysaetos) 
1 1k Algarrobo Raptorwatch 21/9

40.Hökörn (Aquila fasciata fasciata) 
2 1k Sierra de la Plata 22/9 och 1 1k 
Algarrobo Raptorwatch 25/9

41.Sparvhök (Accipiter nisus) 
Sedd dagligen i mindre antal (typiskt 
10-20 ex per dag). 

42.Brun kärrhök (Circus aeruginosus 
aeruginosus) 
Sedd dagligen i mindre antal (typiskt 
10-20 ex per dag).
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43.Blå kärrhök (Circus cyaneus) 
1 hon-f La Janda 24/9.

44.Stäpphök (Circus macrourus) 
1 2k hane La Janda 24/9

45.Ängshök (Circus pygargus) 
1 1k Lagunas de Bonanza 23/9, 2 1k La 
Janda 24/9 och 10 1k La Janda 26/9 
(var av 1ek melanistisk).

46.Röd glada (Milvus milvus milvus) 
3 ex str. Algarrobo Raptorwatch 21/9 
och 2 ex Salinas de Bonanza 23/9.

47.Brun glada (Milvus migrans migrans) 
Sedd dagligen i mindre antal (typiskt 5-10 ex per dag).

48.Ormvråk (Buteo buteo buteo) 
Sedd nästan dagligen med enstaka exemplar.

49.Örnvråk/Gibraltarvråk (Buteo rufinus cirtensis/buteo) 
1 ad El Mirador 25/9 klassas nog dock bäst som ”Gibraltarvråk” och inte en helt ren cirtensis.

50.Purpurhöna (Porphyrio porphyrio porphyrio) 
3 ex Lagunas de Bonanza 23/9.

51.Rörhöna (Gallinula chloropus chloropus) 
30 ex Sanluca de Barrameda och Lagunas de Bonanza 23/9 samt 1 ex Montemedio golfbana 
24/9.

52.Kamsothöna (Fulica cristata) 
4 ex Lagunas de Bonanza 23/9.

53.Sothöna (Fulica atra atra) 
T. allmän vid Sanluca de Barrameda, Lagunas de Bonanza & La Janda 23/9.

54.Tjockfot (Burhinus oedicnemus oedicnemus) 
3 ex Sanluca de Barrameda 23/9.

55.Strandskata (Haematopus ostralegus) 
2 ex Los Lances Beach 22/9.

56.Styltlöpare (Himantopus himantopus)  
T. allmän vid Sanluca de Barrameda, Lagunas de Bonanza & La Janda 23/9.
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57.Skärfläcka (Recurvirostra avosetta)  
100 ex Salinas de Bonanza 23/9 och 3 ex str Punta Carnero 25/9.

58.Tofsvipa (Vanellus vanellus)  
30-40 ex La Janda 24/9 och 26/9.

59.Kustpipare (Pluvialis squatarola)  
2 ex Los Lances Beach 22/9, 4 ex Barbate 24/9 och 10 ex Palmones River 25/9.

60.St. strandpipare (Charadrius hiaticula)  
Allmän i lämplig biotop.

61.Mindre strandpipare (Charadrius dubius curonicus) 
1 ex Sanluca de Barrameda 23/9, 2 ex Laguna di Tarelo 23/9, 1 ex La Janda 24/9 och 5 ex 
Palmones River 25/9.

62.Svartbent strandpipare (Charadrius alexandrinus)  
10 ex Los Lances Beach 22/9, 5 ex Salinas de Bonanza 23/9 och 10 ex Palmones River 25/9.

63.Småspov (Numenius phaeopus)  
1 ex Traffico Raptor Watchpoint 22/9, 5 ex Barbate 24/9, 1 ex Palmones River 25/9 och 1 ex 
Punta Carnero 25/9.

64.Myrspov (Limosa lapponica)  
25 ex Los Lances Beach 22/9 och 1 ex Palmones River 25/9.

65.Rödspov (Limosa limosa)  
5 ex Laguna di Tarelo 23/9 och 10 ex Salinas de Bonanza 23/9.

66.Roskarl (Arenaria interpres)  
Mindre antal längs kusten här och var.

67.Brushane (Calidris pugnax)  
2 ex Salinas de Bonanza 23/9, ca 8-10 ex La Janda och 2 ex La Janda 26/9.

68.Spovsnäppa (Calidris ferruginea)  
5 ex Sanluca de Barrameda 23/9 och 5 ex Lagunas de Bonanza 23/9.

69.Sandlöpare (Calidris alba)  
Enstaka sedd så gott som dagligen.

70.Kärrsnäppa (Calidris alpina)  
Större ansamlingar var några 100 ex Los Lances Beach 22/9 och 100 ex Salinas de Bonanza 
23/9.
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71.Småsnäppa (Calidris minuta)  
7 ex Sanluca de Barrameda 23/9 och 4 ex Barbate 24/9.

72.Enkelbeckasin (Gallinago gallinago)  
1 ex Laguna di Tarelo 23/9 och 25-30 ex La Janda 24/9 och 26/9.

73.Drillsnäppa (Actitis hypoleucos) 
Enstaka sedd så gott som dagligen.

74.Skogssnäppa (Tringa ochropus) 
10 ex Sanluca de Barrameda 23/9 och 20-25 ex La Janda 24/9 och 26/9.

75.Rödbena (Tringa totanus) 
100 ex Salinas de Bonanza 23/9, 75 ex Barbate 24/9 och 25 ex Palmones River 25/9.

76.Grönbena (Tringa glareola) 
5 ex La Janda 24/9.

77.Svartsnäppa (Tringa erythropus) 
1 ex La Janda 26/9.

78.Gluttsnäppa (Tringa nebularia) 
5 ex Barbate 24/9 och 2 ex Palmones River 25/9.

79.Långnäbbad mås (Chroicocephalus genei) 
300 ex Salinas de Bonanza 23/9.

80.Skrattmås (Chroicocephalus ridibundus) 
T. allmän.

81.Svarthuvad mås (Ichthyaetus melanocephalus) 
20 ex Palmones River 25/9.

82.Rödnäbbad trut (Ichthyaetus audouinii) 
6 ad + 1 1k Los Lances Beach 22/9, 12 ad + 1 1k barbate 24/9 och 1 ex Punta Paloma 26/9.

83.Medelhavstrut (Larus michahellis) 
Allmän och sedd samtliga dagar.

84.Silltrut (Larus fuscus intermedius/graellsii) 
Sedd i mindre antal nästan dagligen. 

85.Skräntärna (Hydroprogne caspia) 
5 ex Salinas de Bonanza 23/9.
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86.Kentsk tärna (Thalasseus sandvicensis) 
Sedd i mindre antal längs kusten flertalet dagar.

87.Svarttärna (Chlidonias niger) 
2 1k La Janda 24/2 och 1 ex str. Punta Paloma 26/9.

88.Storlabb (Stercorarius skua) 
1 ex str. Punta Paloma 26/9.

89.Klippduva/Tamduva (Columba livia) 
Tämligen allmän och noterade så gott som samtliga dagar.

90.Ringduva (Columba palumbus palumbus) 
Noterade dagligen i mindre antal.

91.Turturduva (Streptopelia turtur turtur) 
3 ex Sanluca de Barrameda 23/9 och 1 ex Barbate 24/9, 

92.Turkduva (Streptopelia decaocto decaocto) 
Allmän och noterade dagligen.

93.Alpseglare (Apus melba melba) 
Sedd nästa dagligen i hyfsade antal. största antal var 100 ex Sierra de la Plata 22/9 och 50 ex 
Barbate 24/9.

94.Tornseglare (Apus apus apus)  
1-2 ex La Codorniz 21/9 och 1 ex Huerta Grande 25/9

95.Blek tornseglare (Apus pallidus brehmorum)  
1-2 ex La Codorniz 21/9, 2 ex Algarrobo Raptorwatch 21/9, 1 ex Castillar de la Frontira 21/9, 2 
ex Barbate 24/9 och 1 ex Huerta Grande 25/9

96.Vitgumpseglare (Apus caffer)  
3 ex Castillar de la Frontira 21/9.

97.Stubbstjärtseglare (Apus affinis)  
ca 5 ex Chipiona 23/9.

98.Kungsfiskare (Alcedo atthis atthis)  
1 ex Laguna di Tarelo 23/9, 1 ex Salinas 
de Bonanza 23/9, 2-3 ex Lagunas de 
Bonanza, 3 ex La Janda 24/9, 

99.Biätare (Merops apiaster)  
12 ex Sierra de la Plata 22/9.
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100.Härfågel (Upupa epops epops) 
1 ex Tarifa 21/9, 4 ex Sanluca de Barrameda 23/9, 1 ex La Janda 24/9, 1 ex Barbate 24/9, 1 ex 
Montemedio golfbana 24/9 och 1 ex El Mirador 25/9, 

101.Göktyta (Jynx torquilla) 
1 ex Pine woodlands of Algaida 23/9.

102.Större hackspett (Dendrocopos major hispanus) 
1 ex Castillar de la Frontira  21/9 och 1 ex Huerta Grande 25/9.

103.Rödfalk (Falco naumanni) 
Minst 10-15 ex (blandat med gamla och unga) La Janda 24/9.

104.Tornfalk (Falco tinnunculus tinnunculus) 
Tämligen allmän och sedd dagligen.

105.Lärkfalk (Falco subbuteo) 
2 ex str. Algarrobo Raptorwatch 21/9.

106.Pilgrimsfalk (Falco peregrinus brookei) 
1 1k tr. Algarrobo Raptorwatch 21/9, 1 ex Castillar de la Frontira 21/9, 1 1k Sierra de la Plata 
22/9 och 1 ex Punta Paloma 26/9.

107.Munkparakit (Myiopsitta monachus) 
Allmän i Malaga. 

108.Iberisk varfågel (Lanius meridionalis meridionalis) 
1 ex La Janda 26/9.

109.Skata (Pica pica melanotos) 
3 ex nära Sanluca de Barrameda 23/9.

110.Kaja (Corvus monedula spermologus) 
Allmän vid La Janda 24/9 och 26/9.

111.Korp (Corvus corax corax) 
Sedd nästan dagligen med enstaka fåglar.

112.Tofsmes (Lophophanes cristatus) 
1 ex El Mirador, Tarifa 25/9.

113.Blåmes (Cyanistes caeruleus caeruleus) 
Enstaka fåglar sedda och hörda.

114.Talgoxe (Parus major corsus) 
Enstaka fåglar sedda och hörda.
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115.Kalanderlärka (Melanocorypha calandra)  
300 ex Los Lances Beach 22/9 och 200 ex La Janda 24/9.

116.Korttålärka (Calandrella brachydactyla brachydactyla) 
10 ex La Janda 24/9.

117.Tofslärka (Galerida cristata pallida)  
Tämligen allmän och sedd nästan dagligen

118.Lagerlärka (Galerida theklae theklae) 
1 ex La Janda 24/9.

119.Trädgrådsbulbyl (Pycnonotus barbatus) 
1 ex Tarifa stad 25/9.

120.Backsvala (Riparia riparia riparia) 
Enstaka sedda nästa dagligen.

121.Ladusvala (Hirundo rustica rustica) 
Allmän och sedd dagligen.

122.Klippsvala (Ptyonoprogne rupestris) 
5 ex Castillar de la Frontira 21/9 och 20 ex Sierra de la Plata 22/9.

123.Hussvala (Delichon urbicum meridionale) 
Allmän och sedd dagligen.

124.Rostgumpsvala (Cecropis daurica rufala)  
Tämligen allmän och sedd dagligen. Störst ansamling var minst 100 ex Traffico Raptor 
Watchpoint 26/9.

125.Cettisångare (Cettia cetti cetti)  
Enstaka fåglar sedda och ffa. hörda så gott som dagligen.

126.Stjärtmes (Aegithalos caudatus irbii) 
5 ex Castillar de la Frontira 21/9.

127.Lövsångare (Phylloscopus trochilus) 
1-2 ex Castillar de la Frontira 21/9, 2 ex Sanluca de Barrameda 23/9, 2 ex La Janda 24/9 och 1 
ex La Janda 26/9.

128.Gransångare (Phylloscopus collybita) 
1 ex Castillar de la Frontira 21/9
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129.Iberisk gransångare (Phylloscopus ibericus) 
1 ex Castillar de la Frontira 21/9 och 1 ex Sierra de la Plata 22/9.

130.Bergssångare (Phylloscopus bonelli) 
3 ex Pine woodlands of Algaida 23/9. 

131.Rörsångare (Acrocephalus scirpaceus scirpaceus) 
2-3 ex Laguna di Tarelo 23/9 och 2-3 ex Lagunas de Bonanza 23/9.

132.Grässångare (Cisticola juncidis cisticola)  
Enstaka fåglar sedda och ffa. hörda så gott som dagligen.

133.Svarthätta (Sylvia atricapilla heineken)  
2 ex Castillar de la Frontira 21/9, 5 ex Huerta Grande 25/9 och 5 ex Punta Paloma 26/9.

134.Trädgårdssångare (Sylvia borin)  
2 ex Castillar de la Frontira 21/9 och 1 ex Pine woodlands of Algaida 23/9.

135.Törnsångare (Sylvia communis communis) 
1 exc Sanluca de Barrameda 23/9.

136.Sammetshätta (Sylvia melanocephala melanocephala) 
Sedd och hörd dagligen i mindre antal.

137.Brandkronad kungsfågel (Regulus ignicapilla ignicapilla) 
Enstaka sedda lite här och var.

138.Gärdsmyg (Troglodytes troglodytes kabylorum) 
2 ex Huerta Grande 25/9

139.Trädgårdsträdkrypare (Certhia brachydactyla megarhyncha) 
Enstaka sedda lite här och var.

140.Svartstare (Sturnus unicolor) 
Mycket allmän och sedd dagligen.

141.Koltrast - (Turdus merula merula)  
Enstaka sedda dagligen.

142.Grå flugsnappare (Muscicapa striata) 
1 ex Sierra de la Plata 22/9 och 2 ex Pine woodlands of Algaida 23/9.  

143.Rödhake (Erithacus rubecula) 
Enstaka sedda lite här och var.
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144.Svartvit flugsnappare (Ficedula hypoleuca iberiae)  
1 ex Algarrobo Raptorwatch 21/9 och 1 ex Pine woodlands of Algaida 23/9.

145.Rödstjärt (Erithacus rubecula) 
Enstaka sedda lite här och var.

146.Blåtrast (Monticola solitarius solitarius)  
1-2 ex Sierra de la Plata 22/9.

147.Buskskvätta (Erithacus rubecula) 
4 ex La Janda 24/9 och 2 ex La Janda 26/9.

148.Svarthakad buskskvätta (Saxicola rubicola rubicola) 
Tämligen allmän och sedd dagligen.

149.Stenskvätta (Oenanthe oenanthe oenanthe)  
1 ex La Janda 24/9, 1 ex Punta Paloma 26/9 och 1 ex Traffico Raptor Watchpoint 26/9.

150.Gråsparv (Passer domesticus balearoibericus)  
Mycket allmän och sedd dagligen.

151.Spansk sparv (Passer hispaniolensis hispaniolensis) 
Allmän vid La Janda 24/9 och 26/9.

152.Helenaastrild (Estrilda astrild) 
10 ex Sanluca de Barrameda 23/9.

153.(Iberisk) Gulärla - (Motacilla flava iberiae) 
Tämligen allmän vid La Janda 24/9 och 26/9 - i övrigt enstaka ex här och var.

154.Forsärla (Motacilla cinerea cinerea) 
2 ex Los Lances Beach 22/9.

155.St. piplärka (Anthus richardi)  
1 ex La Janda 24/9.

156.Fältpiplärka (Anthus campestris campestris)  
4 ex Los Lances Beach 22/9.

157.Trädpiplärka (Anthus trivialis)  
2 ex Los Lances Beach 22/9.

158.Bofink (Fringilla coelebs coelebs) 
Enstaka sedda här och var.

Sida �  av �21 23



                                                                                                              

159.Grönfink (Chloris chloris aurantiiventris) 
Enstaka sedda nästa dagligen.

160.Hämpling (Carduelis cannabina mediterranea)  
5 ex La Janda 24/9 och 10 ex La Janda 26/9.

161.Steglits (Carduelis carduelis parva)  
Allmän och sedd dagligen.

162.Gulhämpling (Serinus serinus) 
Enstaka sedda här och var.

163.Häcksparv (Emberiza cirlus cirlus) 
2 ex La Janda 24/9.

164.Kornsparv (Emberiza calandra) 
Mycket allmän och sedd samtliga dagar.

165.Sävsparv (Emberiza schoeniclus) 
2 ex Laguna di Tarelo 23/9.

Däggdjur
1. Europeisk vildkanin (Oryctolagus cuniculus) - Ett par individer sågs och det var 

faktiskt enda däggdjur vi såg under resan!

Fjärilar
Under resan sågs en hel del dagfjärilar på de 
lokaler vi besökte, dock inga mängder. Det 
var dock några arter som stack ut speciellt 
och det var:
1. Monark (Danaus plexippus). En art som 

ursprungligen hör hemma på den 
nordamerikanska kontinenten, men som 
är en mycket skicklig flygare och har 
etablerat populationer på vår sida 
Atlanten. I södra Spanien finns den lite här 
och var och vi såg under vår vecka mellan 
5-10 ex.

2. Pasha (Charaxes jasius). En stor och 
otroligt vacker fjäril som vi såg mellan 
5-10 ex av främst i områden med högre 
busk- och trädvegetation.

3. Makaonfjäril (Papilio machaon). En art vi 
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känner även från Sverige, men som alltid 
är otroligt kul att se. Vi såg mellan 5-10 
ex.
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