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Sydspanien er sikkert bedst kendt for

solkysten med sine mange strande,
hvor chartergæster har boltret sig i
årevis.
Men Sydspanien har også rigtig meget
at tilbyde den fugle- og naturinteresserede. Vi skal på denne rejse koncentrerer os om lokaliteterne langs
sydkysten øst for Tarifa. Her findes
flere raste lokaliteter, samt det berømte rovfugletræk, som passerer
Tarifa, hvor tusinder af ørne og gribbe
flyver mod Afrika.
Vi vil på turen se et stort udsnit af
forskellige fuglearter krydret med
sjældenheder, som ofte opholder sig
i denne del af Europa. Det drejer sig
om afrikanske gæster som eremit ibis,
rüppells grib, lille sejler og berberbulbul samt lokale specialiteter som marmorand, hvidhovedet and og kamblishøne.

På hele turen vil vi bo på det samme
hotel, som ligger direkte til kysten.

Sort stork

Vores hyggelige Hotel Restaurant La
Codorniz ligger tæt på sydkysten og selve
Tarifa. Herfra tager vi dagligt påudflugter.
Vi skal selvfølgelig besøge rovfugletrækstedet ved Tarifa nogle gange, ligesom vi
skal besøge mange af de andre fine fugleområder. To udflugter vil blive heldagsudflugter til vådområderne omkring Cadiz
og Guadalquivirfloden, som er grænseflod
til Cotos de Doñana.
Vind og vejr har stor indflydelse på rovfugletrækket, og derfor har vi ikke udarbejdet en detaljeret dag-til-dag plan for
rejsen. Rejselederen vil dagligt vurdere,
hvor der for dagen vil være størst chance
for at få en god dag.
Men lokaliteterne som beskrevet i programmet vil blive besøgt.
Sanlucar og Bonanza
Et kæmpe område med saliner, småsøer
og skove ud mod Guadalquivirfloden. Området er den østlige del af det berømte
Cotos de Doñana.

Stor kobbersneppe

Mængder af rastende hejre, ænder og
vadefugle. Vi kan forvente store flokke af
flamingo, skestork, sort stork, forskellige
hjerearter, stor kobbersneppe, stor præstekrave, klirearter og krumnæbbet ryle.
I luften ses gåsegrib, slangeørn, dværgørn og rørhøg. Flokke af tyndnæbbet
måge holder til i lagunerne og i kanalerne
isfugl og i småskovene iberisk blåskade.
Området er kendt for sin lille bestand af
marmorand, og på de tilstødende marker
ses med held spidshalet sandhøne.
Laguna Medina
En anden af områdets berømte fuglesøer.
Omkring søen er der opsat flere observationsplatforme. I søen ses ofte både hvidhovedet and, sultanhøne og kamblishøne,
Sidstnævnte kan ofte være svær at finde
blandt de mange ”almindelige” blishøns.
Ellers ligger der flere arter lappedykkere
i søen, og en del småfugle ses langs de
bevoksede områder langs søen.

Flamingo

Tarifa

Rovfuglenes og storkenes trækveje til vinterkvarterene i Afrika har været kendt i

årevis. Da fuglene ikke ønsker at flyve over vand, koncentrerer fuglene sig om de to
smalleste passage-steder i Europa. Bosporusstrædet ved Istanbul i øst og Gibraltarstrædet mellem Europa og Afrika i vest. Dette betyder, at de vestlige bestande trækker over Gibraltarstrædet og de østlige bestande via Bosporusstrædet.
I bjergene nord for Spaniens sydligste by Tarifa er det bedste sted at studere rovfugletrækket
over Gibraltarstrædet. Fra de to officielle rovfugle observationstræksteder er det godt at beskue
trækket. Mange gange ses trækket meget fint, og
om morgenen kommer de overnattende fugle på
klods hold.
Lokale observatør tæller dagligt alle de trækkende
fugle.
Sidst i september, hvor vi skal besøge området,
er det sæson for specielt dværgørn og slangeørn.
Her ses ofte over tusinde trækkende fugle af begge arter.
Ellers er der godt træk med andre forskellige arter rovfugle som hvepsevåge, ådselgrib, rørhøg,
hedehøg, spurvehøg, lærkefalk, lille tårnfalk og
vandrefalk.
En stor flok gåsegribbe holder til i området, og de
senere år har Rüppells grib, en afrikansk gæst,
gjort gåsegribbene selvskab. Sidste år regnede de
lokale med, at der opholdt sig op til 30 rüppells
gribbe i Sydspanien. I træksæsonen ses enkelte
fugle næsten dagligt i Tarifa. Af andre sjældne
rovfugle ses årligt spansk kejserørn, ørnvåge, lannerfalk og eleonorafalk.
I områder ses også kohejre, gråsejler og ensfarvet stær.

Dværgørn

Hvepsevåge

Slangeørn

La Janda
Halvsteppeområdet La Janda og de
tilstødende marker er gode for rastende rovfugle. Ofte ses blå glente, spansk kejserørn og høgeørn i
området. På markerne måske triel,
kalanderlærke, korttået lærke, ensfarvet stær, hærfugl og med held
dværgtrappe. I småsøerne raster en
del vadefugle.

Lagunas de Espera & Lebrija
En række små fladvandede søer i et meget tørt områder. Om efteråret er der sikkert kun vand i nogle enkelt af søerne, til
gengæld vil fuglene så være koncentreret
i disse søer. Ofte er søerne de bedste at
finde hvidhovedet and i, og også både
marmorand og kamblishøne kan ses her.
Ellers er der flamingoer, rødhovedet and
og vadefugle, unge høgeørne ses mange
gange jage nær søerne og kalanderlærke
på markerne.

Eremitibis
Ibissen er en art som i dag er meget sjælden og kun findes langs den
marokkanske kyst, hvor der stadig
er nogle få ynglekolonier. Før i tiden var
eremitibissen alminde ynglefugl i hele
Nordafrika, Tyrkiet og endda helt op til
Alperne.
I Spanien er der igangsat et projekt for at
få ibissen tilbage som spansk ynglefugl.
Fuglene er udsat omkring en flod, hvor
de ynglede før i tiden. Projektet har fået
eremitibissen til at yngle i sine nye omgivelser, og vi skal på turen besøge området og forhåbentlig se en lille flok af de
sjældne fugle.

Cadiz
De 10.500 hektar saliner, som ligger
omkring byen, er et vigtigt overvintringsområde for titusinder af fugle. Især flamingo, ænder, hejrer, vadefugle og måger. En del af fuglene vil allerede være
ankommet i september, men ikke alle.
Vi skal også besøge selve byen, som huser en lille koloni af lille sejler, som er en
afrikansk art, der er indvandret til nogle
få steder i det sydlige Spanien.

Omkring Tarifa
Generelt kan der mange steder omkring
Tarifa, hvor der ses rastende småfugle og
ud over vandet, ses kuhl’s skråpe, balearskråpe og sule.
Ved Puntas Carnero & Secreta langs
kysten raster audoinsmåge på en mindre
stensætning. Det romerske ruinområde
Baelo Claudia er et historisk interessant besøg, og så er der endda godt for
sortstrubet bynkefugl og stenpikkerarter.

Eremitibis

Audoinsmåge

Praktiske informationer
Pris: kr. 13.900 Tillæg for enkeltværelse 2.300 kr. Depositum 2.800 kr.
I prisen indgår
•
•
•
•
•

Al transport, fly fra København samt minibus i Spanien.
7 overnatninger på hotel
Al mad fra aftensmad den første dag til frokost den sidste dag
Lokal fugle- og naturguide
Scanbird fugle/naturguide med fra København

I prisen indgår ikke frokost den første dag, drikkelse til måltiderne, eventuelle drikkepenge og personlige fornødenheder.
Tilmelding: Udfyld tilmeldingsskemaet ved turen på http://scanbird.com/tarifa---sydspanien.html, herefter får du tilsendt en faktura.
fa---sydspanien.html
Deltagerantal: På denne rejse kan der højst være 14 deltagere.
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 29 dage før afrejsen beregner Scanbird sig et gebyr svarende til turens pris.
Forsikring
Hotel:
Vi skal bo på det samme hotel i hele perioden. Hotellet hedder Hotel Restaurant La
Codorniz og ligger tæt ved Tarifa og selve sydkysten.
Se hotellets hjemmeside her>>
Informationsbrev: Deltagerne vil inden turen modtage et brev med praktiske oplysninger og tjekliste over mulige fuglearter.
Scanbird guide: Vicky Knudsen, se Vickys profil her>>
Lokal guide: Yeray Seminario, som som bor i området. Læs om Yeray her>>
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