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De flesta av resesällskapet var rekryterat från Nyköping och har Tärnan som moderklubb.  Liss Ingvar från 

Södertälje följde också med, väldigt trevligt. Inför resan träffades vi i februari hemma hos Ingvar och diskuterade 

lämpliga datum utifrån att pricka någon toppdag för rovfågelsträcket över Gibraltar sund. Efter en hel del 

funderande utifrån reslängd och möjliga flygförbindelser blev det ovan nämnda datum. Vi som följde med och 

mycket lyckliga återvände var Gregorio Para, Ingvar Jansson, Jan Karlsson, Peter Lantz, Stig Larsson, Bertil 

Karlsson, Jan-Erik Hägerroth , Liss Ingvar Johansson och Jan Sjöstedt tillika författare. Gregorio Para 

organiserade hela resan. Han bokade hotell och lade upp en fantastisk resrutt som kom att innehålla det mesta 

och även mer. Målarter var bland andra de båda vitgumpade seglarna, flyghönsen, trapparna, Kejsarörn , 

Ruppelgam, Kamsothöna, Marmor- och Kopparand  utöver rovfågelsträcket.. Gregorios kontakter med aktiva 

skådare i södra Spanien var ovärderlig och vi fick hjälp av lokala vänner till Gregorio att hitta även de svåraste 

arterna. Han hade hittat suveräna boenden/hotell som låg perfekt för våra ändamål. Då vi hade en dryg vecka på 

oss bestämdes att vi skulle göra försök att få se Panterlo. En mycket svår art att få syn på men om man inte 

försöker finns ju ingen chans. Flera av oss hade besökt delar av detta enorma område tidigare i karriären. Jag 

själv var där 1972, -73 och -74 med fina minnen i bagaget., så det var spännande för mig. Vi flög från Skavsta i 

Nyköping till Malaga. Vi anlände sent och bodde där första natten.  



 

Resedagbok. Alla bilder i denna berättelse ägs av och är tagna av Ingvar Jansson och Jan Karlsson. 

Onsdag 11/9 
Upp innan gryningen förstås. Vi packade minibussarna och satte fast ”Tärnan on Tour” dekalerna, 
Skådning från parkeringen gav flockar av halsbandsparakiter, svarta starar, kohägrar, en svart kråka 
mm. Resan till Tarifa väster om Gibraltar gick fint med duktiga chaufförer. Gregorio och Jan K samt 
Stickan rattade med den äran under hela resan. All heder till dessa lugna och skickliga chaufförer. 
Spända av förväntan skuttade vi ur bilarna kl 11 vid Tarifa sträckfågel observatorium . Det var många  
(Start i Malaga via Gibraltar, Sevilla, Monfrague längst i norr sen Andujar i öster och ner till Malaga) 

 
skådare plats från olika länder även svenskar, dagens sträck hade precis startat enligt dem.  
Gåsgamar i mängder hängde över klippkanter och bergstoppar, sträckande smutsgamar, ormörnar, 
dvärgörnar, bruna glador och lokala kejsarörnar och hökörnar. Plötsligt rakt över oss en subadult 
Ruppelgam, otroligt. Janne K och Ingvar J fotade av glatta livet. Ca 800 Alpseglare som en gigantisk 
myggsvärm i fjärran för att över våra huvuden svepa över till Marocko. Biätare hörs hela tiden och en 
del tättingar rastar runt klippan även så rödfalkar. Det är precis så häftigt och fantastiskt som jag 
föreställt mig. När sträcket bedarrat på em begav vi oss ner till hamnstaden Tarifa. Där skulle vi fika, 
handla och spana efter trädgårdsbulbyl och hussparv.  Den senare gäckade oss men ett par bulbyler 
kom med på bild. Når kaffe och glass var slut åkte vi till Lidl och köpte matdetaljer. Incheckning på ett 
lantligt hotell och vidare till en stor klippa nära havet. Här häckade gåsgam och blåtrast men 
vitgumpsseglarna hade lämnat. Iberiska gröngölingar hördes från dalen och sammetshättor hördes 
överallt. Artgenomgång vid kvällens matställe summerades, 59 arter. En nattskärra flög förbi, 
troligen en rödhalsad. Natten var varm men det var väldigt få flygfän på väggarna, knappt så det 
räckte till de lokala geckoödlorna.  Skål i kall champagne då jag nyligen gift mig, vilka vänner man har. 
Torsdag 12/9 
Sent i säng och tidigt upp vilket skulle bli expeditionens melodi hela veckan. Vi åkte ut till stranden 
Los Lances där ett litet vattendrag mynnade och skapade en fin vadarmiljö. Sandlöpare 50, Svartbent  



Ingvar, Lis-Ingvar, Gregorio, Bertil, Janne S, Peter, Stig, Jan-Erik och Janne K nöjda skådare på plats. 
 
strandpip 40, 1 småsnäppa mm rastade tillsammans med rödnäbbade trutar. Helt nära stranden 
patrullerade Scopoli liror och längre ut flockar av Baleariska liror. En riklig och välbalanserad frukost  
avnjöts i lä av obsplatsen. Jan E hittade en kungsfiskare och grässångare ”zittade”. Janne K och Ingvar 
klickade. Några korttålärkor rastade på stranden och svalor sträckte förbi. Plötsligt lyfte alla fåglar 
och en gammal hane ”Pila” brookei pilade förbi. Den slog lite senare en turkduva, dessa var det 
väldigt gott om.  Åter till Tarifa bird Observatory där det var betydligt mindre sträck idag. Fel vind 
enligt det svenska paret från Småland. Det var 9:e året som de var på plats. Dock samma arter som 
gårdagen och även Ruppelgam idag. La Janda (en enorm slätt/dalgång) väntade men på väg dit ett 
stopp vid det lokala natur/fågelcentret. Slätten var varm men fåglar fanns det. Ca 800 vita storkar, 7  



 
ängshökar, en flock rödfalkar, stora flockar kalanderlärkor mm. Resans första Svartvingade glada satt 
i en trädtopp borta i värmedallret. Efter slätten bar det av mot en golfbana, ett tillhåll för lokalt 
häckande eremitibisar. Vi hann knappt stanna innan en liten grupp flög rakt över oss och en flock 
rödhöns smet förbi. Dagens sista lokal besöktes strax innan skymningen. Floden Barbates utlopp i 
Atlanten, här hittade vi bekanta vadare och en gigantisk flamingo flock.  På stranden fanns silltrut, 
medelhavstrutar och i strandlinjen patrullerade småtärna och kentsk tärna. Kvällen avrundades på en 
härlig fiskrestaurang där vi avnjöt havets läckerheter. Hem i mörker på småvägar, ingen uggla. 
 
 
 



 
Fredag 13/9                                                                                                                                
Denna dag gick vi upp ännu tidigare, avfärd i kolmörker. Vi skulle till Spaniens högsta fyr i Chipiona 
strax nordväst om Cadiz. Vi kom i perfekt tid, det var dock inte något sträck. Kustlabbar jagade tärnor 
och måsar, roskarlar skuttade på stenar och en 1K svarthuvad mås stod på en sten. Efter en riklig 
frukost nedanför fyren åkte vi till hamnen och tittade på häckande stubbstjärtseglare.  

 
Nu hägrade smådammarna i utkanten av San Lucar. Där fanns det 100 tals hägrar, rallhägrar, 
natthägrar, kohägrar och silkeshägrar i mängder, dessutom  målarterna kamsothöna, och kopparand 
som kom med på bild. Andra rara saker var purpurhöna och dvärgrördrom. Det myllade av liv i dessa 
gölar i ett industriområde. Bonanza salinerna vid Guadalcevirs mynning är ett absolut måste om man 
är här nere. Mängder av hägrar, flamingo, skedstorkar, måsfåglar och vadare.  Vi hittade smalnäbbad 
simsnäppa och några skräntärnor, Stella kanske. Lunch med bland annat jättesmaskiga meloner 
(styckade av Stickan) och kall öl. Det var flera andra skådare här också. Nästa besök var Laguna de 
Tarelo en liten dam med ett tjugotal marmoränder, pupurhöns och tre svarthalsade doppingar mm. 



 
Resan gick nu mot Sevilla over en vidsträckt slätt. Nu till stora delar uppodlad eller betesmark. 1972 
var här en enorm stäpp-slätt där det var flockar av småtrapp, flyghöns och tjockfot. De är borta sedan 
länge. Men på en rostig tunna ute på slätten satt en Minervauggla. Fikapaus på fiket i Trebujena sen 
mot Sevilla i en rejäl regnstorm som tvingade ner 1000-tals vita storkar på väg mot Gibraltar. Nära 
Villafranca möttes vi av en kamrat till Gregorio som visade oss en kvardröjande trädnäktergal (i 
regnet). Den kom fram till trädet vi stod under. Därefter följde vi honom på småvägar till ett område 
med småodlingar och småträsk. Här har palmduva etablerat sig, den satt på rätt telefontråd, vilken 
guidning, suveränt. I träsken fans smått och gott bla etablerade afrikanska tättingar, marmorand, 
skedand och kricka. Stora flockar vita storkar och bronsibisar pausade här. Regnet drog bort och när  



 
 
killarna shoppade räknade jag  insträckande parakiter, flera hundra som skulle övernatta i Sevillas 
centrum. Natt på lyxhotell, med överdådig buffe´. Alla njöt och Peter blev riktigt mätt. 

 
  
Lördag 14/9 
Vi var fulla av förväntan efter en god frukost och på väg mot Marismas och Coto de Donana.  Den 
första Iberiska varfågeln satt helt nära vägen och en bit bort vitögda dykänder i en liten damm. 
Svartvingade glador sågs jagande lite här och där och i en kanal fiskade den sista skäggtärnan. Vid en 
nedlagd farm satt ett 50-tal rödfalksholkar och en del fåglar var fortfarande kvar. Träsket vid 
besökscentrat var uttorkat men vi stötte på en faraokatt och i en ruin satt en minerva. Fler varfåglar ,  



 



omörnar och jagande ängshökar. Efter en grusväg hittade vi ett par dvärglärkor och i detta delvis 
uppodlade torrområde (utdikat) fanns kortå-och kalanderlärkor. Ner till kusten och Matalascanias 
och den sägenomspunna El Rocio bron. Stora flockar med resans första blåskator och vid el Rocio där 
vi lunchade satt en stor gamflock. Träsket var torrt och tomt men det rastade Iberiska gulärlor och i 
skyn diverse rovisar. När vi ätit tog vi en åktur på de dammiga vägarna  i byn (El Rocio är känd för att 
vara oasfalterad och i centrum står ett 2000 årigt olivträd, gigantiskt) och fortsatte sen mot norr och 
Monfruage NP. Bara 40 mil. Resan gick bra några sov, några skådade och två rattade. En fika efter 
vägen och vi var framme innan skymningen. Skådning vidtog genast och de första grågamarna 
hängdes in, dessutom några stensparvar, blåskator mfl. Flera av oss tog ett svalkande dopp i hotellets 
pool, med kikarna på poolkanten, man vet aldrig!!              
Söndag 15/9 

 
 
 
Uppe med tuppen igen, det gäller att ta tillvara minuterna när man är på 5-storkars resa. Jag tog en 
promenad innan gryningen och fåglarna var redan i gång. En rödstjärt sjöng, sommargylling flöjtade 
och några trädlärkor i skyn. Rätt hög aktivitet med svartvitflugsnappare, buskskvätta och blåskator i 
flockar. Blåskatorna var vanliga i alla områden i bergen. Efter en härlig frukost åkte vi in i 
nationalparken. Ett stopp vid bron där det brukar häcka vitgumpsseglare, de var inte kvar. Jag fick 
fram en bergsångare när jag spelade sången. Nästa stopp vid den häftiga klyftan där det finns en 
koloni med gåsgamar. Flera grågamar satt i motsatta bergssidan och sjungande klippsparvar och  



 



häcksparvar på vår sida. Blåtrast och svart rödstjärt kvittrade. Upp till en liten by för 
rovfågelskådning från en höjd. Några av herrarna försvann omgående men återfanns strax i första 
bästa fik, där det även serverades cerveza. Nu åkte vi längre in i dalen och här träffade vi på 

bekantingar från Norden, stjärtmes, tofsmes, större hack, svartmes, forsärla, gärdsmyg, stenknäck 
och en koloni med klippsvalor vid stora dammen. I skyn hökörnar och kungsörn en hane rostsångare  
skulkade i ett buskage. Ytterligare stopp gav inget nytt men det stod gigantiska och uråldriga 
korkekar i dalen som skördats sedan länge. Vi såg tydliga märken efter Ferdinand i det största trädet. 
Dags för eftermiddagslunch, en halvtam kronhjortshind ville smaka, men inte tomat, däremot av bröd 
och lövverket vi bröt av till henne, närkontakt även med trädgårdsträdkrypare. En del ville hem till 

poolen men några av oss tog en promenad upp till det gamla fortet och belönades med en fantastisk 
utsikt och närgångna grågamar, vi såg säkert 20 av dessa bjässar under dagen, många kom på bild. 
När poolbesök och artwhiskey var avklarat väntade ännu en fantastisk trerättersmiddag i den vackra 
restaurangen. Men först det stora utflyget av fladdermöss, pipistreller mfl. I hotellets väggar fanns 



flera stora kolonier som Bertil lyssnade av med sin specialdetektor. Vilket gott vin. Vilka stjärnkockar, 
Stickan försvann ut i köket för att tacka alla personligen. I mörkret hördes en berguv i fjärran. 
Nattinatti.  
Måndag 16/9 
 

 
 

Janne K och Jan E började dagen med tornuggla vid hotellet och efter en toppenfrukost åkte vi mot La Serena 10 

mil i sydväst. Framme vid hotellet i Puebla de Alcocer, snabb urlastning och ut på slätten. Var är trapparna? Efter 

några fruktlösa stopp så slog Peter falköga till. Stortrapparna, 9 stycken honor stod alldeles vid vägen, vi andra  



 

tittade för långt i fjärran. Trots värmedaller blev det bilder på dessa jättar. Vi korsade nu slätten fram och tillbaka 

på jakt efter flyghöns mm. Ett kadaver på slätten hade lockat till sig ett 40 tal gåsgamar. Rastande tättingar i 

buskage och smådungar på slätten bla flera lövsångare, grå- och svartvit flugsnappare bland några popplar.  Vid 

en nedlagd gruva där det häckar alpkråkor hittade vi ett par minervaugglor. Alpkråkorna kom en stund senare 

flygande över slätten och strax efter en kejsarörn och två kungsörnar. Gamla kungsörnar, nu vaknar Jan E till och 

far ut med tuben i högsta hugg. Falköga såg en hona bönsyrsa på en taggtråd, på bild. Dagen närmade sig sitt  

 

slut och hungern gnagde i våra tarmar. Det blev tapas på en trevlig liten restaurang, öl därtill. Både Liss Ingvar 

och jag, vi kamperade denna resa, och alla andra somnade ovaggade i vårt Tempelriddarhärbärge.  

Tisdag 17/9 

 



 
Den stora dagen började ännu tidigare. Ingen frukost till fleras förtret. Avfärd i mörker till en dal 
några mil söderut. Gregorio hade talat med en vän och fått färska tips om en plats med flyghöns och 
småtrapp. Vi var framme innan gryning och promenerade så sakta genom den småkulliga och karga 
dalgången. Grågamar satt kvar på backen en ängshök smög förbi och den första tjockfoten 
upptäcktes i dunklet. Snart hade alla tubat den, den var smygig. Ett svagt läte, fältpiplärka och en 
bortflyende stenskvätta. Dags för falköga igen, långt borta i en kant går två småtrappar. Puttrande 
ljud hörs, flyghöns, men var? En flock glider in och landar bakom en kant. Efter lite smygande 
kommer vi nära och kan tuba både svartbukiga och vitbukiga flyghöns i perfekt medljus, häftigt. 
Plötsligt kommer ett litet flygplan in över dalen, alla flyghöns (ca 70 ex) upp och iväg mot fjärran. En 
mycket lyckad morgon, men det skulle bli bättre. Efter någon timmes bilfärd på småvägar är vi 
framme i byn Conquista, någon km senare kommer en 1k kejsarörn glidande lågt rakt över biltaket. Vi 
åker ner i en dalgång och under järnvägen. Alla skuttar ut. Tre kejsarörnar  ( 2 ad 1 juv) hökörn, 
duvhök, flera Iberiska gröngölingar, blåskator, varfågel, rödhöns och allehanda småfågel. Nu är även 
Bertil nöjd. Dags att åka vidare, men då ska Stickan ha en kopp kaffe, jaja. Vi har NU alla Stig att tacka 
för den koppen. Vi hinner åka 100 m, då ser jag som sitter i bil två något som kommer emot oss på 

vägen. Bil 1 stannar. En panterlo kommer sakta gående mot oss, går över vägen rakt framför bilarna, 
 jag skymtar en unge i vänster dikeskant. Honan vänder och går tillbaka ca 50m och ner bland de täta 
buskarna i diket. Efter en stund åker vi sakta mot platsen och stannar. Ur bilarna, spanar, lurade, hon 
går nu på vägen bakom oss i sakta mak och försvinner över krönet. Det känns overkligt, en panterlo 
20 meter framför bilarna. Här finns gott om vildkaniner (basföda för panterlo och kejsarörn) en 
Iberisk hare trycker under en buske och flera rödhöns. Gott om loföda på denna plats. Vidare mot 
Andujar. Ett stopp vid en frodig ravin gav diverse småfåglar, alla pratar bara om panterlo en drömobs 
av en drömart. 



 5 mil senare är det lunch vid ett nedlagt besökscentrum för Cardenabergens NP. En del fjärilar i 
värmen Duvhök och lite tättingar. I Andujar stannar vi för att bunkra, vi ska bo i lägenhetshotell och 
behöver frukostdetaljer och dryck. Incheckning i våra rum, pool utanför dörren, men först 
fågelskådning vid den närbelägna Rio Jandula. En frodig oas i det torra bergslandskapet. Dalgången är 
rik på diverse tättingar. Kungsfiskare, trädlärkor och i floden många kärrsköldpaddor, en utter smiter 
undan i en flodkrök. 
Onsdag 18/9 

 

Vår första heldag i Andujar bergen. Upp i tid som sig bör då vi ska åka till stora dammen Salto del 

Jandula ca 15 km norrut. Första stoppet i den kyliga morgonen (några av oss fuskade med vantar) vid 

en fin utsiktsplats över de vidsträckta bergen. Jag spelade provancesångare och fick genast svar. Flera  



fåglar både nedanför och ovanför vägen. Väldigt skulkiga i de täta buskarna men till slut hade alla 

sett dem bra. Lite längre fram mer öppna betesmarker med enstaka större träd. Här fanns kronhjort, 

dovhjort, mufflonfår, minervauggla, blåskator och rödhöns. Framme på höjden ovan den gigantiska 

dammen var en vidunderlig utsikt. Rovisarna var redan uppe och svampplockare strövade i de torra  

 



markerna. Ner till dammen, frukosten hägrade, men först skådning ner i den djupa klyftan. Där nere, 

en hel flock med Iberisk stenbock, killingarna var för söta. Vid och på dammen fanns stora kolonier av 

rostgumpsvala, hussvala och klippsvala 1000-tals tillsammans.  När vi kände oss mätta åkte vi tillbaka 

till Rio Jandula-dalen som vi skulle utforska närmare. Vi rotade med stor noggrannhet igenom buskar 

och skrymslen. Allt skulle upptäckas och bestämmas. En stor flock med svalor och seglare jagade lågt 

i dalen. Plötsligt ser jag en seglare med vit gump. Vitgumpseglare, närmare bestämt 2 av dem, Ingvar  

 

tog bilder, mycket glädjande och otippat, som jag sökt i alla flockar under hela resan. Dessutom 

många bleka tornseglare, tornseglare, massor av rostgumpsvalor, ladusvalor, klippsvalor och 

hussvalor. Vi satte oss att tubspana och hittade vildsvin, hjortar men ingen panterlo. Över 

bergskammar seglade kungsörnar, kejsarörn, hökörnar, ormörn (förstås) dvärgörn, duvhök, bivråk 

samt gamar. Eftermiddagslunch vid lilla dammen där det fanns forsärla och kungsfiskare mfl arter. 

Nu längtade flera av oss till poolen, så fick det bli. Skådningen var dock inte riktigt över. Vid 

hotellområdet var vi flera som snokade runt och hittade faktiskt en göktyta, resans enda. Flera nya 

arter även denna näst sista dag, med Iberisk stenbock och vitgumpsseglare i topp.  Kvällens måltid var 

en upplevelse, överlag kunde vi konstatera att det spanska köket och deras viner är mycket mycket 

bra. Krögaren bjöd på snaps och jag drack upp min trots jag kände en liten bismak av finkel, jag tål 

inte finkel, inte bra.   



 
 
Torsdag 19/9 
I dag gick vi också upp extra tidigt. Vi hade en lång resa framför oss ner till Malaga och flyget hem. Vi 
tänkte oss avsluta denna härliga resa med skådning vid Rio Guadalhorces utlopp i Medelhavet. Vi 
saknade några arter till vår lista och det finns alltid möjligheter till någon överraskning. 45 mil och 
några timmar senare med några enstaka stopp på vägen var vi framme. Där väntade en bekant till 
Gregorio, Engelsmannen Andy och hans hund Whiskey som båda bosatt sig där. I den vassbevuxna 
kanalen sågs resans första rörsångare och ute i dammarna i det torra deltaområdet fanns div vadare 
och hägrar samt flamingos. De allestädes närvarande styltlöparna som lockar fotografer till kort och 
minsann 3 purpurhägrar därmed blev hägerlistan full. En 1K flamingo såg väldigt liten ut, står den i 
djupt vatten resonerade vi. Korten bekräftade senare att det var en mindre flamingo så resans sista 
art blev också en av de tyngsta bokstavligt talat. Ett härligt äventyr närmade sig slutet. 220 mil senare   
käkade vi Mac Donalds på flygplatsen och jag summerade den sista dagens obsar. Det blev totalt 208 
arter under resan, väl över förväntan och alla var supernöjde med Gregorios excellenta planering. 
Alla deltagare fick livskryss om man inkluderar våra rara däggdjursobservationer.  



Fåglar 208 arter 
Gravand (Tadorna tadorna) 
50 ex 13/9 Bonanza salinerna. 
Gräsand (Anas platyrhynchos) 
200 ex 13/9 i dammar strax väst om Trebujena annars i små antal. 
Snatterand (Anas strepera ) 
10 ex 13/9 i små dammar strax väst om Trebujena. 
Skedand (Spatula clypeata) 
20 ex Laguna di Tarelo 13/9 och några i Bonanza dammarna samma dag. 
Kricka (Anas crecca) 
Några ex 13/9 i Bonanza dammarna och några i småträsken syd Sevilla 13/9. 
Marmorand (Marmaronetta angustirostris) 
20 ex Laguna di Tarelo 13/9 och några i träsket söder om Sevilla. 
Rödhuvad dykand (Netta rufina) 
 1 hona Lagunas de Bonanza 13/9 och en hona i Tarelo dammen. 
Brunand (Aythya ferina) 
10 ex Lagunas de Bonanza 13/9 och några i Tarelo. 
Vitögd dykand (Aythya nyroca) 
5 ex 14/9 i små dammar vid vägkanten ut mot Marismas. 
Kopparand (Oxyura leucocephala) 
11 ex Lagunas de Bonanza 13/9 och 4 ex i Tarelo dammen. 
 

 
Rödhöna (Alectoris rufa hispanica) 
10 ex 12/9 i skogen nära Montemedio golfbana. Sedan nästan dagligen i bergen totalt > 100 ex. 
Vaktel (Coturnix corurnix)  
1 ex hörd 12/9 La Janda. 
Fasan (Phasianus colchicus) 
Några ex La Janda 12/9. 
Scopolilira (Calonectris diomedea ) 
12/9 sågs >10 ex nära stranden Los Lances dessutom några 13/9 vid Chipiona fyren. 
Balearisk lira (Puffinus mauretanicus) 
20 ex minst vid Los Lances Beach 12/9 dessutom många liror långt ut. 
Svarthalsad dopping (Podiceps nigricollis) 
4 ex i Tarelo dammen 13/9 och 2 ex Guadalhorce Malaga 19/9 
Smådopping (Tachybaptus ruficollis) 



 Ca 25 ex Lagunas de Bonanza 13/9 och Tarelo dammen. 
Skäggdopping (Podiceps cristatus) 
Några ex Lagunas de Bonanza 13/9 och ett par I Tarelo dammen. 
Större flamingo (Phoenicopterus roseus) 
Största ansamlingen var ca 1000 ex sågs vid Salinas de Bonanza 13/9 och ca 300 ex Barbate 12/9. 
 

 
 
Mindre flamingo (Phoenicopterus minor) 
En 1k fågel sågs sista dagen 19/9 i Malaga Guadalhorses utlopp i Medelhavet 
Svart stork (Ciconia nigra) 

Sågs nästan alla dagar, den 11/9 sträckte > 50 ex vid Tarifa. 



Vit stork (Ciconia ciconia) 
800 ex den 12/9 La Janda och ca 3000 rastade13/9 i åskstormen söder om Sevilla. 

 
Bronsibis (Plegadis falcinellus) 
Sågs mänga dar bla ca 100 ex 13/9 söder om Sevilla. 
Eremitibis (Geronticus eremita) 
3 ex flog förbi  nära Montemedio golfbana 12/9. 
Skedstork (Platalea leucorodia) 
61 ex sträck 11/9 Tarifa 9 ex i Bonanza 13/9, 20 ex i träsket syd Sevilla och några i Malaga, 
Dvärgrördorm (Ixobrychus minutus) 
1 juv Lagunas de Bonanza 13/9. 
Natthäger (Nycticorax nycticorax ) 
30 ex Bonanza dammen och lika många i 20 ex Laguna di Tarelo 13/9 mfl platser 



 
 
Rallhäger (Ardeola ralloides) 
5 ex Lagunas de Bonanza 13/9. några i Tarelo dammen samma dag 

 
 
Kohäger (Bubulcus ibis) 
Allmän och noterad samtliga dagar. 
Gråhäger (Ardea cinerea) 
Noterad så gott som dagligen i mindre antal. 
Purpuhäger (Ardea purpurea) 
3 ex 19/9 sista dagen i Malaga Guadalhorce. 



 
Silkeshäger (Egretta garzetta) 
Noterad dagligen ca 200 ex 13/9 Laguna Bonanza. Vanligaste hägern.  
Ägretthäger (Casmerodius albus) 
10 ex  13/9 Bonanza salinerna. 
Havssula (Morus bassanus) 
10 ex Los Lances Beach 12/9, 10 ex 13/9 Chipiona. 
Storskarv (Phalacrocorax carbo) 
20 Bonanza salinerna 13/9 därefter varierande antal i de stora kraftverksdammarna. 
Fiskgjuse (Pandion haliaetus) 
1 ex11/9 Cueva del Moro därefter enstaka bla vid Salinas de Bonanza 13/9. 
Svartvingad glada (Elanus caeruleus) 
1 ex La Janda 12/9. 5 ex 14/9 Marismas därefter enstaka. 

 
Smutsgam (Neophron percnopterus ) 
Drygt 100 ex sträckand vid Tarifa 11/9 därefter enstaka de flesta dar. 
Bivråk (Pernis apivorus) 
Drygt 50 ex sträckande 11/9 Tarifa. Därefter enstaka under veckan. 
Gåsgam (Gyps fulvus ) 
Noterad dagligen med 50-100 ex. 
Rüppelgam (Gyps rueppellii) 
1 subad Tarifa Raptor watch point 11/9 och 12/9. 
Grågam (Aegypius monachus) 
Kvällen den 14/9 sågs de första från hotellet i Monfrague. Dan efter sågs ca 20 ex. Därefter ca 5 ex 
dagligen i bergen. 
Ormörn (Circaetus gallicus) 
200 ex sträckande 11/9 och 50 ex 12/9 vid Tarifa. Sedd dagligen. 
Dvärgörn (Hieraaetus pennatus) 
50 ex 11/9 Tarifa därefter dagligen enstaka. 
 
 



 
Spansk kejsarörn (Aquila adalberti) 
2 ex 11/9 Tarifa, 1 ex 11/9 San Jose del Valle, 1ex 12/9 Tarifa. 1 ex Monfrague 15/9, 1 ex La Serena 
16/9, 1k och 2 ad Conquista  17/9, 1 ex Andujar 18/9. 
Kungsörn (Aquila chrysaetos) 
1 ex 15/9 Monfrague, 2 ex 16/9 La Serena. 1 ex Conquista 17/9, 2 ex Andujar 18/9. 
Hökörn (Aquila fasciata ) 
2 ex 11/9 Tarifa, 1 ex 11/9 San Jose del Valle, 1 ex 12/9 Tarifa, 1 ex  Los Lances, 2 ex 17/9 Conquista. 
Duvhök (Accipiter gentilis) 
Enstaka i bergen bla 1 ex  Conquista och 1 en hona  Cardena bergen. 2 ex Andujar  17-18/9 
Sparvhök (Accipiter nisus) 
10-20 ex 11/9 Tarifa därefter enstaka . 
Brun kärrhök (Circus aeruginosus ) 
Sedd dagligen enstaka. 
Ängshök (Circus pygargus) 



7 ex La Janda 12/9 och därefter enstaka. 
Röd glada (Milvus milvus ) 
3 ex 13/9 Bonanza saliner 4 ex  14/9 Marismas därefter enstaka dagligen. 
Brun glada (Milvus migrans ) 
Den 11/9 > 100 Tarifa därefter dagligen i mindre antal. 
Ormvråk (Buteo buteo ) 
10 ex sträck 11/9 Tarifa. Sedan nästan dagligen med enstaka exemplar. 
Purpurhöna (Porphyrio porphyrio ) 
10 ex Lagunas de Bonanza 13/9 och 10 ex träsket syd Sevilla. 
Rörhöna (Gallinula chloropus ) 
20 ex Lagunas de Bonanza 13/9 samt träsket syd Sevilla. 
Kamsothöna (Fulica cristata) 
10 ex Lagunas de Bonanza 13/9. 2 ex Tarelodammen 13/9 
Sothöna (Fulica atra ) 
T. allmän Lagunas de Bonanza 13/9. 

 
Stortrapp (Otis tarda) 
9 honor La Serena i dallrande värme men nära vägen. 
Småtrapp (Tetrax tetrax) 
2 ex 17/9 Belalcazar i gryningen. 
Tjockfot (Burhinus oedicnemus ) 
2 ex Belalcazar 17/9 i gryningen. 
Rödvingad vadaresvala (Glareola pratincola) 
Ca 10 ex i diset i fjärran 13/9 Bonanza salinerna. 
Styltlöpare (Himantopus himantopus) 
T. allmän sedd nästan var dag i antal. 
Skärfläcka (Recurvirostra avosetta) 
100 ex Salinas de Bonanza 13/9. 
Tofsvipa (Vanellus vanellus) 
10 ex sträckande 14/9 Monfrague. Ytterligare några i Malaga. 
Ljungpipare (Pluvialis apricaria) 
1 ex 13/9 i blandad vadarflock Bonanza lagunerna. 
Kustpipare (Pluvialis squatarola) 
1 ex Los Lances Beach 12/9, 4 ex Barbate 12/9 och 30 ex Bonanza 13/9. 
St. strandpipare (Charadrius hiaticula) 
Allmän i lämplig biotop. 
Mindre strandpipare (Charadrius dubius curonicus) 



2 ex Los Lances och ytterligare några bla i Malaga 19/9. 
Svartbent strandpipare (Charadrius alexandrinus) 
25 ex Los Lances Beach 12/9, 20 ex Salinas de Bonanza 13/9. 
Storspov (Numenius arquata) 
5 ex 12/9 Los Lances Beach mfl kustlokaler. 
Småspov (Numenius phaeopus) 
2 ex Los Lances stranden. 2 ex 12/9 Barbate. 
Myrspov (Limosa lapponica) 
40 ex 13/9 Bonanza saliner. 

 
Rödspov (Limosa limosa) 
50 ex  Salinas de Bonanza 13/9. 
Roskarl (Arenaria interpres) 
Mindre antal längs kusten här och var. 

 
Kustsnäppa (Calidris canutus) 
5 ex 12/9 Los Lances och 30 ex  13/9 Bonanza saliner. 



Spovsnäppa (Calidris ferruginea) 
2 ex Los Lances 12/9 och  15 ex Lagunas de Bonanza 13/9. 
Sandlöpare (Calidris alba) 
50 ex 12/9 Los Lances och 30 ex 13/9 Bonanza saliner. 
Kärrsnäppa (Calidris alpina) 
30 ex Los Lances Beach 12/9 och 50 ex Salinas de Bonanza 
Småsnäppa (Calidris minuta) 
1 ex Los Lances 12/9 och några ex vid Bonanza salinerna. 
Smalnäbbad simsnäppa (Phaloropus lobatus) 
1 ex 13/9 Bonanza saliner. 
Enkelbeckasin (Gallinago gallinago) 
1 ex Laguna di Tarelo 13/9 och 3 ex träsket syd Sevilla. 
Drillsnäppa (Actitis hypoleucos) 
Enstaka sedda efter kusten. 
Skogssnäppa (Tringa ochropus) 
4 ex La Janda 12/9 och ett par vid Barbate. 
Grönbena (Tringa glareola) 
1 ex Barbate 12/9. 
Rödbena (Tringa totanus) 
50 ex Salinas de Bonanza 13/9, 5 ex Barbate 12/9. 
Svartsnäppa (Tringa erythropus) 
1 ex Barbate 12/9. 
Gluttsnäppa (Tringa nebularia) 
5 ex Barbate 12/9. 
Kustlabb (Stercorarius parasiticus) 
2 ex 13/9 Chipiona fyren, mobbade kentska tärnor mfl  
Långnäbbad mås (Chroicocephalus genei) 
200 ex Salinas de Bonanza 13/9. 



Skrattmås (Chroicocephalus ridibundus) 
T. allmän. 
Dvärgmås (Hydrocoloeus minutus) 
1 ex 1k 13/9 Chipiona fyren. 
Svarthuvad mås (Ichthyaetus melanocephalus) 
2 ex Barbate River 12/9. 1 ex Chipiona 13/9 
Rödnäbbad trut (Ichthyaetus audouinii) 
8 ad Los Lances Beach 12/9, 4 ad Barbate 12/9. 

 
Medelhavstrut (Larus michahellis) 
Allmän och sedd samtliga dagar. 
Silltrut (Larus fuscus intermedius/graellsii) 
Några ex 11/9 Tarifa hamn och 3 ex Barbate 12/9. 
Skräntärna (Hydroprogne caspia) 
5 ex Salinas de Bonanza 13/9 och 5 ex 1 mil norr ut efter floden. 
Kentsk tärna (Thalasseus sandvicensis) 
Sedd i mindre antal längs kusten flertalet dagar dock 20 13/9 Cipiona fyren. 
Småtärna ( Sternula albifrons) 
1 ex 12/9 Barbate och 3 ex 13/9 Bonanza saliner. 
Skäggtärna (Chlidonias niger) 
1 ad 14/9 Marismas. 
Svartbukig flyghöna ( Pterocles orientalis) 
50 ex 17/9 Belalcazar i gryningen. Födosökande på fint avstånd. 
Vitbukig flyghöna (Pterocles alchata) 
13 ex 17/9 Belalcazar i gryningen. Födosökande ganska nära. 
Klippduva/Tamduva (Columba livia) 
Noterade nästan dagligen. I de höga bergen sågs flockar liknande ren klippduva. 
Ringduva (Columba palumbus) 



Nästan dagligen i enstaka antal. 
Skogsduva (Columba oenas) 
2 ex i gryningen vid hotellet i Monfrague. Ytterligare något ex senare. 
Turturduva (Streptopelia turtur ) 
Sågs endast i inlandet med början 14/9 och enstaka resten av dagarna. 
Turkduva (Streptopelia decaocto ) 
Allmän och noterade dagligen. 
Palmduva ( Streptopelia senegalensis) 
3 ex 13/9 Odlingsområde söder om Sevilla. Nyetablerad i landet med liten koloni här. 
Berguv (Bubo bubo) 
1 ex i skymning 15/9 hörd från hotellet i Monfrague. 
Kattuggla (Strix aluco) 
1 ex 15/9 Monfrague, 1-2 ex 17-18/9 Andujar. 
Tornuggla (Tyto alba) 
1 ex hörd i gryningen 16/9 Monfrague nära hotellet. 
Minerva uggla (Athene noctua) 
1 ex 13/9 nära Trebujena på slätten. 1 ex 14/9 vid besökscentrum Valverde Marismas. 2 ex 16/9 La 
Serena gamla gruvan. Ett ex Andujar 18/9. 
Nattskärra sp ( Caprimulgus sp) 
1 ex 11/9 Los Lances på kvällen. Troligen rödhalsad. 
Alpseglare (Apus melba ) 
800!! ex minst i gigantisk tät flock som sträckte ut vid Tarifa 11/9. Sedd dagligen i hyfsade antal.  
Tornseglare (Apus apus ) 
200 ex i tät flock vid Tarifa 11/9. Sedd dagligen. 
Blek tornseglare (Apus pallidus brehmorum) 
Sedd dagligen i mindre flockar bla 50 ex  Jandula Floden Andujar 18/9. 

 
Stubbstjärtseglare (Apus affinis) 
50 ex Chipiona hamn 13/9. Besökte fortfarande sina bon. 
Vitgumpseglare (Apus caffer) 
2 ex Andujar Rio Jandula 18/9. Med bleka och diverse svalor. Mycket glädjande, som vi spanat. 
Kungsfiskare (Alcedo atthis ) 
1 ex Los Lances 12/9.5 ex Bonanza och 1 ex Laguna di Tarelo 13/9, samt ett par vid Rio Jandula 18/9. 
Biätare (Merops apiaster) 
Dagligen i större och smärre antal. 
Härfågel (Upupa epops ) 



Dagligen enstaka ex. 
Göktyta (Jynx torquilla) 
1 ex Andujar 18/9 vid hotellet. 
Större hackspett (Dendrocopos major hispanus) 
2 ex Monfrague 15/9 vid stora dammen. Några ex i Andujar 18/9. 
Iberisk gröngöling 
3 ex hörda 11/9 Cueva del Moro 2 ex 15/9 Monfruage 4 ex 17/9 Conquista  2 ex Anddajur. 
Rödfalk (Falco naumanni) 
10-15 ex (blandat med gamla och unga) La Janda 12/9. Vanlig Marismas 14/9 mfl platser 
Tornfalk (Falco tinnunculus ) 
Tämligen allmän och sedd dagligen. 
Pilgrimsfalk (Falco peregrinus brookei) 
1 ad hane 12/9 Los Lances slog en turkduva. 1 ex 13/9 Bonanza saliner. 1 ex Monfrague 15/9 och 1 ex 
Anddujar 18/9. 
Trädgrådsbulbyl (Pycnonotus barbatus) 
2 ex Tarifa stad 11/9. 

 
Iberisk varfågel (Lanius meridionalis ) 
4 ex 14/9 Marismas,3 ex efter vägen nära Monfrague 14/9.mfl platser totalt > 15 ex. 

 



 
 



 
 
Blåskata (Cyanopica cyanus) 
14/9 sågs första flocken på väg mot Matalascanias. Nere i strandskogen fanns ett 30 tal ex. Den sågs 
därefter i stora antal i hela bergsområdet nästkommande dar. Mer än 300 ex 
Skata (Pica pica melanotos) 
Enstaka nästan dagligen. 
Nötskrika ( Garrulus garrulus) 
3-4 ex 15/9 Monfrague samt vid Conquista 17/9 och Anddujar 18/9. 
Kaja (Corvus monedula spermologus) 
Sedd de flesta dar. 
Svart kråka (Corvus corone) 
1 ex 11/9 Malaga och 4-5 ex norr om Malaga 19/9 
Korp (Corvus corax corax) 
Sedd nästan dagligen med enstaka fåglar. 
Alpkråka (Pyrrhocorax pyrrhocorax) 
12 ex 16/9 La Serena 
Sommargyllng (Oriolus oriolus) 
1 ex 15/9 Monfrague i gryningen 1 ex Conquista 17/9,någon flöjtande i Andujar vid hotellet. 

 
Svartstare (Sturnus unicolor) 
Mycket allmän och sedd dagligen. 
Tofsmes (Lophophanes cristatus) 
3 ex Monfruage 15/9. 
Blåmes (Cyanistes caeruleus ) 
Enstaka fåglar dagligen. 
Talgoxe (Parus major corsus) 
Enstaka fåglar dagligen. 
Svartmes (Periparus ater)3 ex 15/9 Monfrague stora dammen 



Stjärtmes (Aegithalos caudatus irbii) 
7 ex 15/9 Monfrague, vanlig i bergskog 
Trädgårdsträdkrypare (Certhia brachydactyla) 
2 ex 15/9 Monfrague 
Nötväcka (Sitta europaea) 
4 ex 15/9 Monfrague stora dammen mfl platser. 
Sånglärka (Alauda arvensis) 
1 ex 12/9 Los Lances Beach och något ex ytterligare. 
Trädlärka (Lullula arborea) 
2 ex sjungande i gryningen 15/9 Monfrague samt några ex Anddajur 18/9 
Kalanderlärka (Melanocorypha calandra) 
100 ex La Janda 12/9. 10 ex Marismas 14/9. 

 
Korttålärka (Calandrella brachydactyla ) 
11 ex Los Lances 12/9. Enstak 12/9 La Janda  och 5-6 ex Marismas 14/9 
Dvärglärka (Calandrella rufescens) 
2 ex 14/9 Marismas 
Tofslärka (Galerida cristata pallida) 
Tämligen allmän och sedd nästan dagligen 
Lagerlärka (Galerida theklae ) 
Några ex La Janda 12/9. Vanlig i Monfrague 15/9 
Backsvala (Riparia riparia ) 
Enstaka sedda nästa dagligen. 
Ladusvala (Hirundo rustica ) 
Allmän och sedd dagligen. 
Klippsvala (Ptyonoprogne rupestris) 
30 ex 15/9 Monfrague stora Dammen, 100 tals 18/9 stora Dammen Andujar. 
Hussvala (Delichon urbicum meridionale) 
Allmän och sedd dagligen. Koloni på 100-tals stora dammen Andujar 18/9. 
Rostgumpsvala (Cecropis daurica rufala) 
Sedd dagligen. Minst 200 ex häckande tillsammans med andra svalor, Andujar. 
Lövsångare (Phylloscopus trochilus) 
Enstaka ex flyttande sedd nästan dagligen på udda ställen såsom öppna slätter. 
Gransångare (Phylloscopus collybita) 
Enstaka ex i bergen. 
Iberisk gransångare (Phylloscopus ibericus) 
1 ex San Jose del Valle 11/9. 1 ex Rio Jandula 17-18/9. 
Bergssångare (Phylloscopus bonelli) 
1 ex Monfrague 15/9 vid bron i dalen.. 
Rörsångare (Acrocephalus scirpaceus ) 
2-3 ex 19/9 Guadalhorce Malaga. 



Macchiasångare ( Iduna opaca) 
1 ex 12/9 San Jose del Valle liten pumpstation med liten fuktmark nära. 

 
Grässångare (Cisticola juncidis cisticola) 
3-4 ex Los Lances 12/9. Några ex Barbete 12/9 och vid Bonanza saliner 13/9 Samt Marismas 14/9. 

 
Svarthätta (Sylvia atricapilla heineken) 
2 ex Andujar Rio Jandula 18/9. 
Trädgårdssångare (Sylvia borin) 
2 ex Conquista 17/9 samt Rio Jandula 18/9. 
Törnsångare (Sylvia communis ) 
2 ex Conquista  17/9 och några ex Andujar Rio Jandula 18/9. 
Sammetshätta (Sylvia melanocephala ) 
Sedd och hörd dagligen. 
Rostsångare (Sylvia inornata) 
2 ex 15/9 Monfrague stora Dammen 
Provencesångare 
6-7 ex Adujar tidig morgon 18/9 
Cettisångare (Cettia cetti ) 
Enstaka fåglar sedda och hörda  dagligen. 
Gärdsmyg (Troglodytes troglodytes kabylorum) 
3-4 ex 15/9 Monfrague och vid Rio Jandula. 
Rödhake (Erithacus rubecula) 
Enstaka sedda lite här och var. 
Blåhake ( Luscinia svecica) 
1 ex 14/9 Marismas 
Sydnäktergal (Luscinia megar hynchos) 



1 ex 11/9 bron Rio Valle 
Trädnäktergal (Cercotrichas galactotes) 
1 ex i odlingar syd Sevilla 13/9 
Svartvit flugsnappare (Ficedula hypoleuca iberiae) 
3 ex  15/9 Monfrague La Serena mfl platser. 
Grå flugsnappare (Muscicapa striata) 
2 ex Cueva Del Moro enstaka nästan dagligen bla 5 ex 18/9 Rio Jandula. 
Rödstjärt (   Phoenicurus  phoenicurus) 
1 ex 15 /9 Monfrague och 1 ex 18/9 Andajur. 
Svart rödstjärt ( Phoenicurus ochruros) 
2-3 ex 15/9 Monfrague och 1 ex Anddajur 18/9. 
Buskskvätta (Erithacus rubecula) 
2 ex Monfrague 15/9 mfl platser. 
Svarthakad buskskvätta (Saxicola rubicola ) 
Tämligen allmän och sedd dagligen. 
Stenskvätta (Oenanthe oenanthe ) 
3 ex La Janda 12/9, 1 ex Tarifa 11/9 mfl platser. 
Västlig medelhavsstenskvätta( Oenanthe hispanica) 
2 juv ex 11/9 Cueva del Moro klippan 
Koltrast - (Turdus merula ) 
Enstaka sedda dagligen. 

 
Blåtrast (Monticola solitarius solitarius) 
3 ex Cueva del Mora 11/9 flera ex 15/9 Monfrague och Anddujar 18/9. 
Stensparv ( Petronia petronia) 
2 ex 14/9 Monfrague. 
Gråsparv (Passer domesticus balearoibericus) 
Mycket allmän och sedd dagligen. 
Pilfink (Passer montanus) 
2 ex 14/9 Hotellet Monfrague 
Spansk sparv (Passer hispaniolensis hispaniolensis) 
Allmän vid San Jose Valle 11-12/9 och La Janda 12/9. 
Sädesärla ( Motacilla alba) 
1 ex 13/9 Chipiona hamn. Endast några till sedda. 
(Iberisk) Gulärla - (Motacilla flava iberiae) 



Tämligen allmän vid La Janda 12/9 och Los Lances 12/9 mfl platser. 
Forsärla (Motacilla cinerea ) 
1 ex 13/9 Chipiona hamn. 2 ex Monfrague 15/9 och ett några ex Rio Jandula. 
Fältpiplärka (Anthus campestris ) 
3 ex Los Lances Beach 12/9. 1 ex La Janda 12/9 och några ex Bonanza saliner mfl platser. 
Bofink (Fringilla coelebs) 
Enstaka sedda här och var. 
Grönfink (Chloris chloris aurantiiventris) 
Enstaka sedda nästa dagligen. 
Stenknäck (Coccothraustes coccothraustes) 
5 ex 15/9 Monfrague samt några ex Anddajour  18/9 
Hämpling (Carduelis cannabina mediterranea) 
Några ex dagligen i bergen.  
Steglits (Carduelis carduelis parva) 
Allmän och sedd dagligen. 
Gulhämpling (Serinus serinus) 
2 ex 11/9 Tarifaklippan därefter enstaka i bergen. 
Häcksparv (Emberiza cirlus ) 
10 ex Monfrague 15/9 och på flera ställen i bergen. 
Klippsparv ( Emberiza cia) 
5 ex Monfrague 15/9 och några ex Anddujar 17-18/9 
Kornsparv (Emberiza calandra) 
Mycket allmän och sedd samtliga dagar. 
Helenaastrild (Estrilda astrild) 
Några ex 13/9 Bonanza dammarna och träsket syd Sevilla 13/9. 
Gulkronad eldvävare 
5 ex Bonanza lagunerna 13/9 och 5-10 träsket syd Sevilla. 
Svarthuvad vävare 
Enstaka ex 13/9 träsket syd Sevilla och vid Arroyo del Conejo Villafranca.  
Munkparakit (Myiopsitta monachus) 
1ex i Malaga 11/9. 
Halsbandsparakit (Psittocula krameri) 
De första flockarna i Malaga 11/9. I Sevilla 13/9 sågs över 100 ex i skymningen. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Däggdjur 
Panterlo (Lynx paridinus ) Ett mycket vackert djur med en unge nära Conquista 17/9. 
Kronhjort (Cervus elaphus ) Många i Monfrague 15/9 och Anddujar bergen17-18/9  mfl platser 
Dovhjort (Dama dama ) Flockar i Andujarbergen 17-18/9. 
Mufflonfår ( Ovis aries) En stor bagge och några tackor i Anddujar bergen 18/9. 
Iberisk stenbock (Capra ptrenaica )7 ex hel  flock med killingar mammor och en bock. Vid stora 
dammen i Andujar bergen 18/9. 
Vildsvin (Sus scrofa)2 ex 18/9 Rio Jandula Anddujar. 
Faraokatt (Egyptisk mungo) ( Herpestes ichneumon) 1 ex  14/9  besökscentret  i Marismas 
Utter ( Lutra lutra ) Ett ex aftonen 17/9 Rio Jandula 
Rödräv (Vulpes vulpes ) Sena kvällen 12/9 nära hotellet. 
Europeisk vildkanin (Oryctolagus cuniculus)  Vanlig vid Conquista 17/9 där vi såg Panterlo. 
Iberisk hare( Lepus granatensis  ) 1 ex vid Conquista 17/9. 
Liten hästskonäsa (Rhinolophus hipposideros)14-15/9 Monfrague hotellet avlyssnade av Bertil K.  
Stora kolonier i hotellet av all tre arter. 
Leislers faddermus (Nyctalus leisleri)14-15/9 Monfrague hotellet avlyssnade av Bertil K. 
Pipistrell (Pipistrellus pipistrellus)14-15/9 Monfrague hotellet avlyssnade av Bertil K. 
Reptiler 
Europeisk kärrsköldpadda (Emys orbicularis)Vanlig i alla sötvatten tex  Rio Jandula  
Turkisk murgecko ( Hemidactylus turcicus)5 ex vid hotellet 11-12/9 
Geniez murödla (Podarcis virescens)Vanlig i bergen bla Anddujar 18/9.  
(Det finns 8 arter murödlor på Iberiska halvön 



 
Vipera snok (Natrix maura) 
En döing juvenil på vägen vid rio Jandula 17/9. 
Fjärilar mfl insekter 
Jag noterade 17 arter dagfjärilar, många bekanta  
från Sverige. Nedan följer några. 
Monark (Danaus plexippus). 1 ex vid kusten. 
Pasha (Charaxes jasius). Ganska vanlig i bergen >10 ex 
Makaonfjäril (Papilio machaon). 1 ex 
Kardinal (Argynnis pandora) Ganska vanlig i bergen. 
Sydlig Ljusgul höfjäril (Colias australis) 3-4 ex 
Trädgårdsblåvinge (Cacyreus marshalli) Vanlig där 
 det finns pelargonier. Införd från Sydafrika. 
Bönsyrsa (Mantis religiosa) En fin hona La Serena slätten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 


