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MURLØBER & LAMMEGRIB

Sierra de Guara
23.-28. oktober 2022
Fugle - Natur

med Vicky Knudsen

Scanbird ApS
@Scanbird ApS 2021

2

På denne efterårsrejse til Spanien skal vi opleve steppeområderne omkring den lille by Belchite og bjergkæden Sierra de Guara,
som er forpost til de store Pyrenæer.
Lammegrib og murløber er bjergenes vartegn her om efteråret.
Der yngler flere par lammegribbe, mens murløber kommer ned
til forbjergne fra yngleområderne i de høje bjerge.
Steppen omkring Belchite er et kendt sted for den sjældne og
sky duponts lærke, som mange år levede i Spanien helt uden
ornitologernes bevågenhed. Af andre fugle findes begge arter
sandhøns og godt med dværglærker.
I 2021 havde vi vores første oktober tur til området og det blev
en stor succes med lammegribbe, murløber, stor og dværgtrappe, spidshalet sandhøne, dupont’s lærke og meget mere

www.scanbird.com
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Dag 1. København – Barcelona – Belchite
Morgenafgang fra København til Barcelona. I lufthavnen møder vi vores lokale
guide Jaume, som vil være med os rundt
på hele turen. Vi kører mod Belchite området, som ligger ca. 300 km fra lufthavnen. Undervejs spiser vi frokost (ikke inkluderet) på en af de mange restauranter,
som ligger langs motorvejen. Omkring
Lleida kommer vi til de opdyrkede steppeområde, hvor vi har de første chancer
for den lille dværgtrappe samt kalanderlærke, iberisk tornskade og ensfarvet
stær. Vi fortsætter til hotellet og ankommer sidst på eftermiddagen.

Dag 2. Belchite området
Området er et større steppeområde med
flotte landskaber, som godt kan få tankerne hen på en bedre spaghetti-western.
Den ornitologiske forening ejer et mindre
reservat, hvor der findes flere steppearter. Områdets vartegn er uden tvivl den
sky duponts lærke, som mange gange
er nemmere at høre end at se løbe rundt
mellem de små saltbuske. Vi starter dagen tidligt om morgenen for at have den

bedste chance for at se den sky lærke.
Andre specialiteter er begge sandhøns og
dvæglærke.
Resten af dagen vil vi besøge flere steder
bl.a. et godt sted for høgeørn. Langs Ebro
floden, som ikke ligger langt væk, kan
vi se sort glente, purperhejre, kohejre,
kalanderlærke, korttået lærke, ensfarvet
stær, spansk spurv og gulirisk.
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Dag 3. Belchite – Sierra de Guara
Vi starter dagen med at prøve at finde
den sky stortrappe, som her på egnen har
en lille sky bestad. Herefter køre vi til Sariñena søen. Søen er fint område for op til
10.000 overvintrende fugle, som kommer
fra de nordlige områder i Europa. Det er
specielt andefugle og enkelte vadefuglearter. Endvidere er der mulighed for sultanshøne, sort glente, rørhøg, alpesejler
og trane.
Sidst på eftermiddagen kommer vi til vores hyggelige hotel i Bierge. Måske bliver
der også tid til en mindre tur i nærområdet.

ørn, rød glente og vandrefalk er andre af
områdets rovfugle.
Dag 4-5. Sierra de Guara
Ved den lille borg Castillo de Montearagon
Vi har to hele dage til at udforske dette
findes områdes eneste par af sørgestenimponerende område. Sierra de Guara
pikker. Her ses også stenspurv, blådroser et stort bjergmassiv lige syd for Pyresel, husrødstjert og teklalærke.
næerne. Massivet blev allerede til NatioI løbet af de to dage vil vi besøge flere
nalpark i 1990. Området består af flotte
forskellige steder i området, som vores
spektakulære klipper med søjler og tinder.
lokale guide kender. Det er sent efterår,
Smukke kløfter, egeskove, mandelplantaog fuglene er jo ikke på yngleplads, men
ger, olivenlunde og mange små ”sovende
raster spredt rundt i området sammen
byer”. På denne årstid er området mest
med de arter, som kommer på besøg fra
kendt blandt ornitologer som murløberens
det nordlige Europa for at tilbringe vintemekka. Det er uden tvivl det mest sikre
ren her. Andre lokale arter er taget til varsted i Spanien at se murløber.
mere himmelstrøj i Afrika. Men vi skal se
efter alpesejler, klippesvale, sorthovedet
og provencesanger, cettisanger, ensfarvet stær, vandstær og klippeværling med
mange flere.

Murløberne kommer om vinteren ned fra
yngleområderne i de høje Pyrenæer for at
overvintre i de lavere bjerge - og her har
Sierra de Guara de helt idelle betingelser
for murløberen med sine høje stejle nærmest lodrette klippesider.
Lammegribben er en anden art, der kendetegner Sierra de Guara. Her er en ganske fin bestand, og den ses ofte bedre
end i selve Pyrenæerne.
I dette rovfuglerige område er der en fin
bestand af gåsegrib, som nærmest konstant hænger i luften. Kongeørn, høgewww.scanbird.com
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Dag 6. Sierra de Guara – Barcelona
– København
Vi har endnu formiddag i området, og
efter frokost kører vi til Barcelona og
tager et aftenfly til København og lander
sidst på aftenen.
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Praktiske informationer
Pris: 10.900 kr i delt dobbeltværelse. Ønsker du enkeltværelse, koster det et tillæg på
1.350 kr. Depositum 2.800 kr.
I prisen indgår:
•
Al transport og udflugter, som beskrevet i programmet
•
5 nætter på hotel med morgenmad
•
5 x aftensmad
•
5 x frokoster (madpakker)
•
Scanbird guide
•
Lokal fugle/naturguide (Jaume Solar) med på hele turen fra Barcelona
I prisen indgår ikke frokost den første og aftensmad den sidste dag (i lufthavnen),
drikkelse til alle måltider, drikkepenge og personlige fornødenheder.
Tilmelding: Udfyld tilmeldingsskemaet ved turen på www.scanbird.com, herefter får
du tilsendt en faktura.
Naturrejse: På en naturrejse er det den vilde natur, vi skal opleve. Derfor kan f.eks.
vejret spille en afgørende faktor, i forhold til om vi kan opleve alt, hvad der er beskrevet i programmet. Det er dog den risiko, der er, når vi vil opleve naturen på dens
præmisser. Scanbird kompenserer ikke for manglede oplevelser grundet ovennævnte
forhold.
Afbestilling
Afbestilling skal ske skriftligt (mail) til Scanbird.
• Op til 60 dage før turen beregner Scanbird sig et gebyr på 2.800 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 svarende til turens pris.
Guide: Vicky Knudsen, du kan læse mere om Vicky Her
Er turen anstrengende? Turen er ikke anstrengende, men vi vil komme ud for gåture på nogle kilometeres længde i lidt ujævnt terræn.
Forsikring
I prisen er der ikke inkluderet nogen forsikring. Det blå sygesikringsbevis gælder i
Spanien. Eventuelt bør en udvidet sygeforsikring overvejes. Scanbird kræver, at vore
kunder tegner en hjemtransportforsikring, da dette er nemmest for begge parter, hvis
uheldet er ude. En afbestillingsforsikring skal tegnes samtidig med bestilling af rejsen.
Hotel: Vi skal bo på følgende hoteller:
Hotel Rincon del Cierzo www.rincondelcierzo.com/
Hosteria de Guara www.hosteriadeguara.com/en/hotel
Hotel Rincon del Cierzo er et mindre, hyggeligt hotel

@Scanbird ApS 2021

8
Informationsbrev: Deltagerne vil inden
turen modtage et brev med praktiske oplysninger og tjekliste over mulige fuglearter.
Teknisk arrangør og kontakt
Scanbird ApS
Telefon: 23 42 34 04
Mail: Scanbird@scanbird.com
Hjemmeside: www.scanbird.com

www.scanbird.com

