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Spansk los, Fugle & Natur Spansk los, Fugle & Natur 

med Henrik Haaning Nielsenmed Henrik Haaning Nielsen



På denne flotte rejse til Andalusien - det sydlige Spanien - skal vi 
besøge den iberiske los´s rige. I parkerne Andujar og Cota Doña-
na findes der begge steder en stabil, men stigende bestand af det 
sjældneste rovdyr i Europa. 

Her i januar har vi gode chancer for at se lossen begge steder, da 
vegetationen er lav.  

Ud over los findes der i begge områder mange interessante fugle. 
I Doñana er der store koncentrationer af overvintrende fugle kryd-
ret med lokale specialiteter, og i Andujar er der gode bestande af 
spansk kejserørn og munkegrib.



Dag 1 København - Andujar nationalpark
Morgenfly direkte til Malaga, hvorfra vi straks fra lufthavnen besøger naturparken 
ved udløbet af floden Guadalhorce ved Malaga. I de fuglerige laguner kan vi allerede 
her håbe på hvidhovedet and, og arter som tyndnæbbet måge, sorthovedet måge 
og hvidskægget terne finder vi nok kun her. Herfra kører vi til Andujar nationalpark, 
hvor vi skal bo på det eneste hotel, der er i nærheden af parken. Hotellet er et en-
kelt hotel i spansk stil. Men til gengæld er restauranten fremragende. 



Dag 2 & 3 Andujar nationalpark 
Andujar nationalpark er et af de bedste 
steder at se den sky iberiske los. Parken 
huser en bestand på 80-100 dyr, som får 
op imod 30 unger om året. 

Januar er et rigtigt godt tidspunkt for at 
få set lossen. Her er vegetationen lav, 
og dyret har sværere ved at skjule sig. 
Lossen lever mest af kaniner, og den skal 
dagligt på jagt efter noget at spise. En 
dag skal vi med tilladelse og en lokal eks-
pert ind i et lukket området, hvor chancen 
er endnu større. 

Området er et flot kuperet og domineret 
af kork og steneg samt pinjetræer. Høje-
ste punkt ligger 1300 m.o.h. 

Ud over lossen findes der også bestan-
de af ulv, vildkat og egyptisk manguster, 
men disse kræver mere held at få at se. 
Parkens fugleliv er også interessant. Der 
er en god bestand af spansk kejserørn, 
kongeørn, munkegrib og gåsegrib. Vi kan 
også se den endemiske iberiske grøns-
pætte, klippeværling, klippesvale, gul-
irisk, top- og theklalærke samt de talrige 
blå skader, som i dag er splittet til sin 
egen art iberisk skade. 



Dag 4 Andujar nationalpark - Doñana 
nationalpark
Vi har endnu en morgen i parken, inden vi 
pakker bilerne og kører til Coto Doñana. 
Vi gør nogle fuglestop undervejs og hen ad 
eftermiddagen kommer vi til vores nye
dejlige hotel Andrea Purpurea, som er det 
latinske navn for purpurhejre. Hotellet lig-
ger uden for den nordlige del af parken i 
nærheden af Villamanriqea de la Condesa.
I området omkring hotellet er der god be-
stand af kaniner, som ofte tiltrækker den 
iberiske los efter et måltid mad.
Doñana har den næststørste bestand af los-
sen, så vi har gode muligheder for at se det 
sjældne dyr også i dette område.



Dag 5 & 6 Doñana nationalpark
Vi har to hele dagen til at udforske nationalparken. Parken er med sine 543 km2 et 
spetakulært reservat med mange forskellige naturtyper. 
Der findes mange forskellige fuglearter i parken. Vi kommer til at se mange hejre-
arter, sort ibis, skestork, spansk kejserørn, dværgørn, lille tårnfalk, sort stork, blå 
glente, sultanhøne, kalanderlærke, sorthovedet sanger, ensfarvet stær og flere va-
defuglearter. Her om vinteren findes flere af arterne i meget store koncentrationer. 
En stor del af reservatet er afspærret for offentligheden. Vi har arrangeret en tur til 
denne del af reservatet med et lokal bureau, som har tilladelse til at besøge denne 
del af område.



Dag 7  Doñana nationalpark -  Antequera
Efter morgenmad begiver vi os mod Antequera. Ved gør en afstikker til Osasuna for 
at se efter den majestætiske stortrappe. Her i landbrugslandet findes en mindre be-
stand af denne efterhånden sjældne art.
Om eftermiddagen kommer vi til Fuente de Piedra, som er en kæmpe fladvandet sø 
med et rigt fugleliv. Søens vartegn er mængder af flamingoer. Vi vil også se efter 
hvidhovedet and, marmorand, triel, hærfugl og sultanhøne. 
Sidst på dagen kører vi den halve time til hotellet i Antequera. 



Dag 8 Antequera - Malaga - København
Efter morgenmad kører vi til Malaga, og ved middagstid flyver vi mod København. Her 
lander vi først på eftermiddagen efter en begivenhedsrig uge. 



Praktiske informationer

Pris:  14.900 kr. i delt dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse 2.300 2.300 kr. Depositum 
3.000 kr.

I prisen indgår: 

• Al transport: Direkte fly fra København og minibus i Spanien
• 7 nætter på hotel med morgenmad 
• 7 x aftensmad 
• 6 x frokost (vil være madpakker, som vi spiser i det fri) 
• Lokal guide   
• Scanbird fugle/naturguide med fra København 
• Indgang til Doñana nationalpark
 

I prisen indgår ikke drikkevarer, eventuelle drikkepenge, personlige fornødenheder 
samt frokost den første dag og kun morgenmad den sidste dag. (Vi skal flyve om for-
middagen).

Transport: Vi kører rundt i Spanien i to minibusser med plads til 7 deltagere i hver. 
Gruppen bliver på maksimum 14 deltagere plus guider. 

Tilmelding: Udfyld tilmeldingsskemaet, som du finder under turbeskrivelsen på 
hjemmesiden (www.scanbird.com), herefter får du tilsendt en faktura. 

Afbestilling skal ske skriftligt (mail) til Scanbird.
• Indtil 60 dage før turen beregner Scanbird sig et gebyr på 3.000 kr. pr. person 
• 59–30 dage før turen beregner Scanbird sig et gebyr svarende til 50% af turens 
pris.
• Ved afbestilling mindre end 30 dage før afrejsen beregner Scanbird sig et gebyr sva-
rende til turens pris.

Forsikring
I prisen er der ikke inkluderet nogen forsikring. Det blå sygesikringsbevis gælder i 
Spanien. Scanbird kræver vore kunder tegner en hjemtransportforsikring, da dette er 
nemmest for begge parter, hvis uheldet er ude. En afbestillingsforsikring kan tegnes, 
hvis dette ønskes. Kontakt f.eks. eget forsikringsselskab, Gouda eller Europæiske. 

Hotel: Vi skal bo på to 4-stjernede hotellet samt et to stjernet hotel i Andujar (der er 
ikke andet). 

Hotel Los Pinos: https://www.complejolospinos.es/

Hotel Ardea Purpurea https://ardeapurpurea.com/?lang=en

Antequera: Finca Eslava http://hotelfincaeslava.com/

Informationsbrev: Deltagerne vil ca. 2 måneder inden turen modtage et brev med 
praktiske oplysninger og tjekliste over mulige fuglearter.
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Guide: Scanbirds guide bliver Henrik Haaning Nielsen. Du kan læse om 
Henrik her >>
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