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Översikt 
21.4 ankomst (NL+LR) till Barcelona, Llobregatdeltat, Cap de Creus, natt i Roses 
22.4 Roses-Cadaques-Cap de Creus t.o.r., natt i Roses 
23.4 Aiguamolls d’ Empordia, Los Monegros (Bujaraloz-Sastago), natt i Sastago 
24.4 Ebrofloden vid Sastago, Los Monegros (Bujaraloz-Sastago), Belchite, natt i Sastago 
25.4 Los Monegros, San Juan de la Pena & Santa Cruz, natt i Torla 
26.4 heldag i Ordesa valley, natt i Torla 
27.4 Valle de Hecho, Lleidaslätten, natt i Barcelona 
28.4 Montserrat, Llobregatdeltat, havsfågelspan, nattskärrelyss, natt i Barcelona 
29.4 hemresa (LR), Llobregatdeltat, havsfågelspan, nattskärrelyss, natt i Barcelona 
30.4 hemresa (NL) 
Vädret var de första dagarna instabilt, med regnskurar, nordvind och kyligt (ner till +8) 21-22.4. 
Resten av tiden var det fint med avbrott för kraftiga åskregn kvällen 27.4 och en frontpassage kvällen 
28.4. Som varmast hade vi runt 23-24 grader i Belchite, men det var knappast mer än 12-15 grader 
uppe i Ordesa nationalpark. Den tidiga våren hade enligt uppgift varit ovanligt kall i norra Spanien 
detta år. Alla lokalerna vi besökte finns beskrivna i guideböckerna sist i rapporten. 
 
 
Reseberättelse 
21.4. Niklas planerade ankomst redan den 20.4 slog fel eftersom KLM-planet från Arlanda var så 
försenat att anslutningen i Amsterdam missades och han fick tillbringa natten där. Både Niklas och 
Lars hämtades istället upp av Jarone på Barcelonas flygplats med någon timmes mellanrum på 
förmiddagen 21.4 och färden styrdes sedan direkt norrut mot Cap de Creus via Girona. En glimt av 
Llobregatdeltat hann vi dock med att ta innan dess, där bl.a. de första av Barcelonas munkparakiter 
samt resans första ormörn och dammsnäppa hängdes in. Redan från första start märkte vi ett 
svårlokaliserat men väldigt påträngande missljud från bakre delen av bilen, men vi hittade inte vad som 
var fel så vi fortsatte ändå. Bortsett från något enstaka snabbstopp längs vägen gjordes inga 
skådarpauser förrän vi nådde udden Cap de Creus på sena eftermiddagen. Här bänkade vi oss för att 
spana havsfågel och kanske lite sträck, huttrande i nordanvind och regnskurar och ackompanjerade av 
en trotsigt sjungande blåtrast. Som förutseende svensk hade långkalsongerna givetvis medtagits vilket 
sannerligen behövdes. På huk över tubarna konstaterade vi snabbt att det inte var någon brist på 
medelhavsliror, flera hundra drog fram och tillbaka utanför. Även ett tiotal havssulor och både storlabb 
och vanlig labb sågs. Men var var de gulnäbbade lirorna? I kvällningen sökte vi oss tillbaka mot Roses 
där vi hade spanat in ett hotell ”en passant”. Den kyliga natten spenderades på detta något sjaskiga 
ställe som dessutom visade sig sakna varmvatten. Brrrrrr! 
 
22.4. Följande dag skådade vi oss norrut längs kusten via Cadaques upp mot Cap de Creus igen, med 
många pauser längs vägen. Både stopp för lunch i Cadaques och för diverse skådning. Vädret var 
fortfarande kyligt, men molnigheten sprack upp alltmer och regnet höll sig i allafall borta. 
Tättingskådet i det buskbeväxta kalkstenslandskapet och fruktodlingarna längs vägen visade sig vara 
väldigt trevligt. Sylvior som rödstrupig- och provencesångare och resans enda mästersångare hittades i 
snåren, men provencesångarna var verkligen tålamodsprövande! I övrigt fanns bl.a. 
medelhavsstenskvättor, blåtrast och gott om genomflyttande lövsångare och svartvita flugsnappare. I 
luften passerade också småflockar av biätare och alpseglare mot norr. Resans första rödhöns och några 
par lagerlärkor sågs, och en jorduggla stöttes också. Fast de svarta stenskvättorna verkade vara 
utgångna från detta område (eller åtminstone väldigt svårfunna), vilket också bekräftades lite senare av 
några spanska skådare vi mötte. Väl framme vid Cap de Creus gällde havsfågelspan igen. Uddens 
strategiska läge som sträcklokal märktes av då flera småplogar med purpur- och silkeshägrar passerade 
mot NO. Frustrationen var stor då en vit häger som uppvisade vissa karaktärer för revhäger passerade i 
en silkeshägerflock. Tyvärr upptäcktes den lite för sent och allt var över alldeles för snabbt. Även 
denna dag fanns flera hundra medelhavsliror att beskåda, och bland alla mauretanicus uppdagade vi att 
uppskattningsvis 5-10% av individerna uppvisade rasen yelkouans karaktärer. Men de gulnäbbade 



vägrade fortfarande att visa sig. På återvägen spanade vi lite sträck vid stranden nära Cadaques i 
kvällningen. Sträckplogar av svarthuvad mås och småspovar mot NO förstärkte intrycken av det 
pågående vårsträcket. I Cadaques fick man passa sig för talrika tonåringar i vild framfart på scooter 
(naturligtvis utan hjälm) och resans första kalanderlärka var en beklämmande syn där den satt och 
sjöng i sin bur. Middag och övernattning i Roses igen. 
 
23.4. Morgonen därpå, efter café con leche och croissant, styrdes färden ner till våtmarksområdet 
Aiguamolls d’ Emporda. Där kunde vi till vår besvikelse konstatera att den amerikanska tundrapiparen 
som funnits här en tid precis försvunnit, fast vi fick skylla oss själva som inte åkt hit tidigare. 
Aiguamolls bjöd på mycket trivsamma svämmade fält (risfält?) med mängder av fågel, framförallt 
vadare men också hägrar och lite kvardröjande simänder. Minst fem dammsnäppor sågs på fint håll, 
även ett antal rödstrupiga piplärkor kunde beskådas. Purpurhönor (t.o.m. med ungar) från ett 
återintroduktionsprojekt sågs här och där. Flamingos, skäggtärnor, två tjockfötter och ett antal vita 
storkar (de sistnämnda också från ett inplanteringsprojekt) kan också nämnas. Trädridåerna hade ett 
väldigt rikt fågelliv med framförallt en massa rastande sångare. Cettisångaren var mycket vanlig, 
resans första polyglottsångare sågs hastigt och vi fick även fina obsar av rödstrupig sångare. Moln av 
svalor och tornseglare strök fram över våtmarkerna, bland dem upptäcktes även ett tiotal alpseglare och 
några bleka tornseglare. Längs en stig hamnade vi också öga mot öga med ett respektingivande 
vildsvin, som dock försvann väldigt snabbt. 
Strax efter lunch påbörjades så resan mot slättområdet Los Monegros inåt landet. Motorvägstrafiken 
mellan Barcelona och Zaragoza var intensiv, speciellt långtradarnas framfart var respektlös, och 
Greenwich-meridianen passerades längs vägen. När vi äntligen kommit av motorvägen och nått 
Bujaraloz, i norra änden av Los Monegros, var det dags för lite skåd i den sena eftermiddagen. Oväntat 
men mycket glädjande uppenbarade sig två stortrappar direkt på första stoppet där de majestätiskt 
skred fram ur ett sädesfält. Vilken smakstart! Och inte blev det sämre av att vår första 
glasögonsångare, en hane, satt och smattrade i några örter intill, medan en liten flock svartbukiga 
flyghöns lyfte från ett fält framför oss. Succé! Därefter åkte vi i maklig takt åt SV genom Los 
Monegros med kortare stopp längs vägen där bl.a. mängder av svartstarar och några kalanderlärkor och 
rödhöns sågs. De saliner som fanns på några ställen längs vägen var dock alla uttorkade. Närmare 
Ebrofloden blev slättlandskapet snabbt torrare och stenigare och vid en ravin nere vid floden var det 
dags att stanna. Helt enligt planerna fanns ett par svart stenskvätta på plats, tillsammans med bl.a. 
några klippsvalor. Nu var det emellertid kväll och vi åkte vidare ner till Sastago, som låg inbjudande 
nere vid floden, för att hitta logi och någonstans att äta. Vi tog in på stans enda hotell där festligheter 
pågick nere i restaurangdelen. Vad man firade vete sjutton, men blommor och böcker var temat för 
dagen sade Jarone. Menyn verkade vara genuin husmanskost, maten var okej men inte mer - ganska 
smaklös faktiskt. Hotellrummen var dock desto bättre. Sastago gav annars halvt om halvt ett intryck av 
spökstad, det fanns mängder av hus med igenbommade fönster och gatorna var väldigt tomma. 
Antagligen var utländska turister som vi ganska sällsynta här. Stupade i säng efter en händelserik dag. 
 
24.4. Morgonen därpå startade vi med skådning i lövskogsområdena längs Ebrofloden, dock inte 
förrän vi intagit vår frukost på hotellet. Munkar fick tillfälligt funka som substitut för frukost-
croissanterna som vi redan fått smak på. Den frodiga lövskogen var ganska fågelrik, gyllingar flöjtade 
och turturduvor spelade. Andra nya arter som noterades var bl.a. pungmes, trädgårdsträdkrypare och 
häcksparv. Glädjande nog hittade vi snart två sjungande polyglottsångare och en av resans få 
bergsångare. Därefter var det slätterna i Los Monegros som gällde i några timmar. En efter en dök de 
trevliga arterna upp: gåsgam, dvärglärka, alpkråka, varfågel (meridionalis) och stensparv klarades av i 
de steniga och torra delarna närmare floden. Därefter vidtog det egentliga åkerlandskapet med 
ängshök, mängder av kalander- och korttålärkor samt ett tjugotal rödfalkar av vilka några kunde 
beskådas på väldigt fint håll. Minervaugglan på en stenmur var cool. Framåt lunchtid avbröt vi 
eftersom värmedallret blev alltför påträngande, fortfarande utan småtrapp. 
På sena eftermiddagen åkte vi sedan västerut mot de torra slätterna i Belchite-området. Efter en del 
förvirring (de vägskyltar vi letade efter verkade försvunna) kom vi till slut rätt. Under tiden fick vi bl.a. 
avnjuta en svart, melanistisk ängshök. Belchiteslätten en vindstilla solig kväll var verkligen jättefränt - 
som hämtat ur en westernfilm. De röda klippväggarna som utgjorde fonden till stäpplandskapet var 
praktfulla i kvällsolen. Svärmar av tornseglare skriade skruvande runt och konserten av sjungande 
dvärg- och korttålärkor var intensiv. De efterlängtade dupontlärkorna sjöng lite trevande i skymningen, 
men hade vi inte dessförinnan givit oss ut på fotvandring i den tuviga stäppvegetationen hade vi nog 
aldrig fått syn på dem. Nu fick vi faktiskt riktigt fina obsar av dem, och som bonus såväl svartbukiga 



som vitbukiga flyghöns. Middag (stekt rödhöna?) vid återkomsten till hotellet i Sastago och vid 
läggdags spelade en dvärguv friskt utanför fönstret. 
 
25.4. Att reda ut vår något tillkrånglade slutnota i Sastago på fragmentarisk spanska var inte lätt men 
Jarone klarade det med glans till slut. Denna morgon var vår sista chans på småtrapp i Los Monegros. 
Det gick inte så bra, en enda hördes spela på avstånd några gånger men gick sedan inte att upptäcka. 
Vitbukiga flyghöns, ett par glasögonsångare och - ironiskt nog - två stortrappar (inte samma par som 
häromdagen) som kom flygande och landade på ett fält intill utgjorde hyfsad tröst, men vi fick till slut, 
efter några timmar, dra vidare utan att se några småtrappar. 
Nu vidtog en lång bilkörning åt nordväst via Zaragoza och Huesca, upp till Jaca. Längs vägen sågs inte 
mycket, endast en dvärgörn och några vita storkar. I Jaca tog vi en snabb lunch och så vidare västerut 
till klostret i San Juan de la Peña. Vägsträckningen längs dalgången från Jaca och upp till San Juan de 
la Peña bjöd på många fina obsar av rovfåglar. Gåsgam var talrik, röd glada sågs här och där, och 
enstaka andra arter som smutsgam, dvärgörn och kungsörn visade upp sig. Väl framme vid 
klosterruinen visade sig varningen i en av skådarguiderna om skolungdomar på utflykt ha sitt 
berättigande. En till synes outsinlig ström av bussar med stojande skolklasser avlöste varann uppe på 
platåns topp. Vår målart citronsiska hittades relativt snabbt med en liten flock intill klostret. Men 
annars var vi rätt besvikna på lokalen. Visserligen hade vi en del fina rovisobsar, men få bergsarter 
fanns att se - endast svart rödstjärt och alpkråka - och det kändes som om vi fortfarande var på för låg 
höjd för något riktigt intressant. Totalt parkeringsförbud rådde också längs den övre (finaste) delen av 
vägsträckningen vilket gjorde skådning svår, trots till synes intressanta lövskogsbiotoper längs vägen. 
Våra eftersök av bergsångare var så gott som förgäves - en ynka hittades, som inte ens sjöng. Troligen 
hade de flesta ännu inte anlänt hit upp. Efter lite skåd runt byn Santa Cruz lite längre ner, vilket i 
allafall gav rödstrupig- och provencesångare, samt dagspelande dvärguv, drog vi vidare mot 
morgondagens begivenhet Ordesa nationalpark. Vi åkte tillbaka via Jaca och fortsatte åt nordost upp 
till Torla där vi valt att leta husrum. Några kortare stopp i lövskogssluttningar längs vägen gav inget 
speciellt. På det utvalda hotellet i det turistiska men för årstiden tomma Torla fick Niklas se sig 
ingående inspekterad från topp till tå av en äldre dam, möjligen med anknytning till hotellägaren. 
Kanske fanns en giftaslysten dotter någonstans i kulisserna? Kommunicera med henne gick tyvärr inte. 
 
26.4. Trots en kall morgon bjöd denna heldag på fin och oväntat lätt vandring i Ordesa valley. 
Vandringsleden började i lövskogsbältet med mestadels bokskog, löpte vidare längs dalgången upp 
genom barrskogsbältet med ädelgran och tall, och gick slutligen upp i den alpina terrängen med 
alpängar, rasbranter och klippstup. De snötäckta topparna och de närmast lodräta klippväggarna som 
inramade dalgången var häftiga. Det kändes fortfarande som tidig vår häruppe. Knoppsprickningen i 
bokskogen var just påbörjad och längre upp låg mycket snö kvar, fläckvis ända ner i barrskogen på 
nordsluttningarna. Vädret var strålande men skogsvandringen bjöd mest på mer eller mindre triviala 
arter. Stigen löpte längs en bäck där det fanns både strömstare och forsärla, och längre upp dök 
efterhand också fler trevliga bergsarter upp. Först några klippsparvar, och senare, under vår fikapaus 
uppe på alpängarna bjöds vi på småflockar av alpkajor och fina obsar av vattenpiplärkor. Svart 
rödstjärt var en karaktärsart. De busvisslande alpmurmeldjuren fanns överallt på ängarna och vi 
passerade också några småflockar med ganska orädda gemsar. Den majestätiska lammgamen dök 
äntligen upp och sågs vid ett par tillfällen glida förbi på närmast orörliga vingar högt uppe längs 
klippstupen. Avslutningsvis hittade vi också ett par alpjärnsparvar långt uppe i en rasbrant inan vi 
vände och gick tillbaka samma väg ner. Lika bra det, NL började känna av sin höjdskräck. Återkomna 
till bilen var det redan sen eftermiddag så det var bara att åka åter till Torla för ännu en natt. En 
fantastiskt fin dag var till ända. 
 
27.4. Checkade ut från hotellet i den tidiga morgonen och styrde, återigen via Jaca, vidare mot dagens 
huvudmål, Valle de Hecho. Den från början vida och uppodlade dalgången smalnade av alltmer och 
övergick i skogsdominerade områden längre upp, medan de flankerande bergsryggarna blev brantare 
och brantare. Stannade vid den klassiska murkryparlokalen Boca de Infierno där vägen skar genom en 
väldigt smal klyfta, tyvärr utan resultat. Längre upp i dalen gjorde vi ett par stopp för rovisspan, det 
översta uppe vid vägens slut där alpängarna tog vid. Nu lossnade det rejält med rovisar och fina obsar 
av bl.a. smutsgam, kungsörn, pilgrimsfalk, och sist men inte minst lammgam värmde gott inombords. 
Inte mindre än sju lammgamar sågs samtidigt från en punkt, och när ett gammalt lammgamspar 
passerade oss på närhåll, i luftbatalj med en ungfågel som jagades bort från reviret var vi saliga. På 
tillbakavägen gjorde vi åter ett stopp vid murkryparlokalen. Solen hade nu börjat värma upp 
klippstupen och plötsligt uppenbarade sig till allas glädje ett par murkrypare som klängde på 



klippväggen några meter upp, omedelbart ovanför vår parkerade bil. De rödbrokiga vingarna 
exponerades läckert. Jippii! Nöjda fortsatte vi neråt i dalen, avbrutet av stopp för mera rovisspan med 
gott resultat. Gåsgamar och röda glador blev allt fler längre ner i dalen, och bland övriga rovfågelarter 
sågs bl.a. några orm- och dvärgörnar. Den enda vi riktigt saknade var hökörn. I tättingväg erbjöd Valle 
de Hecho inte så mycket nytt, mest gamla bekantingar ur en svensks synvinkel, men en koloni 
klippsvalor och några stensparvar förtjänar kanske att nämnas. 
Så var det dags att tänka på fortsättningen och en lång bilfärd åter mot Barcelona vidtog. Missljudet 
från bilen blev nu allt värre och var riktigt påfrestande. Medan JP vobblade med bilen hängde LR ut 
genom sidorutan och försökte lista ut varifrån ljudet kom. Inte blev vi något klokare, men så länge den 
höll ihop så fick det väl gå. Efter ett tag blev vi alla lite dåsiga och okoncentrerade och missade 
klantigt nog att vid Huesca ta av mot Lleida, vilket uppdagades alldeles för sent. Vi fick därför fick 
köra en 7-8 mils omväg via Zaragoza och tappade en massa tid. Söder om Lleida stod åter lite slättskåd 
på programmet. Det var lite krångligt att hitta in på rätt väg så vi testade att fråga en gammal tant om 
vägen, och hon satte igång likt en cettisångare. Vi fattade inget, knappt ens JP förstod ett ord. Men på 
nåt sätt hittade vi rätt och vi fick en kanonfin avslutande timme innan skymningen föll. Det 
småkuperade jordbrukslandskapet med massor av fruktodlingar (framförallt mandelodlingar), 
åkerlappar och små skogsholmar var verkligen fågelrikt. De efterlängtade småtrapparna kunde avnjutas 
med besked där de spelade för fullt eller i visslande flykt kom svepande förbi oss förföljandes honor. 
Dessutom sågs bl.a. vitbukiga flyghöns, tjockfötter i parti och minut, en biätarkoloni och sist men inte 
minst resans enda skatgök som både sågs fint och hördes ropa. I mörkningen var vi åter på väg mot 
Barcelona när en obestämd nattskärra flög över vägen framför bilen och initierade ett stopp. Detta gav 
dock endast en spelande vanlig nattskärra (och några tjockfötter) och alls ingen rödhalsad. Vi anlände 
till Barcelona vid midnatt, i hällregn. Natt i JP’s lägenhet i Barcelona. 
 
28.4. Frukost (kaffe och croissant förstås!) i Barcelona. Vi befann oss i Barceloneta, som var en 
verkligt mysig stadsdel, nära både till strandpromenad och centrum. Men kackerlackorna i Jarones 
trappuppgång var inte att leka med, beväpnad med en kvast motade JP ut två riktiga bestar genom 
porten på morgonen. På dagens måttligt ambitiösa program stod ett besök uppe runt klostret med den 
Svarta Madonnan vid Montserrat. Lokalen var dock en stor besvikelse; vi hade gjort misstaget att välja 
en lördag för vårt besök, stället formligen myllrade av ohyggliga mängder dagsbesökare och föga nytt 
vare sig i biotopväg (busktäckta kalkstensbranter) eller på fågelfronten fanns att se däruppe. Hökörnen 
fortsatte att gäcka oss, och nämnvärt var väl endast pilgrimsfalk, alpseglare, rödstrupiga sångare och 
klippsparvar. Helt okej om det hade varit resans första dag, men inte nu. Efter detta körde vi ut mot 
Llobregatdeltat för lite lagom ansträngade eftermiddagsskåd. Lite nya resarter, t.ex. ett gäng vackra 
rödnäbbade trutar, dvärgrördrom och natthäger, hängdes in i deltat. Efter måltid i närbelägna El Prat de 
Llobregat styrde vi stegen ut mot beachen för lite havsfågelspan i kvällningen. Aktiviteten var måttlig, 
några tiotal medelhavsliror, ca 15 havssulor, storlabb och vanlig labb samt en tordmule kunde ses. En 
flock på hela arton NO-sträckande labbar, vars jizz och silhuett luktade bredstjärtad labb lång väg 
upptäcktes tyvärr aningen för sent, men gav NL & JP riktiga västerbottensvibbar! Skymningen kröp 
allt närmare utan att den gulnäbbade ville infinna sig och vi blev tvungna att avbryta för dagens sista 
begivenhet: ett försök på rödhalsad nattskärra i det kuperade landskapet med fruktodlingar strax NV 
om Barcelona. Lokalen hade vi fått av en kille på naturcentret vid Llobregatdeltat. Tyvärr sabbade en 
inkommande front med besvärande friska vindbyar lyssningen, och vi fick nöja oss med spel av vanlig 
nattskärra, dvärguv och minervauggla. Trots allt var ju slutet av april i tidigaste laget för rödhalsad 
hade guiden sagt. En sista kväll i Barcelona tillsammans alla tre, och övernattning hos JP igen. 
 
29.4. En lugn morgon i Barcelona, frukost och strosande längs strandpromenad och småbåtshamn där 
imponerande lyxyachter kunde beskådas innan LR kördes ut till flygplatsen för vidare hemresa. Trist 
att den dryga veckan gått så fort! Efter detta åkte NL och JP åter ut mot det behagligt närbelägna 
Llobregat. Skådade i områdets norra del som var en aning mera svårtillgängligt och inte lika blött. På 
några översvämmade åkrar stod bl.a. ett antal dvärgmåsar och i en avsnörd lagun gick en ensam 
flamingo som skumt nog uppvisade karaktärer för rasen ruber. På husruinen intill höll tre parakiter 
med märkligt utseende till. En litteraturgenomgång avslöjade dem senare som Burrowing Parakeet 
Cyanoliseus patagonus, en klipphäckare från Sydamerika som här verkligen hade hittat en passande 
biotop. Den var dock knappast kryssbar då den veterligen (ännu) inte etablerat sig som häckfågel här. 
Sedan gick vi ner till beachen nedanför för lite havsfågelspan igen. Av en ung spansk skådarentusiast 
fick vi veta att guiden i informationscentret som givit oss nattskärrelokalen häromdagen var Ricard 
Gutiérrez, en spansk ”skådarkändis”. Trots nästan vindstilla och ett hav som bara hävdes i lugna 
dyningar fanns ett par hundra medelhavsliror samlade under födosök en bit ut, liksom några vanliga 



labbar. Strax passerade även två adulta bredstjärtade labbar med fina stjärtklubbor åt NO på fint håll, 
medan en till gick söderut en stund senare. Vi kände oss nu stärkta i övertygelsen att det var sådana vi 
sett kvällen innan. Trevligt nog upptäcktes också en stormsvala som fladdrade fram och tillbaka därute. 
Oväntat och förstås skoj! 
Sedan åter mot Llobregatdeltats södra del, till naturcentret och gömslena där vi strosade runt. En 
mängd nya resarter dök nu upp allteftersom. Vi kände snart att en viss misstänksamhet började riktas 
mot oss, från naturguidernas sida. Vi hade nämligen oskicket att ha sett flera fåglar som var ovanliga 
eller var de första för året enligt guiderna, och några spanska medobservatörer hade vi inte - trots en 
ström av spanska skådare som avlöste varandra vid gömslena. Den vitvingade tärnan (”1:a för i år” 
enligt guiden) som försvann bakom en vasskant precis när vi ropade ut den var t.ex. ingen riktigt bra 
start. Att vi sedan såg en förbiflygande skräntärna, och en långnäbbad mås som försvann i ett uppflog 
och ingen annan hittade var absolut inte bra, och vi fick verkligen misstänksamma blickar när vi 
berättade om våra bredstjärtade labbar, inkl. labbflocken på 18 ex kvällen innan. Bredstjärtad labb - 
liksom stormsvala - sågs väldigt sällan från land här, fick vi höra. Speciellt på våren. Hur nu de 
spanska skådarna kunde uttala sig om det - under våra sammanlagt 4 dagar vid kusten såg vi inte en 
enda havsfågelskådande spanjor. Jaja, denna stilla kväll kunde vi t.o.m. äntra utkikstornet på beachen 
med våra tubar och hade ett jättefint avslutande havsfågelspan (givetvis utan spanska skådare i sikte). 
Vad som hade hänt med havsströmmarna sedan gårdagen var oklart, men det var definitivt till det 
bättre! Minst 400 medelhavsliror drog fram och tillbaka utanför, liksom 20-25 havssulor, labbar, 
storlabbar, ett 40-tal svarthuvade måsar, ett hundratal kentska tärnor och fantastiskt nog en hel samlad 
flock med födosökande stormsvalor (minst 34 ex!). När tre gulnäbbade liror till slut defilerade förbi 
var triumfen total. Men det var ändå svårt att riktigt glädja sig nu när LR hade åkte hem. 
En sista chans på rödhalsad nattskärra stod avslutningsvis på schemat. En oroväckande pyspunka 
uppdagades på väg till nattskärrelysset men visade sig inte vara så farlig. I den stilla kvällen belönades 
vi till slut med bra spel av en rödhalsad nattskärra (tankarna gick återigen till Lars!) vilket satte punkt 
för en kanonfin vistelse. Natt i Barcelona igen. 
 
30.4. Tidig uppstigning och skjuts till flygplatsen för NL. Hemresan gick bra och hyrbilen höll ihop 
ända i mål trots det pulserande skrapandet i tio dagar. 
I allt blev 222 fågelarter noterade på resan, även om ingen av oss såg alla. 
 
 
Artlista 
 
1. Smådopping Tachybaptus ruficollis 

Allmän både i Aiguamolls 23.4 och Llobregatdeltat 21.4 och 28-29.4. 
 

2. Gulnäbbad lira Calonectris diomedea 
3 ex mot S, stranden vid Llobregatdeltat på kvällen 29.4. 
 

3. Medelhavslira Puffinus (yelkouan) mauretanicus 
Cirka 500-600 ex Cap de Creus 21-22.4, 40 ex stranden utanför Llobregatdeltat 28.4, totalt minst 500 ex 
där 29.4. Vid Cap de Creus fanns ett inslag (5-10%) av individer med karaktärer överensstämmande med 
ssp yelkouan. 
 

4. Stormsvala Hydrobates pelagicus 
1 ex mitt på dagen utanför stranden vid Llobregatdeltat 29.4 och minst 34 ex födosökande i en flock på 
samma lokal samma kväll. Ses enligt uppgift mycket sällan från land här. 
 

5. Havssula Morus bassanus 
Cirka 10-15 ex Cap de Creus 21-22.4, 15 ex stranden vid Llobregatdeltat 28.4, 20-25 ex där 29.4. 
Merparten var subadulta, men även individer med till synes helt adult dräkt sågs. 
 

6. Storskarv Phalacrocorax carbo 
2 ex Llobregatdeltat 21.4, 3 ex Cadaques 21.4, 1 ex Llobregatdeltat 28-29.4. 
 

7. Toppskarv Phalacrocorax aristotelis 
1 ex 2k mot N, stranden vid Llobregatdeltat 29.4. 
 



8. Dvärgrördrom Ixobrychus minutus 
1 hona Llobregatdeltat 28.4. 
 

9. Natthäger Nycticorax nycticorax 
1 ex 2k Llobregatdeltat 28.4. 
 

10. Kohäger Bubulcus ibis 
3 ex nära Roses 21.4, 5 ex Aiguamolls 23.4, 2 ex odlingslandskapet söder om Lleida 27.4, 2 ex 
Llobregatdeltat 29.4.  
 

11. Rallhäger Ardeola ralloides 
1 ex Llobregatdeltat 21.4 och 28.4. 
 

12. Silkeshäger Egretta garzetta 
3 ex Llobregatdeltat 21.4, summa 33 ex mot N, mellan Cadaques och Cap de Creus 22.4, några tiotal 
Aiguamolls 23.4, 17 ex Llobregatdeltat 28.4, 10 ex Llobregatdeltat 29.4. Riktiga sträckplogar mot norr 
sågs vid Cap de Creus och Llobregatdeltat. 
 

13. Gråhäger Ardea cinerea 
2-3 ex Llobregatdeltat 21.4, 1 ex Valle de Hecho 27.4. 
 

14. Purpurhäger Ardea purpurea 
1 ex Llobregatdeltat 21.4, sammanlagt 13 ex mot N, Cap de Creus 22.4, ett 10-tal Aiguamolls 23.4, 2 ex 
Belchite 24.4, 8 ex Llobregatdeltat 28.4, 3 ex Llobregatdeltat 29.4. Dessutom sedd flygande i enstaka ex 
ett flertal ggr vid bilfärder. Den oftast sedda hägern, även sedd i uttalad sträckflykt, i små plogar vid Cap 
de Creus. 
 

15. Vit stork Ciconia ciconia 
15-20 ex (från avelsprojekt) Aiguamolls 23.4, 1 par på bo, kyrktornet i Sastago 24.4, 2 ex mellan Sastago 
och Belchite 24.4, 1 ex mellan Zaragoza och Huesca 25.4 och 8 ex längs samma sträcka 27.4, 1 ex mellan 
Zaragoza och Lleida 27.4. 
 

16. Skedstork Platalea leucorodia 
1 ex 2k Llobregatdeltat 29.4. 
 

17. Större flamingo Phoenicopterus ruber 
19 ex Llobregatdeltat 21.4, 11 ex Aiguamolls 23.4, 8 ex Llobregatdeltat 28.4, 3 ex Llobregatdeltat 29.4, 
plus en ensam individ som uppvisande karaktärer för karibiska ssp ruber i norra Llobregatområdet 
sistnämnda dag. 
 

18. Gravand Tadorna tadorna 
2 ex Llobregatdeltat 21.4. 
 

19. Snatterand Anas strepera 
5-6 par Aiguamolls 23.4. 
 

20. Kricka Anas crecca 
1 par Aiguamolls 23.4. 
 

21. Gräsand Anas platyrhynchos 
Allmän, sedd i de flesta våtmarker och floder som passerades under resan. 
 

22. Stjärtand Anas acuta 
3 par Aiguamolls 23.4. 
 

23. Årta Anas querquedula 
1 hona Llobregatdeltat 21.4, ett 10-tal par Aiguamolls 23.4. 
 

24. Skedand Anas clypeata 



1 par Llobregatdeltat 28.4. 
 

25. Rödhuvad dykand Netta rufina 
11 ex Llobregatdeltat 28.4, 15 ex där 29.4. 
 

26. Brunand Aythya ferina 
1 ex Llobregatdeltat 21.4, 1 par Aiguamolls 23.4. 
 

27. Bivråk Pernis apivorus  
1 ex mot N, Valle de Hecho 27.4. 
 

28. Brun glada Milvus migrans 
3 ex mellan Roses och Cap de Creus 22.4, ca 15 ex Aiguamolls 23.4, 10-15 ex Sastago 24.4, 1 ex Jaca 
valley 25.4, sedd San Juan de la Pena 25.4, 5 ex Valle de Hecho 27.4, 4 ex söder om Lleida 27.4. Hade 
dock troligen fortfarande inte anlänt i stor skala. 
 

29. Röd glada Milvus milvus 
Sågs endast närmare Pyrenéerna med 3 ex Jaca valley 25.4, cirka 10 ex San Juan de la Peña 25.4, 12-15 ex 
Valle de Hecho 27.4. Verkade vara en höglandsart. 
 

30. Lammgam Gypaetus barbatus 
I Pyrenéerna sågs 3-4 ad-subad Ordesa valley 26.4, ca 10 ex Valle de Hecho 27.4, varav 7 ex från samma 
stopp. 
 

31. Smutsgam Neophron percnopterus 
Sågs endast närmare Pyrenéerna med 1 ad Jaca valley 25.4, 2 ad San Juan de la Peña 25.4, 10 ex (8 ad, 2 
subad) Valle de Hecho 27.4. 
 

32. Gåsgam Gyps fulvus 
2 ex nära Sastago 24.4, 35-40 ex Los Monegros 24.4, ca 20 ex Belchite 24.4, mycket allmän Jaca valley 
25.4, 50-60 ex, varav en häckande koloni, San Juan de la Peña 25.4, 1 ex Ordesa valley 26.4, 80-100 ex 
Valle de Hecho 27.4. Ej sedd vid kusten. 
 

33. Ormörn Circaetus gallicus 
1 ex över Llobregatdeltat 21.4, 1 ex Aiguamolls 23.4, 1 ex Bujaraloz 23.4, 2 ex Los Monegros 24-25.4, 5 
ex Valle de Hecho 27.4, 1 par Montserrat 28.4. 
 

34. Brun kärrhök Circus aeruginosus 
1 ex Llobregatdeltat 21.4, 1 ex mellan Roses och Cap de Creus 22.4, Aiguamolls 23.4, 2 ex nära Belchite 
24.4, 2 ex Los Monegros 25.4, 2 ex odlingslandskapet söder om Lleida 27.4. 
 

35. Blå kärrhök Circus cyaneus 
1 honf. kretsande Los Monegros 24.4, 1 ung jagande i odlingslandskapet söder om Lleida 27.4. 
 

36. Ängshök Circus pygargus 
Sedd med 1 hona Los Monegros 23.4, 4 ex (1 hane, 2 honor + 1 svart melanistisk) i Belchiteområdet 24.4. 
 

37. Duvhök Accipiter gentilis 
1 ex kretsande Valle de Hecho 27.4 var den enda observationen. 
 

38. Sparvhök Accipiter nisus 
1 ex Los Monegros 25.4, 1 ex Valle de Hecho 27.4. 
 

39. Ormvråk Buteo buteo 
2 ex Aiguamolls 23.4, 1 ex Sastago 24.4, 1 ex San Juan de la Peña 25.4, 1 ex mellan Jaca och Torla 25.4. 
 

40. Kungsörn Aquila chrysaetos 
Endast sedd i eller nära Pyrenéerna med 2 ad nära Santa Cruz 25.4, 1 ex Ordesa valley 26.4, 1 ad Valle de 
Hecho 27.4. 



 
41. Dvärgörn Hieraaetus pennatus 

1 ljus mellan Bujaraloz och Zaragoza 25.4, 1 ljus nära Jaca 25.4, 1 ljus mellan Jaca och Santa Cruz 25.4, 4 
ex (2 ljusa, 2 mörka) Valle de Hecho 27.4. 
 

42. Fiskgjuse Pandion haliaetus 
1 ex Aiguamolls 23.4. 
 

43. Tornfalk Falco tinnunculus 
Allmän, sedd alla resans dagar från kusten, via slätterna och upp i Pyrenéerna. 
 

44. Rödfalk Falco naumanni 
Sammanlagt ett 20-tal sedda i Los Monegros 24.4, bl.a. en flock med 7 ex (5 hanar, 2 honor) på närhåll. 
En stor del av de många obestämda torn/rödfalkar som sågs på långt håll i detta område 23-25.4, plus 
Belchite 24.4, var troligen också rödfalkar. 
 

45. Lärkfalk Falco subbuteo 
1 ex längs vägen nära Belchite 24.4, 1 ex odlingslandskapet söder om Lleida 27.4. 
 

46. Pilgrimsfalk Falco peregrinus 
1 ex södra Los Monegros 24.4, 2 par Valle de Hecho 27.4, 1 par Montserrat 28.4. 
 

47. Rödhöna Alectoris rufa 
2 ex mellan Cadaques och Cap de Creus 22.4, 5 ex Bujaraloz 23.4, 12-15 ex Los Monegros 24-25.4, 4 ex 
odlingslandskapet söder om Lleida 27.4. 
 

48. Vaktel Coturnix coturnix 
2 sp. i odlingslandskapet söder om Lleida 27.4. 
 

49. Fasan Phasianus colchicus 
1 hane sedd från bilen vid färd mellan Barcelona och Roses 21.4. 
 

50. Rörhöna Gallinula chloropus 
Allmän i Llobregatdeltat 21 och 28-29.4 samt i Aiguamolls 23.4. 
 

51. Purpurhöna Porphyrio porphyrio 
Cirka 10 ad Aiguamolls 23.4, även pulli sågs. På platsen pågår ett framgångsrikt inplanteringsprojekt. 
 

52. Sothöna Fulica atra 
Allmän i Llobregatdeltat 21 och 28-29.4 samt i Aiguamolls 23.4. 
 

53. Stortrapp Otis tarda 
2 ex (hona + yngre hane) Bujaraloz 23.4, 2 ex (trol. honor) Los Monegros 25.4. En glad överraskning 
eftersom mycket få stortrappar numera finns kvar i detta område. 
 

54. Småtrapp Tetrax tetrax 
1 sp. hörd Los Monegros 25.4, 8 ex (6 hanar, 2 honor) under diverse spel och uppvaktning sedda söder om 
Lleida 27.4. Oväntat svårsedd i Los Monegros. 
 

55. Styltlöpare Himantopus himantopus 
Mycket allmän både i Aiguamolls 23.4 och vid Llobregatdeltat 21.4 och 28-29.4. 
 

56. Skärfläcka Recurvirostra avosetta 
2 ex Aiguamolls 23.4, 3 ex Llobregatdeltat 29.4. 
 

57. Tjockfot Burhinus oedicnemus 
Noterades med 2 ex Aiguamolls 23.4, 1 sp. hörd Belchite 24.4, 10-12 ex söder om Lleida 27.4, 4-5 sp. 
hörda mellan Lleida och Barcelona på kvällen 27.4. 
 



58. Mindre strandpipare Charadrius dubius 
Allmän vid Aiguamolls 23.4 och Llobregatdeltat 21 och 28-29.4. 
 

59. Större strandpipare Charadrius hiaticula 
Allmän vid Aiguamolls 23.4 och Llobregatdeltat 21 och 28-29.4. 
 

60. Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus 
Noterad vid Llobregatdeltat 21 och 28-29.4 (max ca 10 ex) samt Aiguamolls 23.4. 
 

61. Kustpipare Pluvialis squatarola 
2 ex i so.dr. Llobregatdeltat 28.4, 1 ex kvar där 29.4. 
 

62. Tofsvipa Vanellus vanellus 
1 ex Aiguamolls 23.4. 
 

63. Kustsnäppa Calidris canutus 
1 ex i so.dr. Llobregatdeltat 28.4, 2 ex där 29.4. 
 

64. Sandlöpare Calidris alba 
Endast sedd vid stranden utanför Llobregatdeltat med 20 ex 28.4 och 30 ex 29.4. 
 

65. Småsnäppa Calidris minuta 
Sedd vid Llobregatdeltat med 2 ex 21.4, 1 ex 28.4 och 4 ex 29.4, men även 3 ex Aiguamolls 23.4. 
 

66. Mosnäppa Calidris temmincki 
1 ex Aiguamolls 23.4. 
 

67. Spovsnäppa Calidris ferruginea 
8 ex Llobregatdeltat 28.4 och 1 ex där 29.4. 
 

68. Kärrsnäppa Calidris alpina 
1 ex Aiguamolls 23.4, 2 ex Llobregatdeltat 28.4. 
 

69. Brushane Philomachus pugnax 
Sedd vid Aiguamolls 23.4 samt Llobregatdeltat 28-29.4 (max 15 ex 29.4). 
 

70. Enkelbeckasin Gallinago gallinago 
Cirka 5 ex Aiguamolls 23.4, 2 ex Llobregatdeltat 29.4. 
 

71. Morkulla Scolopax rusticola 
1 ex hörd dragande Torla 25.4. 
 

72. Myrspov Limosa lapponica 
1 hona Llobregatdeltat 28.4. 
 

73. Småspov Numenius phaeopus 
4 ex Llobregatdeltat vardera 21.4 och 28.4, sammanlagt 82 ex mot NO vid Cadaques 22.4, hörd 
Aiguamolls 23.4. 
 

74. Svartsnäppa Tringa erythropus 
Sedd vid Aiguamolls 23.4 och 1 ex Llobregatdeltat 29.4. 
 

75. Rödbena Tringa totanus 
Allmän vid Llobregatdeltat 21 och 28-29.4 samt Aiguamolls 23.4. 
 

76. Dammsnäppa Tringa stagnatilis 
1 ad Llobregatdeltat 21.4, 5 ad Aiguamolls 23.4, 1 ad Llobregatdeltat 29.4. 
 

77. Gluttsnäppa Tringa nebularia 



Sedd vid Llobregatdeltat 21.4 och 29.4 (2 ex) samt Aiguamolls 23.4. 
 

78. Skogssnäppa Tringa ochropus 
2 ex stöttes från pöl mellan Cadaques och Cap de Creus 22.4. 
 

79. Grönbena Tringa glareola 
Noterad mellan Roses och Cap de Creus 22.4, Aiguamolls 23.4 och Llobregatdeltat 28-29.4. 
 

80. Drillsnäppa Actitis hypoleucus 
Sedd vid Aiguamolls 23.4, 1 ex Ordesa valley 26.4, 1 ex Valle de Hecho 27.4, 1 ex Llobregatdeltat 28 och 
29.4. 
 

81. Roskarl Arenaria interpres 
1 ex Cadaques 22.4, 1 ex Llobregatdeltat 28.4. 
 

82. Bredstjärtad labb Stercorarius pomarinus 
18 ex i flock mot NO, stranden vid Llobregatdeltat 28.4, 3 ad (2 mot NO + 1 mot S) utanför norra 
Llobregatdeltat 29.4. 
 

83. Labb Stercorarius parasiticus 
2 ex Cap de Creus 21.4, 1 ex Cap de Creus 22.4, 3 ex stranden vid Llobregatdeltat 28-29.4. 
 

84. Storlabb Catharacta skua 
1 ex Cap de Creus 21.4, 2 ex mot N, stranden vid Llobregatdeltat 28.4, 2 ex stat. samma ställe 29.4. 
 

85. Svarthuvad mås Larus melanocephalus 
10 ex (4 ad + 6 2k) mot NO, Cadaques 22.4, 20 subad Llobregatdeltat 28.4, 15 subad samma ställe 29.4, 
samt 40-50 subad stranden utanför Llobregatdeltat kvällen 29.4. 
 

86. Dvärgmås Larus minutus 
7 ex (2 ad, 5 subad) norra Llobregatdeltat 29.4. 
 

87. Skrattmås Larus ridibundus 
Sedd vid Llobregatdeltat 21 och 28-29.4 (max ett 20-tal ex), på sträck vid Cadaques och Cap de Creus 
22.4 samt Aiguamolls 23.4. 
 

88. Långnäbbad mås Larus genei 
1 ad Llobregatdeltat 29.4 var enda obsen. 
 

89. Rödnäbbad trut Larus audouinii 
9 ad + 1 subad Llobregatdeltat 28.4, 2 ad norra Llobregatdeltat 29.4, 2 ad + 3 subad Llobregatdeltat 29.4. 
 

90. Silltrut Larus fuscus intermedius/graellsii 
Endast sedd vid Llobregatdeltat 21 och 28-29.4 (max 22 ex). Mantelfärgen skvallrade om västeuropeiskt 
ursprung. En nästan adult individ sedd 21.4 var enligt färgkoden ringmärkt i Holland. 
 

91. Medelhavstrut Larus (argentatus) michahellis 
Allmän vid kustlokalerna Llobregatdeltat 21 och 28-29.4, Cap de Creus 21-22.4 och Aiguamolls 23.4. 
Som mest minst 1500 ex Llobregatdeltat 29.4. 
 

92. Skräntärna Sterna caspia 
1 ex Llobregatdeltat 29.4. 
 

93. Kentsk tärna Sterna sandvicensis 
Några tiotal vid Cap de Creus 21.4 och mellan Roses och Cap de Creus 22.4, ca 10 ex Llobregatdeltat 28-
29.4, minst 100 ex utanför stranden vid Llobregatdeltat 29.4. 
 

94. Fisktärna Sterna hirundo 
1 ex mot N, Cadaques 22.4, ca 20 ex stranden utanför Llobregatdeltat 29.4. 



 
95. Småtärna Sterna albifrons 

1 ex norra Llobregatdeltat 29.4, 1 ex stranden utanför Llobregatdeltat 29.4. 
 

96. Skäggtärna Chlidonias hybridus 
35 ex Llobregatdeltat 21.4, 10-15 ex Aiguamolls 23.4, 3 ex Llobregatdeltat 28.4, men 22 ex där 29.4.  
 

97. Svarttärna Chlidonias niger 
1 ad so.dr. med skäggtärnor Llobregatdeltat 29.4. 
 

98. Vitvingad tärna Chlidonias leucopterus 
1 ad so.dr. med skäggtärnor Llobregatdeltat 29.4. 
 

99. Tordmule Alca torda 
2 ex vi.dr. Cap de Creus 21.4, 1 ex i övergångsdräkt stranden vid Llobregatdeltat 28.4. Den sistnämnda 
obsen enligt uppgift mycket sen. 
 

100. Svartbukig flyghöna Pterocles orientalis 
8 ex Bujaraloz 23.4, 4 ex Belchite 24.4. 
 

101. Vitbukig flyghöna Pterocles alchata 
6 ex Belchite 24.4, 8 ex Los Monegros 25.4, 3 ex slätten söder om Lleida 27.4. 
 

102. Tamduva Columbia livia (domest.) 
Allmän, sedd i städer och samhällen under hela resan. 
 

103. Skogsduva Columba oenas 
Endast sedd vid Llobregatdeltat, med 2 ex 21.4, 6 ex 28.4 och 4 ex 29.4. 
 

104. Ringduva Columba palumbus 
3 ex Llobregatdeltat 21.4, mellan Roses och Cap de Creus 22.4, 1 ex Aiguamolls 23.4, 8 ex San Juan de la 
Peña 25.4, 2 ex Valle de Hecho 27.4, 8 ex Montserrat 28.4. 
 

105. Turkduva Streptopelia decaocto 
Sågs i ett flertal byar och samhällen t.ex. mellan Roses och Cap de Creus 22.4, Aiguamolls 23.4, Sastago 
24.4 och vid Llobregatdeltat 28-29.4. 
 

106. Turturduva Streptopelia turtur 
1 ex mellan Roses och Cap de Creus 21.4, 2 ex spelande vid Ebrofloden, Sastago 24.4, 4 ex sedda längs 
vägen mellan Zaragoza och Huesca 25.4, 1 ex Llobregatdeltat 28.4. Överraskande fåtalig, hade kanske 
ännu inte anlänt i stor skala? 
 

107. Halsbandsparakit Psittacula krameri 
Endast sedd i barcelonaområdet med 1 ex Barcelona 28.4 och 8 ex Llobregatdeltat 28.4. Arten är etablerad 
med en stam i och runt Barcelona. 
 

108. Munkparakit Myiopsitta monachus 
2 ex Llobregatdeltat 21.4, 11 ex där 28.4 och 2 ex samma ställe 29.4. Även denna är etablerad med en 
stam i och runt Barcelona. 
 

109. [Burrowing parakeet] Cyanoliseus patagonus 
3 ex vid gammal husruin i norra Llobregatområdet 29.4. Veterligen (ännu) ej etablerad häckfågel. 
 

110. Skatgök Clamator glandarius 
1 adult i odlingslandskapet söder om Lleida 27.4, hördes också ropa. 
 

111. Gök Cuculus canorus 
1 ex sett mellan Barcelona och Girona 21.4, 1 hörd Aiguamolls 23.4, 1 hörd Santa Cruz 25.4. 
 



112. Dvärguv Otus scops 
2-3 sp. i Sastago på kvällen 24.4, 1 sp. på eftermiddagen(!) Santa Cruz 25.4, 2 sp. strax nordväst om 
Barcelona 28-29.4. 
 

113. Kattuggla Strix aluco 
1 sp. Torla 25-27.4, 1 sp. strax nordväst om Barcelona 29.4. 
 

114. Minervauggla Athene noctua 
1 ex sett mitt på dagen Los Monegros 24.4, max 2 sp. strax nordväst om Barcelona 28-29.4. 
 

115. Jorduggla Asio flammeus 
1 ex stöttes nära Cap de Creus 22.4. 
 

116. Nattskärra Caprimulgus europaeus 
1 sp. mellan Lleida och Barcelona 27.4, 2 sp. strax nordväst om Barcelona 28-29.4. 
 

117. Rödhalsad nattskärra Caprimulgus ruficollis 
1 ex spelade fint strax nordväst om Barcelona på kvällen 29.4. 
 

118. Tornseglare Apus apus 
Otroligt allmän. Sågs i tusental över våtmarkerna vid kusten, t.ex. Llobregatdeltat 21.4 och Aiguamolls 
23.4. Större mängder också över Belchiteslätten 24.4 och bergsområden vid Torla 25.4 och Montserrat 
28.4. 
 

119. Blek tornseglare Apus pallidus 
Enstaka fåglar hittades i tornseglarflockar vid kusten: 1 ex mellan Roses och Cap de Creus 22.4, 6-8 ex 
Aiguamolls 23.4 och 2 ex Llobregatdeltat 29.4. Eventuellt förbisedd. 
 

120. Alpseglare Apus melba 
Totalt 7 ex mot N, vid Cap de Creus 22.4, ett tiotal Aiguamolls 23.4, ca 10 ex Ordesa valley 26.4, 6 ex 
Montserrat 28.4. 
 

121. Kungsfiskare Alcedo atthis 
1 ex Aiguamolls 23.4. 
 

122. Biätare Merops apiaster 
5 ex mellan Roses och Cap de Creus 22.4, sedd Aiguamolls 23.4, 25-30 ex vid motorvägen mellan 
Barcelona och Bujaraloz 23.4, 5-6 ex Bujaraloz 23.4, 6-8 ex Sastago 24.4, 2 ex Los Monegros 24.4, 
koloni på ca 35 ex odlingslandskapet söder om Lleida 27.4, koloni med minst 30 ex Llobregatdeltat 28-
29.4. 
 

123. Härfågel Upupa epops 
2 ex mellan Roses och Cap de Creus 22.4, 4-5 ex Aiguamolls 23.4, 4 ex Los Monegros 24-25.4, 6 ex 
odlingslandskapet söder om Lleida 27.4, 1 ex Llobregatdeltat 29.4. 
 

124. Göktyta Jynx torquilla 
2 sj. vid Ebrofloden i Sastago 24.4, 1 sj. Montserrat 28.4. 
 

125. Gröngöling Picus viridis 
2 ex odlingslandskapet söder om Lleida 27.4, 1 ex norra Llobregatdeltat 29.4. 
 

126. Spillkråka Dryocopus martius 
1 ex klostret i San Juan de la Peña 25.4, 2 ex Ordesa valley 26.4. 
 

127. Större hackspett Dendrocopos major 
1 ex nära klostret i San Juan de la Pena 25.4, 1 ex Santa Cruz 25.4. 
 

128. Dupontlärka Chersophilus duponti 
4 par både sågs och hördes Belchite 24.4. Vi fick fina obsar på de löpande lärkorna och i kvällningen 



sjöng två av hanarna sporadiskt. 
 

129. Kalanderlärka Melanocorypha calandra 
Allmän på de brukade slätterna i Bujaraloz/Los Monegros-området 23-25.4 och i odlingslandskapet söder 
om Lleida 27.4. 
 

130. Korttålärka Calandrella brachydactyla 
Allmän på jordbruksmark längs sträckan Bujaraloz-Los Monegros-Sastago 23-25.4, vid Belchite 24.4 och 
i odlingslandskapet söder om Lleida 27.4. 
 

131. Dvärglärka Calandrella rufescens 
Ganska allmän i de torra, stenigare delarna av Los Monegros 24.4 och mycket allmän vid Belchite 24.4. 
 

132. Tofslärka Galerida cristata 
De enda med säkerhet artbestämda var 2 ex Aiguamolls 23.4, 1 ex Bujaraloz 23.4 och 2 ex Llobregatdeltat 
28-29.4. Säkerligen förbisedd – se följande art. 
 

133. Lagerlärka Galerida theklae 
Med säkerhet noterad mellan Roses och Cap de Creus 22.4, i området Bujaraloz/Los Monegros/Sastago 
23-25.4 och odlingslandskapet söder om Lleida 27.4. Väldigt många obestämda lager/tofslärkor sågs 
också under resan, både vid kusten och på slätterna. 
 

134. Trädlärka Lullula arborea 
1 ex Santa Cruz 25.4. 
 

135. Sånglärka Alauda arvensis 
1 ex mellan Roses och Cap de Creus 22.4, 2 ex Bujaraloz 23.4, 2 ex Los Monegros 24.4. 
 

136. Backsvala Riparia riparia 
Tämligen allmän vid Aiguamolls 23.4 och Llobregatdeltat 29.4. 
 

137. Klippsvala Hirundo fuligula 
Cirka 10 ex i ravin vid Ebrofloden nära Sastago 23.4, ca 10 ex San Juan de la Peña 25.4, ca 15 ex Ordesa 
valley 26.4, ca 30 ex Valle de Hecho 27.4, ca 10 ex Montserrat 28.4. 
 

138. Ladusvala Hirundo rustica 
Allmän hela resan, både vid kusten, på slättlokalerna och närmare Pyrenéerna. Ej sedd på de högre 
höjderna i Ordesa valley och Valle de Hecho. 
 

139. Hussvala Delichon urbica 
Noterad mellan Roses och Cap de Creus 22.4, vid Aiguamolls 23.4, Sastago 24.4 och ända upp på hög 
höjd i Pyrenéerna, i Ordesa valley 26.4 och Valle de Hecho 27.4. 
 

140. Fältpiplärka Anthus campestris 
Sedd med 2 ex mellan Roses och Cap de Creus 22.4 och 2 ex Los Monegros 24-25.4. 
 

141. Trädpiplärka Anthus trivialis 
2-3 ex mellan Roses och Cap de Creus 22.4. 
 

142. Ängspiplärka Anthus pratensis 
1 ex Belchite 24.4. 
 

143. Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 
8 ex rastande Aiguamolls 23.4. 
 

144. Vattenpiplärka Anthus spinoletta 
10-12 ex på häckplats (alpängar) i Ordesa valley 26.4. 
 

145. Gulärla Motacilla flava iberiae 



2 ex Aiguamolls 23.4, 4 ex Llobregatdeltat 28-29.4. 
 

146. Forsärla Motacilla cinerea 
Endast sedd i Pyrenéerna med 1 ex Torla 27.4, 4 ex Ordesa valley 26.4 och summa 12 ex Valle de Hecho 
27.4. 
 

147. Sädesärla Motacilla alba 
Noterad vid Cap de Creus 21.4, Sastago 24.4, San Juan de la Peña 25.4 och Valle de Hecho 27.4. 
 

148. Strömstare Cinclus cinclus 
3 ex Ordesa valley 26.4, 1 ex Valle de Hecho 27.4. 
 

149. Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 
Noterad sjungande vid San Juan de la Peña 25.4, Ordesa valley 26.4 och Valle de Hecho 27.4. 
 

150. Järnsparv Prunella modularis 
Sjungande fåglar hörda vid San Juan de la Peña 25.4, Santa Cruz 25.4, Ordesa valley 26.4 (allmän), Valle 
de Hecho 27.4. 
 

151. Alpjärnsparv Prunella collaris 
1 par uppe stenig rasbrant ovanför trädgränsen i Ordesa valley 26.4. 
 

152. Rödhake Erithacus rubecula 
Tämligen allmän nästan hela resan, sedd och hörd både vid kusten och i skogsterräng upp i Pyrenéerna. 
 

153. Sydnäktergal Luscinia megarhynchos 
Allmän. Hördes sjunga i lövskogsmiljöer från kusten ända högt upp i bergsdalarna i Pyrenéerna. Saknades 
endast i de öppna slättlandskapen närmare Zaragoza. 
 

154. Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 
3 ex San Juan de la Peña 25.4, allmän ovanför trädgränsen i Ordesa valley 26.4. 
 

155. Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 
Endast sedd mellan Roses och Cap de Creus 22.4. 
 

156. Buskskvätta Saxicola rubetra 
Noterad mellan Roses och Cap de Creus 22.4, Bujaraloz 23.4, odlingslandskapet söder om Lleida 27.4, 
Llobregatdeltat 29.4. 
 

157. Svarthakad buskskvätta Saxicola torquata rubicola 
Tämligen allmän, sedd mellan Roses och Cap de Creus 22.4, Aiguamolls 23.4, Los Monegros 24-25.4, 
San Juan de la Peña 25.4, Llobregatdeltat 29.4. 
 

158. Stenskvätta Oenanthe oenanthe 
Sedd mellan Roses och Cap de Creus 22.4, Bujaraloz 23.4, Los Monegros 24-25.4, Belchite 24.4, Ordesa 
valley 26.4, slätten söder om Lleida 27.4 och Llobregatdeltat 29.4. 
 

159. Medelhavsstenskvätta Oenanthe hispanica 
3 ex mellan Roses och Cap de Creus 22.4, 1 ex Bujaraloz 23.4, 2 ex Sastago 24.4, tämligen allmän Los 
Monegros 24-25.4 och 5-10 ex Belchite 24.4. Hannar av både vit- och svartstrupig fas sågs. 
 

160. Svart stenskvätta Oenanthe leucura 
1 par i ravin vid Ebrofloden nära Sastago 23.4. 
 

161. Blåtrast Monticola solitarius 
1 sj. Cap de Creus 21.4, 4 sj. mellan Roses och Cap de Creus 22.4, 1 sj. Montserrat 28.4. 
 

162. Koltrast Turdus merula 
Allmän och noterad från kustlokalerna ända upp i skog på hög höjd i Pyrenéerna. Endast frånvarande i 



jordbrukslandskapen närmare Zaragoza. 
 

163. Taltrast Turdus philomelos 
Endast noterad på högre höjd. Sjungande fåglar hörda vid San Juan de la Peña 25.4, mellan Jaca och Torla 
25.4, Ordesa valley 26.4 och Valle de Hecho 27.4. 
 

164. Dubbeltrast Turdus viscivorus 
4 ex Ordesa valley 26.4. 
 

165. Cettisångare Cettia cetti 
Hördes sjungande vid Llobregatdeltat 21 och 28-29.4, Aiguamolls 23.4 och vid Ebrofloden i Sastago 24.4.
 

166. Grässångare Cisticola juncidis 
Sjöng vid Llobregatdeltat 21 och 28-29.4 (minst 6 ex) och Aiguamolls 23.4. 
 

167. Vassångare Locustella luscinioides 
1 sj. Aiguamolls 23.4. 
 

168. Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 
3 sj. Aiguamolls 23.4, 2 sj. Llobregatdeltat 28-29.4. 
 

169. Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 
Max 3 sj. Llobregatdeltat 21 och 28-29.4, även hörd Aiguamolls 23.4. 
 

170. Polyglottsångare Hippolais polyglotta 
1 ex sett Aiguamolls 23.4, 2 sj. vid Ebrofloden i Sastago 24.4. 
 

171. Provencesångare Sylvia undata 
Cirka 10 ex mellan Roses och Cap de Creus 22.4, 1 ex nära Sastago 23.4, 1 ex Los Monegros 24.4, 1 ex 
Santa Cruz 25.4. 
 

172. Glasögonsångare Sylvia conspicillata 
1 hane Bujaraloz 23.4, 1 par Los Monegros 25.4. 
 

173. Rödstrupig sångare Sylvia cantillans 
5 ex mellan Roses och Cap de Creus 22.4, 3 ex Aiguamolls 23.4, 1 ex Santa Cruz 25.4, ca 10 ex 
Montserrat 28.4. 
 

174. Sammetshätta Sylvia melanocephala 
Allmän vid kustlokalerna, därutöver endast noterad vid Sastago 24.4 och Montserrat 28.4. 
 

175. Mästersångare Sylvia hortensis 
1 hane mellan Roses och Cadaques 22.4 blev resans enda obs. 
 

176. Törnsångare Sylvia communis 
1 hane i udda biotop, i rasbrant ovanför trädgränsen i Ordesa valley 26.4, 1 hona i park i Barcelona 28.4. 
 

177. Trädgårdssångare Sylvia borin 
1 ex Aiguamolls 23.4, 1 sj. Sastago 24.4. 
 

178. Svarthätta Sylvia atricapilla 
Allmän, sedd och hörd sjungande mellan Roses och Cap de Creus 22.4, Aiguamolls 23.4, Sastago 24.4, 
San Juan de la Peña 25.4, Valle de Hecho 27.4, Montserrat 28.4. 
 

179. Bergsångare Phylloscopus b. bonelli 
1 ex vid Ebrofloden i Sastago 24.4, 1 ex nära Santa Cruz 25.4, ingen av dem sjungande. Överraskande 
fåtalig, och hade troligen inte anlänt till häckmiljöerna ännu, kanske p.g.a. den kalla våren. 
 

180. Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 



1 sj. Aiguamolls 23.4. 
 

181. Gransångare Phylloscopus c. collybita 
Sedd och hörd med 1 sj. Aiguamolls 23.4, 1 sj. Sastago 24.4, 2 sj. mellan Jaca och Torla 25.4 samt 2 sj. 
Valle de Hecho 27.4. Endast fåglar med nominatformens sång hördes. 
 

182. Lövsångare Phylloscopus trochilus 
Noterad mellan Roses och Cap de Creus 22.4, Aiguamolls 23.4 och Sastago 24.4. 
 

183. Kungsfågel Regulus regulus 
2 ex i barrskogsbältet Ordesa valley 26.4. 
 

184. Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 
Hörd sjungande vid San Juan de la Peña och Santa Cruz 25.4, Ordesa valley 26.4, Valle de Hecho 27.4 
och Montserrat 28.4. 
 

185. Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 
Sedd mellan Roses och Cap de Creus 21-22.4, Aiguamolls 23.4, Sastago 24.4 och Ordesa valley 26.4. 
 

186. Stjärtmes Aegithalos caudatus europaeus 
Noterad vid Aiguamolls 23.4, Sastago 24.4, Santa Cruz 25.4, Ordesa valley 26.4 och Montserrat 28.4. 
 

187. Entita Parus palustris 
5 ex Ordesa valley 26.4, hade en skum sång mest påminnande om talltita. 
 

188. Tofsmes Parus cristatus 
5 ex vid klostret i San Juan de la Peña 25.4, 2 ex Ordesa valley 26.4. 
 

189. Svartmes Parus ater 
2 ex vid klostret i San Juan de la Peña 25.4, 2 ex Ordesa valley 26.4. 
 

190. Blåmes Parus caeruleus 
Sedd i lövskogsmiljöer vid Sastago 24.4, San Juan de la Peña 25.4, Ordesa valley 26.4 och Montserrat 
28.4. 
 

191. Talgoxe Parus major 
Sedd mellan Roses och Cap de Creus 22.4, Sastago 24.4, San Juan de la Peña 25.4, Ordesa valley 26.4, 
Montserrat 28.4 och Llobregatdeltat 29.4. 
 

192. Nötväcka Sitta europaea caesia 
Endast noterad närmare Pyrenéerna, vid San Juan de la Peña 25.4, Ordesa valley 26.4 och Valle de Hecho 
27.4. 
 

193. Murkrypare Tichodroma muraria 
1 par vid trolig boplats Boca del Infierno, Valle de Hecho 27.4, visade upp sig väldigt fint i några minuter. 
 

194. Trädkrypare Certhia familiaris 
1 sj. i barrskogsbältet Ordesa valley 26.4. 
 

195. Trädgårdsträdkrypare Certhia brachydactyla 
Noterad med 1 sj. Sastago 24.4, 3 sj. Ordesa valley 26.4 och 2 sj. Montserrat 28.4. 
 

196. Pungmes Remiz pendulinus 
1 ex vid Ebrofloden i Sastago 24.4. 
 

197. Sommargylling Oriolus oriolus 
3 sj. vid Ebrofloden i Sastago 24.4. 
 

198. Varfågel Lanius (excubitor) meridionalis 



1 ex Los Monegros 24.4, 1 ex slätten söder om Lleida 27.4. 
 

199. Rödhuvad törnskata Lanius senator 
1 ex Los Monegros 24.4, 1 ex slätten söder om Lleida 27.4, 1 ex Llobregatdeltat 28-29.4. 
 

200. Nötskrika Garrulus glandarius 
Sedd vid San Juan de la Peña 25.4, Ordesa valley 26.4, Valle de Hecho 27.4. 
 

201. Skata Pica pica 
Sedd vid odlingslandskap och bebyggelse i Llobregatdeltat 21.4, Aiguamolls 23.4, Sastago 24.4 och 
närmare Pyrenéerna i Jaca valley 25.4. Sågs även i stäpplandskap långt från närmaste hus vid Belchite 
24.4, men ej sedd på högre höjd i bergstrakterna. 
 

202. Alpkaja Pyrrhocorax graculus 
Endast noterad på högre höjd i Pyrenéerna, med drygt 30 ex Ordesa valley 26.4 och ca 15 ex övre Valle 
de Hecho 27.4. 
 

203. Alpkråka Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Sedd både runt torrare odlingsmarker i närheten av raviner med 7-10 ex Los Monegros 24-25.4 och 3 ex 
Belchite 24.4, samt i bergsmiljö med 2 ex San Juan de la Peña 25.4, 2 ex Ordesa valley 26.4 och 4 ex 
Valle de Hecho 27.4. Dessutom ca 40 obestämda alpkråkor/alpkajor på långt håll i Ordesa valley 26.4. 
 

204. Kaja Corvus monedula 
Endast sedd med 3 ex från bilen mellan Bujaraloz och Zaragoza 25.4 samt 4 ex på slätten söder om Lleida 
27.4. 
 

205. Kråka Corvus c. corone 
Sedd vid Aiguamolls 23.4, Bujaraloz 23.4, Los Monegros 24-25.4, Jaca valley 25.4, San Juan de la Peña 
25.4, Ordesa valley 26.4. 
 

206. Korp Corvus corax 
Förutom 1 ex Los Monegros 25.4 endast sedd i bergsmiljö; vid San Juan de la Peña 25.4, Ordesa valley 
26.4, Valle de Hecho 27.4 och Montserrat 28.4. 
 

207. Stare Sturnus vulgaris 
Endast sedd på åkermark och fuktängar vid kusten, vid Llobregatdeltat 21 och 28-29.4 samt Aiguamolls 
23.4. 
 

208. Svartstare Sturnus unicolor 
Mycket allmän på slätter och i samhällen i området Bujaraloz-Los Monegros-Sastago 23-25.4. I övrigt ej 
sedd. 
 

209. Gråsparv Passer domesticus 
Mycket allmän vid all slags bebyggelse och i odlingslandskap hela resan.  
 

210. Pilfink Passer montanus 
Endast sedd med 1 ex Aiguamolls 23.4 samt vid Llobregatdeltat med 1 ex 28.4 och 5 ex 29.4. 
 

211. Stensparv Petronia petronia 
8-10 ex i den torra steniga delen av Los Monegros 24.4, 4 ex nedre Valle de Hecho 27.4. 
 

212. Bofink Fringilla coelebs 
Endast sedd i Ordesa valley 26.4 och Valle de Hecho 27.4. 
 

213. Gulhämpling Serinus serinus 
Noterad vid Llobregatdeltat 21 och 28-29.4, Aiguamolls 23.4, Sastago 24.4, San Juan de la Peña 25.4, 
Valle de Hecho 27.4 och Montserrat 28.4. 
 

214. Citronsiska Serinus citrinella 



8 ex vid klostret i San Juan de la Peña 25.4. 
 

215. Grönfink Carduelis chloris 
Sedd vid Llobregatdeltat 21 och 28-29.4, vid Aiguamolls 23.4 och med 1 ex uppe i Ordesa valley 26.4. 
 

216. Steglits Carduelis carduelis 
Noterad vid Cap de Creus 21.4, Aiguamolls 23.4, Sastago 24.4, San Juan de la Peña 25.4 samt Valle de 
Hecho 27.4. 
 

217. Grönsiska Carduelis spinus 
1 ex Ordesa valley 26.4. 
 

218. Hämpling Carduelis cannabina 
Sedd vid Cap de Creus 21.4, nära Sastago 23.4, södra Los Monegros 24.4, Santa Cruz 25.4 och Valle de 
Hecho 27.4. 
 

219. Häcksparv Emberiza cirlus 
1 hane Sastago 24.4, 1 sj. Santa Cruz 25.4, 2 ex mellan Jaca och Torla 25.4, 6 ex Valle de Hecho 27.4, 1 
hane Jaca valley 27.4. 
 

220. Klippsparv Emberiza cia 
3 par Ordesa valley 26.4, 1 ex Valle de Hecho 27.4, 6 ex Montserrat 28.4. 
 

221. Ortolansparv Emberiza hortulana 
2 ex mellan Roses och Cadaques 22.4. 
 

222. Kornsparv Miliaria calandra 
Med säkerhet noterad endast mellan Roses och Cap de Creus 22.4 och vid Llobregatdeltat 29.4. Troligen 
rejält förbisedd. 

  
 
 
 
Däggdjur 
 
Fladdermus Chiroptera spp. 
 
Näbbmus Crocidura sp. 
1 ex Los Monegros 25.4. 
 
Granada Hare Lepus (capensis) granatensis 
1 ex av denna fältharelika art i Los Monegros 24.4 samt 1 ex Belchite 24.4. 
 
Röd ekorre Sciurus vulgaris 
2 ex Ordesa valley 26.4. 
 
Alpmurmeldjur Marmota marmota 
Allmän ovanför trädgränsen i Ordesa valley 26.4. 
 
Rödräv Vulpes vulpes 
1 ex nära Cap de Creus 22.4, 1 ex mellan Torla och Jaca 27.4. 
 
Gems Rupicapra (rupicapra) pyrenaica 
Totalt ca 20 ex Ordesa valley 26.4, tämligen oskygga i smågrupper. Den pyreneiska formen betraktas 
numera ofta som en egen art. 
 
Dovhjort Cervus dama 
1 ex Aiguamolls 23.4. 



 
Vildsvin Sus scrofa 
1 ex Aiguamolls 23.4. 
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