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Vi, Anders och Lars Helseth, åkte på den här semestern tillsammans med övriga familjen.
Det var alltså ingen ren skådarresa, men det blev ändå en del skådning. Vi bodde i den
franska staden Saint Cyprien-Plage, som ligger precis vid Medelhavet några mil norr om
spanska gränsen. Därifrån gjorde vi dagsturer till omgivningarna. Här nedan kommer vi
nämna några av de dagar som vi skådade samt en artlista över de arter som vi såg.

3/6
Anlände till Barcelona flygplats och började sedan resan norrut i en hyrd minibuss. En av de
första arterna blev alpseglare, som sågs mitt inne i Barcelona från bilen. Vid Orbus gjordes
ett kort stopp. Vi hann dock se både svartstare och stensparv. Några mil innan den franska
gränsen , längst motorvägen A 7, såg vi en ormörn. Väl framme i Saint Cyprien-Plage sågs
det bl.a. sammetshätta, gulhämpling, svart rödstjärt, turkduva samt gulhämpling. Dessa
arter, med undantag av sammetshätta, var mkt vanliga i byn.

4/6
Uppe ganska tidigt på morgonen för att undersöka fågeltillgången runt byn. Vid en liten sjö
norr om byn sågs medelhavstrut, silkeshäger och gröngöling (sharpei). Vi såg och hörde
även grässångare, cettisångare och svarthakad buskskvätta. Strax öster om sjön fanns ett
stäppliknande område. Där fanns bl.a. tofslärka, kornsparv och härfågel. Nere vid stranden
var medelhavstrut allmän.

5/6
Vi besökte sjön Étang de Saint Nazaire. Denna sjö ligger mellan Saint Cyprien-Plage och
staden Canet. Vid sjön sågs ganska mycket fågel, bl.a. 130 flamingo, purpurhäger,
skäggtärna, svartbent strandpipare, rödbena, småtärna och 400 sothöns. Under
eftermiddagen sågs en hane häcksparv i Saint Cyprien-Plage.

6/6
Dagstur till skatteparadiset Andorra för att leta efter billiga kikare samt fågel. När vi
passerade gränsen och kommit upp på 2000 m.ö.h. överraskades vi av ett snöoväder! När
ovädret var över stannade vi till vid vägen och fick se 2 vattenpiplärkor och en alpjärnsparv.
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I Andorras huvudstad (Andorra la Vella) såg vi några klippsvalor. Här fanns även en mängd
olika fotoaffärer som sålde optik väldigt billigt. På vägen hem tog vi (om-) vägen förbi Roc
de Quer. Detta är en berömd utsiktsplats som ligger på nästan 3000 m.ö.h. i centrala
Andorra. Här hade vi glädjen att observera citronsiska. Vi räknade till minst tre sjungande
hanar och dessutom sågs två honor. Vi såg även svartmes (britannicus) och spillkråka.

7/6
Vid ett besök i kuststaden Collioure obsades en hane blåtrast. Denna läckra fågel satt och
sjöng på en stor borg mitt i staden.

9/6
Heldag i Camargue. Detta så välkända område bjöd på mängder med fantastiska obsar!
Vi började resa från Saint Cyprien-Plage klockan fyra på morgonen och var framme i
gryningen. Första stoppet var vid La Petite Camargue. Här fanns fågel överallt!
På en åker stod resans första kohägrar, och i en trädtopp framför bilen landade en rallhäger.
När vi väl stannat bilen kom en natthäger flygande över oss, och runtomkring oss kryllade
det av styltlöpare och silkeshäger. Här såg vi även 3 skedstorkar, rördromar, purpurhägrar,
skäggtärnor, gräshoppsångare och en skräntärna.
Resan fortsatte och efter några stopp längst vägen hade vi även sett en minervauggla,
polyglottsångare, brunglador samt ytterligare några kohägrar. Nästa stopp var vid
hamnstaden St. Mairies de la Mer. Här såg vi två sandtärnor och ca 50 flamingo. Nu drog
vi vidare mot La Crau. På vägen dit såg vi bl. a. en dvärgörn(mörk fas), svarthuvad mås,
turturduva samt flera brunglador, sandtärnor och hägrar. Väl nere vid La Crau var det
ruskigt varmt. Trots att vi nästan stektes på den stora stäppen såg vi en småtrapp, tjockfot,
korttålärkor och minervaugglor. I luften hängde det brunaglador nästan överallt. Efter ett par
timmar i värmen började vi resan ner mot flamiongokolonin. Vi hann dock inte köra mer än
ett par hundra meter från La Crau innan Lars fick syn på dröm-X:et numero uno –
BLÅKRÅKA!!!
Denna sagolika fågel satt i en lövfri buske bredvid vägen. Efter detta äventyr kom vi fram till
Étang du Fangassier. Det är där flamingorna häckar. Den stora kolonin sågs på ganska långt
håll, och sågs som ett vit/rosa band över stranden. Kolonin är uppskattad till 20 000 par. Här
hade vi även kanonobsar på långnäbbad mås. Cirka 40 individer sågs sväva lätt över
vattenytan. Vi såg även gulärla av rasen iberiae. På vägen hem stannade vi vid Marais de
Grenouillet, i centrala Camargue. Här sågs sandtärnor och tre biätare. Denna obs satte punkt
för en, ur skådarsynpunkt, mycket lyckad dag.
Ett besök till Camargue rekommenderas varmt!

12/6
Trots lätt regn på morgonen bestämde vi oss för att åka till Spanien och Aiguamolls
d’Empordá, i närheten av Figueras, den lite udda konstnären Salvador Dali´s hemstad. Strax
efter att gränsen hade passerats gjorde vi ett kort stopp längst vägen. Ganska snart fick vi syn
på en del klippsvalor och en rostgumpsvala. Efter detta lyckade stopp fortsatte resan mot
dagens huvudmål. Aiguamolls d’Empordá är en våtmarkslokal som är väl iordningställd med
naturum, gömslen och toaletter. I området häckade ca 15 par vit stork. Från vassarna hördes
kaveldunsångare och trastsångare, och på de öppna vattenytorna låg det mycket gräsänder
och en smådopping. En brun kärrhök skrämde plötsligt upp änderna ur vattnet.
På grund av det mulna vädret flög en stor flock seglare lågt över våtmarken. Ur denna flock
lyckades vi hitta minst fyra bleka tornseglare, men troligen var det många fler. Dessa gick
tämligen lätt att artbestämma när de flög tillsammans med de vanliga seglarna. En individ
flög mellan oss bröder när vi stod och tittade på en biätarkoloni. Ett förskräckligt fult ljud



hördes plötsligt från vassen. Vi hoppade högt och sprang och gömde oss i ett gömsle. När vi
satt där hörde vi något som prasslade i vassen, och fram kom odjuret – en purpurhöna! Ett
fult ljud, men en fin fågel. Nästa lokal att besöka var Cap de Creus. På vägen dit såg vi en
del bleka tornseglare och biätare. Cap de Creus är en Spaniens östligaste fastlandspunkt. Här
skulle det enligt uppgift finns lagerlärkor, men det kraftiga blåsten hindrade oss från effektiv
skådning. Inga lagerlärkor, men en av oss (Anders) fick se en svart stenskvätta. Vi såg även
en del ”äkta” klippduvor och tre toppskarvar. När vi lämnat udden började hemresan. Vi
stannade bilen vid en olivodling där vi skulle fotografera odlingen. Plötsligt fick vi syn på en
hane medelhavsstenskvätta (västl. ras) ett par meter från bilen. Detta fick avsluta ännu en
lyckad skådardag.

13/6
En tornuggla flög över trädgården i Saint Cyprien-Plage sent på kvällen.

14/6
”Slöskådning” i Saint Cyprien-Plage gav både skatgök, trädgårdsträdkrypare och dvärgörn.
Skatgöken var juvenil och höll sig till sin värdförälder som i detta fall var en skata.

20/6
Åter igen en resa upp i Pyrenéerna. Men denna gång höll vi oss till de nedre delarna av
bergen. Vid ett vattendrag  i La Forge såg vi två forsärlor och vid Amélie-les-Bains såg vi
resans andra ormörn samt en duvhök. Härifrån tog vi väg D618 och längst denna väg
observerade vi bl.a. bergsångare, rödstrupig sångare, häcksparv och sydnäktergal. De nedre
delarna av Pyrenéerna är den biotop som påminner mest om svensk natur. Arter som bofink,
koltrast, rödhake och gök hördes här.

22/6
I en park söder om Saint Cyprien-Plage hördes en spelande turturduva. Trots idogt letande
lyckades vi inte få se denna skygga art. Här såg vi även sommargylling och sydnäktergal.

Artlista

Smådopping 1 ex Aiguamolls d' Empordá, 12/6
Skäggdopping 2 ex Etang de St. Nazaire, 5/6

7 ex på samma lokal 22/6
Toppskarv 3 ex Cap de Creus, 12/6
Rördrom 3 ex sedda+ 1 tutande ex,

La Petite Camargue, 9/6
Natthäger 1 ex La Petite Camargue, 9/6 och

1 ex N Albaron, C Camargue, 9/6
Rallhäger 2 ex La Petite Camargue, 9/6
Kohäger täml. allmän-allmän i Camargue
Silkeshäger allmän på lämpliga lokaler
Gråhäger täml. allmän på lämpliga lokaler
Purpurhäger sågs  vid Etang de St. Nazaire samt

6 ex La Petite Camargue, 9/6
Vit stork ca 15 ex Aiguamolls d' Empordá, 12/6

1 ex Figueras, Spanien 12/6
Skedstork 3 ex La Petite Camargue, 9/6



Flamingo täml. allmän på lämpliga lokaler,
mkt allmän i södra Camargue

Knölsvan 2 ex Camargue, 9/6
Gravand sällsynt-sparsam i Camargue
Gräsand sparsam-täml. allmän på lämpliga lokaler
Brunglada täml. allmän i norra Camargue,

sällsynt i södra Camargue
Ormörn 1 ex A 7 (motorvägen) ca 2 mil S gränsen, 3/6

1 ex Amélie-les-Bains, 20/6
Brun kärrhök sällsynt-sparsam
Duvhök 1 ex Amélie-les-Bains, 20/6
Ormvråk 1 ex La Crau, 9/6
Dvärgörn 1 ex N Vergiére (N La Crau), 9/6

1 ex Saint Cyprien Plage, golfbanan, 14/6
Tornfalk sällsynt-sparsam
Fasan 1 ex Marais de Grenouillet, C Camargue, 9/6
Rörhöna 1 ex N Albaron, C Camargue, 9/6
Purpurhöna 2 ex Aiguamolls d' Empordá, 12/6
Sothöna täml. allmän-mkt allmän på lämliga lokaler
Småtrapp 1 ex La Crau, 9/6
Styltlöpare täml. allmän-allmän i Camargue

ca 20 ex Aiguamolls d' Empordá, 12/6
Skärfläcka sällsynt i Camargue
Tjockfot 1 ex La Crau, 9/6
Svartbent strandpipare 7 ex vid utloppet Etang de St. Nazaire, 5/6
Rödbena 1 ex Etang de St. Nazaire, 5/6
Svarthuvad mås 1 ex N Vergiére (N La Crau), 9/6
Skrattmås täml. allmän på lämpliga lokaler
Långnäbbad mås ca 40 ex Etang du Fangassier, S Camargue, 9/6
Gråtrut allmän vid kusten, sparsam i inlandet
Sandtärna täml. allmän i Camargue

3 ex Etang de St. Nazaire, 22/6
Skräntärna 1 ex La Petite Camargue, 9/6
Fisktärna obsad i St. Mairies de la Mer, S Camargue, 9/6
Småtärna koloni på ca 15-20 par utloppet Etang de St.Nazaire
Skäggtärna 1 ex Etang de St. Nazaire, 5/6

ca 5 ex La Petite Camargue, 9/6
Klippduva 4 ex Cap de Creus, 12/6

tamduva täml. allmän-allmän
Ringduva sparsam
Turkduva täml. allmän
Turturduva 1 ex N Vergiére, Camargue, 9/6

1 ex parken, S Saint Cyprien-Plage, 22/6
Skatgök 1 ex Saint Cyprien-Plage, 14/6, 17/6
Gök 1 ex Pyrenéerna, 6/6
Tornuggla 1 ex trädgården, Saint Cyprien-Plage, 13/6
Minervauggla 1 ex S La Petite Camargue, 9/6

2 ex La Crau, Camargue, 9/6
Tornseglare allmän
Blek tornseglare 4 ex Aiguamolls d' Empordá, 12/6

några ex S Cap de Creus
Alpseglare 1 ex centrala Barcelona, 3/6
Biätare 3 ex Marais de Grenouillet, Camargue, 9/6

1 ex Figueras, Spanien, 12/6
6 ex vid bo Aiguamolls d' Empordá, 12/6
1 ex V Roses, Spanien, 12/6
1 ex S Port de la Selva, Spanien, 12/6



Blåkråka 1 ex N La Crau, Camargue, 9/6
Härfågel sågs nästan dagligen i St. Cyprien, trol. 5 par,

i övrigt täml. Allmän, sågs ofta från bilen
Gröngöling sparsam-täml. allmän
Spillkråka 1 ex Roc de Quer, Andorra, 6/6
Korttålärka ca 5 ex La Crau, 9/6
Tofslärka sparsam-allmän
Sånglärka sparsam
Backsvala ca 3 ex Aiguamolls d' Empordá, 12/6
Klippsvala 3 ex Andorra la Vella, 6/6

ca 8 ex kustvägen, några km S gränsen (Sp), 12/6
Ladusvala täml. allmän
Rostgumpsvala 1 ex kustvägen, några km S gränsen (Sp), 12/6
Hussvala täml. allmän
Vattenpiplärka 2 ex Andorra, strax efter gränsen, 6/6
Gulärla 2 ex Pointe de Cacharel, S Camargue, 9/6

1 ex Etang de Fangassier, S Camargue, 9/6
Forsärla 2 ex La Forge, Pyrernéerna, 20/6
Sädesärla sparsam-täml. allmän
Alpjärnsparv 1 ex Andorra, strax efter gränsen, 6/6
Rödhake 1 ex D618, Pyrenéerna, 20/6
Sydnäktergal täml. allmän i Camargue, i övrigt sparsam-täml. allmän
Svart rödstjärt sparsam-täml. allmän, i St Cyprien allmän
Svarthakad buskskvätta 1 ex Saint Cyprien-Plage 4/6

5 ex Etang de St. Nazaire 5/6
Stenskvätta 1 ex Andorra, strax efter gränsen, 6/6
Medelhavsstenskvätta 1 ex V Cap de Creus, 12/6
Svart stenskvätta 1 ex Cap de Creus, 12/6
Blåtrast 1 ex Collioure, 7/6
Koltrast sparsam i Pyrenéerna, övrigt 1 ex parken, S Saint Cyprien-Plage, 22/6
Cettisångare täml. allmän på lämpliga lokaler
Grässångare täml. allmän på lämpliga lokaler
Gräshoppsångare 1 ex La Petite Camargue, 9/6
Kaveldunsångare minst 2 ex Aiguamolls d' Empordá, 12/6
Rörsångare 1 ex sjön, Saint Cyprien-Plage, 4/6. Sparsam i Camargue
Trastsångare 1 ex Aiguamolls d' Empordá, 12/6
Polyglottsångare 1 ex N Parc Ornithologique, Camargue, 9/6
Rödstrupig sångare 2 ex D618, Pyrenéerna, 20/6
Sammetshätta 1 ex St. Cyprien, 3/6

2 ex N Collioure, 7/6
1 ex kustvägen, några km S gränsen (Sp), 12/6

Bergsångare 1 ex D618, Pyrenéerna, 20/6
Gransångare 1 ex N Vergiére, Camargue, 9/6
Tofsmes 1 ex några km O Roc de Quer, Andorra, 6/6
Svartmes 1 ex några km O Roc de Quer, Andorra, 6/6

1 ex Roc de Quer, 6/6
Talgoxe sparsam. I St Cyprien sågs två olika familjer
Trädgårdsträdkrypare 1 ex parken, St. Cyprien, 4/6, 14/6
Sommargylling sparsam-täml. Allmän, sågs ofta från bilen
Nötskrika 1 ex från bilen, N Collioure, 7/6

3 ex V Argelés, 24/6
Skata täml. allmän
Kaja sparsam
Kråka sparsam
Korp sällsynt
Stare täml. allmän
Svartstare 1 ex Orbus, Spanien, 3/6
Gråsparv allmän, lokalt mkt allmän



Pilfink sparsam
Stensparv 1 ex Orbus, Spanien, 3/6
Bofink sparsam i Pyrenéerna
Gulhämpling täml. allmän
Citronsiska 5 ex Roc de Quer, 6/6
Grönfink sällsynt
Steglits täml. allmän
Grönsiska 1 ex Saint Cyprien-Plage
Häcksparv 1 ex Saint Cyprien-Plage, 5/6

1 ex D618, Pyrenéerna, 20/6
Kornsparv 1 ex Saint Cyprien-Plage, 3/6

3 ex Etang de St. Nazaire, 5/6

Totalt sågs 114 arter.

Lästips: Camargue, AviFauna´s reserapport, maj-95.

Dónde observar aves en España y Portugal, Laurence Rose, Birdlife International.

Finding birds in Southern France, Dave Gosney.

A birdwaching guide to the Pyrenees, Jacquie Crozier.
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