
SPANIEN 28 september-5 oktober 2021 

Resenärer: Torbjörn Arvidsson och Ralf Karlsson, Stenungsund. 
Sammanfattning:  Vi åkte till Alicante via Amsterdam med KLM. Flygresan från Göteborg kostade 
cirka 2 600 kronor per person. Övriga kostnader var bilhyra plus försäkring, cirka 6 000 kronor totalt. 
Lägenhetshyran låg på 4 000 kronor och bensinen kostade ungefär 13 kronor litern i Spanien.  
Vi körde 70 mil och höll oss i regionen runt Alicante. Den stora våtmarken El Hondo förärades med 
tre besök under resan. 
Totalt noterade vi 104 fågelarter, varav en hel del var vadare. Bara fyra rovfågelarter och inte många 

individer alls. Förutom att vi fick se 
områdets specialare kopparand, 
marmorand och kamsothöna så var 
vädret det bästa med resan. 
Som litteratur använde vi Fågelguiden 
(Svensson, Mullarney, Zetterström) 
och Where to watch birds in northern 
and eastern Spain, av Ernest Garcia 
och Michael Reban. Den sistnämnda 
boken var en värdefull hjälp när vi 
letade lokaler och arter i området. 
Vädret var bra under veckan med i 

stort sett strålande sol varje dag. På grund av coronarestriktionerna i Spanien var vi tvungna att bära 
munskydd så fort vi gick in i en affär. Annars upplevde vi inga större begränsningar när det gällde att 
ta sig fram i landet.  

Resrutt: 
28 september: Resdag. Landvetter-Amsterdam-Alicante-Torrevieja. 
29 september: El Hondo, Lagunas de La Mata. 
30 september: El Hondo. 
1 oktober: El Clot de Galvany, Torre Pinar. 
2 oktober: Cabo Cervera, Sierra de Escalona. 
3 oktober: Parque Lo Monte,  Parque Laguna de la Sal de Santa Pola. 
4 oktober: Parque Lo Monte, Salinas de San Pedro. 
5 oktober: Resdag. 

28 september: 
Tidig uppstigning denna dag (03.15) för transport till flygplatsen. Kom fram till Alicante/Elches 
flygplats, via Schiphol i Amsterdam, vid 17-tiden på tisdagseftermiddagen och möttes av 
högsommarväder. 
Efter att ha visat våra covidpass och hälsointyg kunde vi hämta vårt bagage som vi checkade in på 
Landvetter. 
Vi kvitterade ut vår bil, en VW Polo från Sixt och ställde in GPS:en på Manzanilla 1 i stadsdelen Punta 
Prima i Torrevieja. Där hade vi hyrt en lägenhet med två sovrum, kök, vardagsrum, pool och altan. 
Under de närmare fem milen till lägenheten såg vi en del större flamingos i saltsjöarna utefter den 
trafikerade N 332. 
Andra arter som sågs från bilen var turkduva, tornfalk, långnäbbad mås, medelhavstrut och 
styltlöpare.  
På kvällen såg vi någon tornseglare och rostgumpsvala över hustaken och några svarta starar satt och 
visslade på en antenn när vi gick ut för att äta middag. Det kändes rätt bra att vara på plats och ha all 
skådning framför sig. 



Pasta på den italienska restaurangen Giacomo satt 
fint efter en lång resdag. 

29 september: 
Vi gick upp i gryningen och var på plats vid El 
Hondo vid niotiden. Det låg förväntan i luften när 
vi parkerade och gick mot en av de vandringsleder 
som finns i området. "Bara" 20 grader i luften och 
en svag bris kändes helt perfekt. 
El Hondo är en av Spaniens viktigaste våtmarker 
och ligger nordväst om Torrevieja, alldeles invid 
staden Elche. 
Allmänheten har inte tillgång till hela området, 
men det finns gömslen, utsiktstorn, broar och 
leder i reservatet. Dessutom finns det ett 
informationscenter där man kan följa med på guidade turer som behöver bokas i förväg. 
Jag började dagens skådning med att stöta upp tre härfåglar direkt vid parkeringen och sedan tog vi 
en fyra timmar lång promenad med många intryck. 
Fram emot lunch var vi trötta och fikasugna i den 28-gradiga värmen. 
Under promenaden hade vi sett många trevliga arter. Vi började vid fågeltornet ”El Saladar” där det 
fanns purpurhöna, rörhöna, rödhuvad dykand, smådopping, skäggdopping och givetvis områdets 
specialitet – marmorand. 

Ett 20-tal individer av denna ovanliga art födosökte ute på klarvattenytorna. 
Hägrar var det också gott om. Silkeshäger och kohäger sågs flygande åt alla håll, och två rallhägrar 
visade också upp sig som hastigast innan de försvann ”ur bild”.  
I buskmarkerna hördes sammetshätta och tofslärka och i vassen rörsångare, cettisångare och 
trastsångare. Snatteränder och skedänder samsades om utrymmet och luften var full av ladusvalor 
och gulärlor. 
Vid en liten träbro inne i reservatet satte sig en kungsfiskare på broräcket innan den snabbt flög 
vidare in i vassen. 
En vattenrall grymtade och nu började det komma flockar av bronsibis inflygande. 

Vi drog till parkeringen och på vägen 
hörde vi en biätare samtidigt som vi såg 
några backsvalor och en iberisk varfågel. 
Vi lämnade det lantliga El Hondo och 
körde ut på den trafikerade N332 igen i 
riktning mot Torrevieja. 
Vi stannade till vid utflyktsmålet La Mata, 
ett område med vandringsleder och ett 
litet fågeltorn. Resans enda grå 
flugsnappare gjorde vad den är bäst på, 
att snappa efter insekter från en 
trädgren. Ute över vattnet var det 

värmedaller men vi såg några måsar/trutar som skulle kunna ha varit rödnäbbade trutar. 
På kvällen väntade schnitzel på den tyska restaurangen Paulaner och då kom fyra halsbandsparakiter 
flygande över vägen, tätt följda av en härfågel som med sin vingliga flykt tog sikte mot en park. 

 

30 september: 
Uppstigning klockan 06.10 ungefär. Kaffe, mackor med Serrano-skinka och brieost, yoghurt och 



apelsinjuice vankades innan det bar av till El Hondo igen. 
Nu kom vi dit i gryningen men var inte ensamma på parkeringen. Två spanska herrar var först ut på 
vandringsleden denna morgon. Vi fick en bra start på skådningen då vi genast hörde pungmes inifrån 
vassen. 
En blåhake visade sig i gryningsljuset och två kungsfiskare jagade varann i vasshavet. Temperaturen 
var riktigt behaglig nu och det var alldeles vindstilla. 
Vid ett fågeltorn cirka 1,3 kilometer från informationscentret såg vi flera vadare som vi brukar se 
hemma: enkelbeckasin, skogssnäppa, grönbena, drillsnäppa och brushane. Dessutom hördes både 
svartsnäppa och gluttsnäppa. 
I kanalerna runt omkring gick lokala fiskare och la nät i hopp om att få någon firre.  
För oss fågelskådare fanns det hela tiden något att titta på. En flock med cirka 60 skedstorkar flög 
över fågeltornet, och en purpurhäger landade tillsammans med en grå häger i ett dike längre bort.  
Ett stort gäng vanliga grönfinkar lyste fint i gult och grönt när de födosökte på en grusväg i närheten, 
samtidigt som den bruna kärrhöken tog en spaningsrunda i omgivningarna. 
En ung pilgrimsfalk sågs också från tornet då den flög förbi i hög fart. Falken var en av få rovfåglar 
som vi såg på den här resan. 
På klarvattenytorna låg som vanligt rörhönor, smådoppingar, marmoränder och nu något fler 
skedänder än i går. Även en trastsångare hördes kraxa inifrån vassen. 
Dagens bästa obs blev den på en kamsothöna som hittades på bekvämt fotoavstånd – mindre än fem 
meters håll. 
I luften var det som vanligt gott om svalor, bland annat hussvala och rostgumpsvala. En god pizza på 
restaurang Venice fick avsluta kvällen. 

 

1 oktober: 
Avfärd strax före 07 till El Clot de Galvany, ett naturområde söder om Alicante med små våtmarker 
och buskmarker. Alldeles i skuggan av lägenheter, hotell och byggkranar ligger detta fina 
fågelområde - som en liten enklav vid Costa Blancas exploaterade kust. 
Vi ställde bilen vid reservatsparkeringen och promenerade ned till den första dammen. Där satt en 
natthäger helt orörlig inne i vassen och bjöd in till fina fotomöjligheter. 
Fyra kungsfiskare jagade varandra i något som såg ut som en improviserad kapptävling och en iberisk 
gröngöling hördes på håll. 
Plötsligt kom en kontrastrik fågel inflygande och gick ned i vassen – det visade sig vara en 
dvärgrördrom. Marmorand och kopparand var två arter som också fanns på plats i dammen. 
Vi fortsatte på en stig ned till den stora dammen i området. Där fanns det fler natthägrar och i 
vattnet låg det brunänder, kopparänder, skedänder, snatteränder och stjärtänder.  
En jättefin lokal där jag fick lite vibbar från en fågelrik resa till Marocko, hösten 2009.  
De lokala skoleleverna gjorde oss sällskap och några av dem fick kolla i Ralfs tubkikare. Två svenska 
damer som bor i närheten berättade om alla fåglar de hade sett och betonade hur glada de var över 
att bo så nära en spännande fågellokal. 



På vägen tillbaka från El Clot stannade vi till vid Torre Pinar som ligger söder om Santa Pola på vägen 
mot Torrevieja. I saltsjön kunde vi urskilja arter som kentsk tärna, skäggtärna, långnäbbad mås, 
ägretthäger, silkeshäger, större strandpipare, styltlöpare, medelhavstrut och brun kärrhök. 
Här var värmedallret påtagligt och det handlade inte om några njutobsar precis. Men det var likafullt 

trevligt att få in ägretthäger på reslistan.   
Som vanligt blev det middag i Punta Prima och den här gången valde vi Soleluna, som serverade god 
tortellini. 

 

2 oktober: 
Gav oss iväg till Cabo Cervera, en liten udde strax norr om Torrevieja. Här får man vara på plats tidigt 
på morgonen om man vill undvika fiskare, joggare och hundar med tillhörande hundägare. 
Det var inte så stor aktivitet på havet denna morgon men desto mer på de steniga stränderna. 
Sandlöpare och roskarlar sprang runt födosökte och en 1K kustpipare tog det lite lugnare i sin jakt på 
maskar och annat gott. 
Större strandpipare och svartbent strandpipare sågs också liksom rödnäbbad trut, fisktärna och fem 
silkeshägrar. 
Resten av dagen irrade vi omkring i bergen. Vi letade efter en utsiktsplats vid Sierra de Escalona men 
det blev en kamp mot dåliga GPS-angivelser och en massa småvägar utan skyltar. Till slut gav vi upp 
och vände tillbaka mot kusten. 
Dubbeltrast, hämpling, härfågel, tofslärka och härfågel sågs i alla fall i bergsområdet men inte en 
enda rovfågel.  Hökörn är en art som rapporterats i dessa trakter. 
Väl tillbaka i Punta Prima som tog vi sikte mot Soleluna igen. Här var även pizzan god kan jag 
meddela. 

 3 oktober: 
Morgonen var ljummen när vi körde sydväst mot Parque Lo Monte, en våtmark någon mil söder om 
Torrevieja. Själva våtmarken var inhägnad med ett staket av vass men det fanns små gömslen på flera 
ställen. 
Dessa var dock så trånga och feldimensionerade att det inte gick att ställa ifrån sig en tubkikare. 
Sikten var också klart begränsad. Men som någon sa: Dessa gömslen är nog till för fotografer i första 
hand – inte skådare. 

Inne i våtmarken såg vi i alla fall arter som kopparand, 
brunand, skedand, smådopping, rörhöna, sothöna och 
svarthalsad dopping. En dvärgrördrom kom flygande 
och försvann lika fort inne i vassen. 
I tallarna runt omkring rörde sig en del småfåglar, 
bland annat en helt vanlig lövsångare som hade 
stannat till på vägen mot övervintringsområdena i 
Afrika. 
I utkanten av parken fanns en fikaplats där man hade 
utsikt över några torra fält. Där gick det sädesärlor, en 
mindre strandpipare, flera tofslärkor, steglitser och nio 
rödhönor.    

Efter fika på parkeringen med en massa envisa flugor som sällskap drog vi vidare till Parque Laguna 
de la Sal de Santa Pola. 
Området hyser en mängd saliner för saltutvinning och vi parkerade framför ett saltmuseum. 
I den lilla dammen bredvid museet hade vi arter som drillsnäppa, sandlöpare, rödbena, styltlöpare, 
skedand, kohäger och förstås mängder av större flamingo. Allt i ett mer eller mindre besvärande 
motljus.  



Lunchen avnjöts idag på en lokal restaurang i Santa Pola som heter Tano. Där fick man en förklaring 
på spanska vad dagens lunch bestod av. Förstod ingenting av vad dom sa men tyckte ändå att maten 
var helt okej. Alltid en överraskning att se vad man får på tallriken… 

4 oktober: 
Lite sovmorgon idag och sedan avfärd till Lo Monte igen. Där 
möttes vi av ungefär samma arter som vid vårt senaste 
besök, men idag hälsade oss en blåhake oss välkommen till 
lokalen. Fågeln var nästan utfärgad och visade upp sig ett par 
meter från gömslet. 
En trastsångare sjöng en bit bort och gårdagens sex 
stjärtmesar var nu sju till antalet. 
Även rödhönsen hade blivit fler. Idag såg vi tio stycken på 
fältet där vi hade nio igår. 
Vår sista lokal på resan blev Salinas de San Pedro några 
kilometer söderut på kusten. Där hade vi närkontakt med en 
mängd vadare i blåsten: 
Styltlöpare och skärfläcka kunde räknas i hundratal, men här fanns även arter som rödspov, 
småsnäppa, drillsnäppa, brushane, kärrsnäppa, sandlöpare, roskarl, rödbena, grönbena och större 
strandpipare. Riktigt bra utdelning i ett område som vi upptäckte av en ren slump. 
Över området såg vi även tornfalk, brun kärrhök och tre dvärgörnar av ljus fas som kanske var på väg 
längre söderut.  
Lunchen intogs på en liten restaurang vid havet. Här var det betydligt billigare än i Torrevieja och 
man kunde få både en matbit, mineralvatten, kaffe, croissant och färskpressad apelsinjuice för under 
70 kronor per person. 
På kvällen tog vi en shoppingtur i Punta Prima och köpte tröjor, solglasögon och lite annat smått och 
gott. Sista middagen intogs på en kinakrog i shoppingcentret. 
Detta blev en lyckad avslutning på resan som totalt inbringade 104 fågelarter. 

 

Foton i reserapporten: Silkeshäger, kohäger, Ralf vid fågeltornet och utsikt från ett gömsle vid El 
Hondo. (Torbjörn Arvidsson). Kamsothöna, El Hondo och brunand. (Ralf Karlsson) 

  

 Artlista: 

1. Gravand - Ruddy Shelduck. Några ex i lämplig biotop. 
2. Gräsand – Mallard. Allmän i lämplig biotop. 
3. Snatterand – Gadwall. Några ex i lämplig biotop. 
4. Stjärtand – Pin-tailed duck. 3 ex El Clot de Galvany 1/10. 
5. Skedand – Shoveler. Allmän i lämplig biotop. 
6. Marmorand – Marbled duck. Ett 20-tal ex El Hondo. Några ex El Clot de Galvany. 
7. Kricka – Teal. 3 ex El Hondo 29/9. 
8. Brunand – Pochard - Allmän Lo Monte och El Clot de Galvany. 
9. Rödhuvad dykand – Red-crested Pochard. 4 honfärgade El Hondo 29/9. 
10. Kopparand – White-headed duck. Några ex Lo Monte och El Clot de Galvany. 
11. Rödhöna – Red-legged Partridge. En flock på tio individer höll till vid Lo Monte. 
12. Svarthalsad dopping – Red-necked Grebe. Flera individer i lämplig biotop 



13. Smådopping – Little Grebe. Allmän i lämplig biotop. 
14. Skäggdopping – Great crested Grebe. Några ex i lämplig biotop plus en flock på cirka 65 individer 
vid Torre Pinar. 
15. Storskarv – Cormorant. Enstaka ex i lämplig biotop. 
16. Dvärgrördrom – Little Bittern.  1 ex El Clot de Galvany 1/10, 1 ex Lo Monte 3/10. 
17. Natthäger – Night Heron. 5 ex El Clot de Galvany 1/10. 
18. Kohäger – Cattle Egret. Allmän i lämplig biotop. 
19. Rallhäger – Squacco Heron. 2 ex El Hondo 29/9. 
20. Silkeshäger – Little Egret. Allmän i lämplig biotop. 
21. Ägretthäger – Great White egret. 3 ex Torre Pinar 2/10. 
22. Grå häger – Grey Heron. Allmän i lämplig biotop. 
23. Purpurhäger -Purple Heron. 1 ex El Hondo 30/9. 
24. Bronsibis – Glossy Ibis. Allmän i lämplig biotop. 
25. Skedstork – Spoonbill. En flock om cirka 60 fåglar cirklade över El Hondo 30/9. 
26. Större flamingo – Greater Flamingo. Allmän i lämplig biotop. 
27. Dvärgörn – Booted Eagle. 3 ex av ljus passerade/sträckte vid Salinas de San Pedro 4/10. 
28. Brun kärrhök – Marsh Harrier. Sågs vid nästan alla våtmarker med ett eller två exemplar. 
29. Tornfalk – Kestrel. Några ex under resan. 
30. Pilgrimsfalk – Peregrine. Ett ex passerade vid ett av fågeltornen vid El Hondo 30/9. 
31. Vattenrall – Water rail. 1 ex grymtade vid El Hondo båda gångerna vi var där. 
32. Rörhöna – Common moorhen. Allmän i lämplig biotop. 
33. Sothöna – Coot. Allmän i lämplig biotop. 
34. Kamsothöna – Red-knobbed coot. 2 ex 30/9. 
35. Purpurhöna – Purple swamphen. Flera ex vid El Hondo och andra våtmarker. 
36. Skärfläcka – Avocet. Ett 100-tal exemplar vid Salinas de San Pedro 4/10. 
37. Styltlöpare – Black-winged stilt. Allmän i lämplig biotop. 
38. Mindre strandpipare – Little ringer plover. Enstaka ex på resan. 
39. Större strandpipare – Great ringed plover. Något vanligare än sin mindre kollega. 
40. Svartbent strandpipare – Kentish plover. 2 ex Cabo Cervera 2/10. 
41. Kustpipare – Grey plover. 1 ex Cabo Cervera 2/10. 
42. Sandlöpare – Sanderling. Allmän i lämplig biotop. 
43. Roskarl – Ruddy turnstone. Sågs vid flera kustnära miljöer. 
44. Kärrsnäppa – Dunlin. Sågs också vid flera kustnära miljöer. 
45. Småsnäppa – Little stint. 3 ex Salinas de San Pedro 4/10. 
46. Grönbena – Wood sandpiper. Sågs och hördes vid flera våtmarker. 
47. Skogssnäppa – Green sandpiper. Enstaka ex, bland annat ett vid El Hondo 30/9. 
48. Drillsnäppa – Common sandpiper. Enstaka ex, bland annat två vid Salinas de San Pedro. 
49. Rödbena – Redshank. Enstaka ex på resan. 
50. Svartsnäppa – Spotted redshank. 1 ex lockläte El Hondo 30/9. 
51. Gluttsnäppa – Greenshank. 1 ex lockläte El Hondo 30/9. 
52. Rödspov – Black-tailed godwit. 22 ex rastade vid Salinas de San Pedro. 
53. Enkelbeckasin – Common snipe. Flera ex runt El Hondo och vid andra våtmarker. 
54. Brushane – Ruff. Enstaka ex på resan. 
55. Skrattmås – Black-headed gull. Enstaka ex på resan. 
56. Långnäbbad mås – Slender-billed gull. Allmän i lämplig biotop. 
57. Medelhavstrut – Yellow-legged gull. Allmän i lämplig biotop. 
58. Rödnäbbad trut – Audouin´s gull. Några ex på resan vid La Mata och Cabo Cervera i närheten av 
Torrevieja. 
59. Kentsk tärna – Sandwich tern. 10 ex Torre Pinar 1/10. 
60. Fisktärna – Common tern. Enstaka ex på resan. 
61. Skäggtärna – Whiskered tern. 4 ex Torre Pinar 1/10. 
62. Ringduva – Wood pigeon. Enstaka ex på resan. 



63. Tamduva – Fereal pigeon. Enstaka ex på resan. 
64. Turkduva – Collared dove. Sågs här och var i stadsmiljö. 
65. Tornseglare – Common Swift. 1 ex Punta Prima strax söder om Torrevieja sågs flera dagar. 
66. Härfågel – Hoopoe. Fåtalig på resan. Sågs med 3 ex vid El Hondo som mest. 
67. Kungsfiskare – Kingfisher. Relativt vanlig våtmarkerna. 
68. Biätare – Bee-eater. 1 ex lockläte vid El Hondo 30/9. 
69. Iberisk gröngöling – Iberian green woodpecker. 1 ex lockläte El Clot de Galvany 1/10. 
70. Tofslärka – Crested lark. Allmän i lämplig biotop. 
71. Backsvala – Sand martin. Sågs med enstaka ex, bland annat vid El Hondo. 
72. Ladusvala – Barn swallow. Allmän i lämplig biotop. 
73. Rostgumpsvala – Red-rumped swallow. Enstaka ex El Hondo och Punta Prima. 
74. Hussvala – House martin. Enstaka ex vid El Hondo. 
75. Gulärla – Yellow wagtail. Allmän vid El Hondo. 
76. Sädesärla – White wagtail. Enstaka ex på resan. 
77. Forsärla – Grey wagtail. 1 ex Lo Monte 3/10. 
78. Blåhake – Bluethroat. Sågs både vid El Hondo och Lo Monte. 
79. Rödstjärt – Redstart. 1 hanne sågs som hastigast vid Lo Monte. 
80. Dubbeltrast – Mistle thrush – 2 ex Sierra de Cervuela 2/10. 
81. Koltrast – Blackbird. Enstaka ex på resan. 
82. Rödhake – Robin. Enstaka ex på resan. 
83. Sammetshätta – Sardinian warbler – Allmän i lämplig biotop. 
84. Grässångare – Zitting cisticola – 1 ex hördes El Hondo 30/9. 
85. Cettisångare – Cetti´s warbler. Allmän i lämplig biotop. 
86. Rörsångare – Reed warbler. Flera  ex El Hondo. 
87. Trastsångare – Great Reed warbler. Flera sjungande både vid El Hondo och Lo Monte. 
88. Lövsångare – Willow warbler. 1 ex Lo Monte 1/10. 
89. Grå flugsnappare – Spotted flycatcher. 1 ex La Mata 29/9. 
90. Talgoxe – Great tit. Enstaka ex på resan. 
91. Stjärtmes – Long-tailed tit. En flock höll till vid Lo Monte båda dagarna vi var där. 
92. Pungmes – Penduline tit. Några ex hördes locka vid El Hondo. 
93. Iberisk varfågel – Southern grey shrike. 1 ex El Hondo 29/9. 
94. Skata – Magpie. Enstaka ex vid El Hondo. 
95. Kaja – Jackdaw. Enstaka flockar under resan. 
96. Stare – Starling. Flera ex vid Lo Monte. 
97. Svart stare – Spotless starling. Flera ex inne i Punta Prima. 
98. Gråsparv – House sparrow. Enstaka ex på resan. 
99. Steglits – Goldfinch. En flock på cirka 70 fåglar sågs på fälten vid Lo Monte. 
100. Grönfink – Greenfinch. En flock på 20-30 individer sågs födosöka vid El Hondo. 
101. Gulhämpling – Serin. 1 ex satt och gnisslade i ett träd vid Lo Monte. 
102. Hämpling – Linnet. 2 ex Sierra de Cervuela 2/10. 
103. Sävsparv – Reed bunting. Sågs eller hördes vid de flesta våtmarker. 
104.  Halsbandsparakit – Ring-necked parakeet. Småflockar inne i Punta Prima och vid Lo Monte. 

 

 


