
Spanien 9-22 Maj 2010 

 
Skatgök / Great Spotted Cuckoo, Trujillo stäppen 
 
 
Deltagare:  
Bernt Larsson  e-post: bernt.larsson@mbox312.swipnet.se 
 
 
Introduktion och bakgrund: 
 
Spanien har alltid lockat mig som skådarland, med arter som spansk kejsarörn, stortrapp, 
kafferseglare, blåskata, rödhalsad nattskära och den sägenomspunna och mystiska arten 
dupontlärka, så var valet lätt, Spanien skulle det bli. Först kollade jag upp en del reserapporter 
på nätet, en del var bra, andra inte. Speciellt de svenska rapporterna håller lite högre klass, 
detsamma gäller för en del brittiska och holländska rapporter. Det var speciellt en som föll 
mig i smaken och det var Richard Ek`s rapport, och den har verkligen varit en 
inspirationskälla utöver det vanliga, så tack för det Richard ( Jesper S och Björn A ). 
Min resa följde till stora delar Ek`s upplägg, frånsett att jag utelämnade de norra delarna som 
Valle de Hecho i Pyrenéerna och Picos de Europa. Redan från början bestämde jag mig för en 
del ”target species” och det var dem som skulle styra resan och ingenting annat. 
 
Mina målarter var: balearisk lira, spansk kejsarörn, rödhöna, stortrapp, kamsothöna, 
vitbukig flyghöna, skatgök, rödhalsad nattskära, kafferseglare, dupontlärka, lagerlärka, svart 
stare, blåskata, svart stenskvätta, citronsiska, macchiasångare, herdesångare och iberisk 
varfågel. Dessutom hade jag några WP-kryss som jag var intresserad av: grågam, hökörn, 
trädnäktergal ( raskryss ). 2 andra arter fanns med, men bara som en parantes, nämligen 



mindre lira som jag inte överhuvudtaget räknade med, och kaveldunsångare som jag tidigare 
har sett, men bara en väldigt dålig obs av en sjungande fågel i Turkiet. 
 
Korta fakta kring resan: 
 
Pris: 
Total kostnad för resan hamnade på c:a 18 500 kr.  
 
Hyrbil: 
Bokades hemifrån via Mr Jet. Fick möjlighet att välja mellan en A-190 Mercedes och en TDI 
Golf, och valet föll på Golfen, som var i stort sett som ny, den hade gått 323 mil!. Inget jag 
ångrade, den gick som en klocka och drog inte speciellt mycket diesel, c:a 0,57 liter/mil. 
Pris: 4500 kr för 13 dagar eller 346 kr/dag. Bilen hyrdes av Europcar och kontoret låg en 
våning ner från terminalen i Madrid. Obs! bilen skall lämnas tillbaka fulltankad, annars en 
straffavgift på 90 Euro. AC är ett måste. Dieseln kostade mellan 1,07-1,11 Euro / liter. Totalt 
körde jag 368 mil på dem här 2 veckorna. Obs! en väldigt viktig sak är, att nu finns 
möjligheten att hyra en GPS-bilnavigator ( Garmin ) när man hämtar ut bilen, åtminstone hos 
Europcar, vilket man bör göra, om man inte gör som jag gjorde, nämligen att ta med sig en 
egen. Jag hade oerhört stor nytta av den, inga som helst problem att hitta till de olika 
lokalerna, oavsett från vilket håll man kom från. Kostnad för diesel: 2200 kr. 
 
Flyg: 
Bokades via Mr Jet och jag flög med Iberia från Arlanda. De överraskade positivt, nu menar 
jag inte flygpersonalen, även om det inte var något fel på dem, eller servicen på planet. Nej, 
planet var i stort sett nytt, men vilket utrymme för benen. Jag är lite stor av mig, både här och 
där, men inga som helst problem för knäna eller någonting annat, verkligen kanon, suveränt 
Iberia. Pris: 2200 kr T och R inkluderat allt. 
 
Mat, dryck och Logi: 
Om vi börjar med maten, så kostade middagen på kvällarna c:a 18-20 Euro och det 
inkluderade oftast någon kötträtt + 2 öl. Red bull var en dryck som användes flitigt, särskilt 
när gam nacken trädde in. Annars gick det inte åt så mycket vatten, pga att vädret var ostadigt 
och svalt den första veckan, med dagstemperaturer på c:a 17-18 upp till 22-24 grader. En dag 
var temperaturen högre än 30 grader ( 33 grader ) utanför Sevilla, under andra veckan. 
Varenda anständig mack i Spanien, har ett brett sortiment av mackor, ungefär som här 
hemma. Vilket innebar att jag allt som oftast gjorde inhandling där under dagen, och ibland på 
kvällen innan, till frukosten. Boendekostnaden varierade rätt mycket från c:a 20 Euro upp till 
c:a 27-30 Euro ( enklare hotell, vandrarhem och motell ) på dem flesta ställena, bortsett från 
Extremadura och turistorterna norr om Madrid, där priserna var från c:a 55 Euro – 70 Euro. 
Total kostnad för mat, dryck och logi hamnade på c:a 9500 kr.   
 
Trafik: 
Behövs inte sägas någonting, läs bara Richard Ek`s rapport, instämmer helt med honom. 
De kör som galningar, minst 20 km över rådande hastigheter, en vanlig hastighet på större 
vägar är 120 km/h. Häng bara på strömmen, bli inte någon bromskloss, det uppskattas inte. 
Jag om någon vet, hände vid något tillfälle, när man letade efter någon speciell väg eller 
avfart. Blev stoppad av lokala polisen vid 2 tillfällen och Guarde de Civil vid ett tillfälle, men 
inga böter, till skillnad från Sverige, där polisen inte är lika samarbetsvillig, tyvärr. 
Kvalitén på vägarna är väldigt hög, bortsett från dem sista sträckorna ( km ) till enstaka 
lokaler, ute på landsbygden.  



Klimat och väder: 
Har jag redan varit inne på. Vädret präglades av ostadigt och svalt väder första veckan med en 
del korta regnskurar, ingenting som direkt påverkade skådningen, annat än i en positiv 
riktning. Jag tror att fågelaktiviteten var högre p.g.a. det svala vädret. Andra veckans väder 
var mera stabilt och soligare, och klarare väder, med lite högre dagstemperaturer.  
 
Hälsa: 
Inga som helst problem under de här 2 veckorna. 
 
Pengar: 
Jag tog med mig Euro hemifrån, väl tilltaget så att det skulle räcka. 
 
Kriminalitet: 
Inga som helst problem, vid några tillfällen lämnade jag både tub och kamera i bilen och 
vandrade iväg och kom tillbaka långt senare, dock inte inne i större städer. En gång hade jag 
nedvevade rutor och en dörr som stod öppen, trots det inga inbrott i bilen. Vid rätt många 
tillfällen skådade jag med packning i bilen, ganska långt och länge från bilen. Jag upplevde 
spanjorerna som ett ärligt och hederligt folk, en eloge for that. 
 
Litteratur & Kartor: 
Where to watch birds in Southern and Western Spain ( Garcia, Paterson ). 2008 
Where to watch birds in Northern and Eastern Spain ( Rebane, Garcia ). 2008 
Reserapport av Richard Ek, Spanien 12-26 Maj – 2006 
Reserapport av Måns Grundsten, Extremadura & Sepulveda 2008 
Reserapport av Richard Bonser, Southern Spain 4-7 may 2006 
Vägkarta Michelin Spain & Portugal 2009 ( 1:400 000 ) Kartcentrum Sthlm 275 kr. 
Fågelguiden Europas och Medelhavsområdets fåglar i fält ( Lars Svensson ). 2009 
 
Lokal och vägbeskrivningar: 
Här hänvisar jag till Richard Ek´s eminenta reserapport. I annat fall kommer jag att lämna lite 
beskrivningar i dagboksanteckningarna här nedan. 
 
Ett särskilt tack riktas till följande personer: 
 
Markus Rehnberg, Västerås, för att han fixade fram ljudfiler till vissa särskilt intressanta arter: 
dupont lärka, vitbukig flyghöna och rödhalsad nattskära. 
 
Rolf Svensson, Förslöv och ”Portugal”, För sin entusiasm och glädje över fåglarna i Spanien 
och Portugal. Dessutom framtagande av bra lokalbeskrivningar till lokaler i Extremadura och 
Coto Donana. Tack för vägbeskrivningen till kamsothönan i den lilla dammen i Marismas del 
Odiel, Huelva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resplan i korthet: 
 
Dag 1: Barajas airport, Madrid – Sepulveda ( Hoces del Rio Duraton ). 
Dag 2: Sepulveda – Puerto de Navacerrada – Trujillo – Monfrague N.P. 
Dag 3: Bélen – Santa Marta de Magasca – Caceres – Portilla el Tietar. 
Dag 4: Caceres stäpp – Portilla el Tietar – Rio Tajo Monfrague N.P. 
Dag 5: Trujillo - Huelva – El Rocio – Palacio del Acebrón. 
Dag 6  Valverde center – Los Palacios – Brazo del Este – Chipiona. 
Dag 7: Chipiona ( fyren ) – Bolonia ( cave ) – Tarifa. 
Dag 8: Tarifa - Bolonia ( cave ) – Tarifa. 
Dag 9: Tarifa ( hamn ) – Ronda – Grazalema. 
Dag 10: Grazalema med omnejd. 
Dag 11: Grazalema – La Espera – Los Palacios – Sevilla ( Ecija ). 
Dag 12: Ecija – Cuidad Real – Daimiel. 
Dag 13: Daimiel – Las Tablas de Daimiel – Hotell 7 mil söder om Madrid. 
Dag 14: Transport till Madrid och flygplatsen ( Barajas ). 
 
Dagboksanteckningar: 
 
Sö 9/5-2010 
Anlände till Barajas flygplats kl. 19.00 ( Madrid ). Hämtade ut bilen kl. 20.30 en Golf TDI 
( diesel ). Körde norrut på väg A1 mot Sepulveda och Ermita de San Frutos. Se bra 
vägbeskrivning i Richard Ek`s reserapport 2006. Stannade till i Sepulveda på ett litet hotell, 
tänkte boka rum där, men blev avskräckt av priset 55 Euro, tjo hej du, här blir inga barn 
gjorda. Nej tack!, det är bara till att åka vidare, kom fram till Ermita de San frutos c:a 23.20. 
Åkte ut på grusvägen sista biten fram till parkeringen, stannade några ggr och lyssnade, och 
döm om min förvåning, när den säregna, vemodiga och mystiska sången från en av resans 
vikigaste arter hördes utöver nejden, nämligen dupont lärkan, vilken härlig start på resan. 
 
Må 10/5-2010 
Försökte sova några timmar i bilen, vaknade till lite då och då under natten och vad spelade 
då, jo dupont lärkan förstås. Under natten spelade det c:a 2-3 ex., kl. 06.00 var det ett 
fantastiskt spel runt bilen, alldeles intill vägen, 4-5 ex. spelade intensivt och vackert. Sjöng 
fram till c:a 07.00-07.15, då de helt tvärt slutade, därefter hördes 2 sj. ( markspelande ) 
alldeles intill vägen på båda sidor om vägen fram till 07.45. Trots att det hade ljusnat, så var 
det totalt omöjligt att få den minsta lilla flukt på de här individerna. I övrigt där: rödhöna 
2 ex sedda + många spelande ( c:a 10 ex. ), härfågel 2 ex, gott om lärkor, dock inte så många 
individer, men ett flertal arter; kalanderlärka 2, korttålärka 3-4 ex, tofslärka minst 1-2 ex,  
lagerlärka minst 5 ex, höll sig väldigt nära, ofta sittandes i någon buske, eller stenhög. 3 ex 
gick på parkeringen helt orädda, trädlärka några ex och fältpiplärka 1 ex, alpkråka en liten 
flock kom och flög förbi, rödhuvad törnskata 3 ex, kornsparv 1 ex, stensparv 2 ex vid 
parkeringen. 2 st. herdesångare satt och sjöng i buskarna intill parkeringen, en blåtrast hanne 
höll till där också. Kvar till kl. 09.00 lämnade lokalen för vidare transport till Puerto de 
Navacerrada och en högst väntad och efterlängtad frukost, efter gårdagens uteblivna middag.    
 
Vägen mellan Sepulveda och Puerto de Navacerrada observerades bl.a. blåskata 1 ex som 
satt i toppen av en buske, rödhöna 2 ex alldeles intill vägen, dvärgörn 2 ad ljus fas, gåsgam c:a 
50 ex, grågam 1 ex, brunglada 2 ex, fiskgjuse 1 ex. I byn Rasca fria sågs bl.a. sydnäktergal 1 
ex + 1 ex sj., svart rödstjärt 1 ex, vita storkar häckade i flera förbipasserande byar. 
 



I Puerto de Navacerrada kl. 11.40-13.10, sågs bl.a. en vacker hanne stentrast som satt på ett 
hustak, klippsparv 1 ex, brandkronad kungsfågel 2 ex, svartmes 2 ex, trädgårdsträdkrypare 
minst 2 ex. Det tog lite tid innan den första citronsiskan hade hittats inne bland husen i byn, 
c:a 50 min. Totalt sågs 5-10 ex, varav 4-5 ex sågs samtidigt, bl.a. sågs en vacker hanne på 4 m 
håll, när den drack vatten från en rinnande kran på husväggen, som därmed bildade en liten 
”pool” på marken. Längs vägen mellan Puerto de Navacerrada och Trujillo sågs bl.a. 
brunglada fler än 20 ex i Oropesa, på samma plats 1 hona ängshök . Fortsatte vidare från 
Trujillo mot Monfrague N.P. det gav bl.a. blåskata 20 ex, biätare 10 ex.  
 
Kom fram till Portilla del Tietar kl. 19.00 var kvar där till 20.15, det gav bl.a. smutsgam 1 ad, 
dvärgörn 1 ad mörk fas, gåsgam c:a 20 ex, men tyvärr ingen spansk kejsarörn. I övrigt där 
svart stork 2 ex, blåtrast 1 hanne. Åkte tillbaka till Trujillo för att hitta något boende, fick ett 
tips från några danska skådare som bodde på hotell Victoria i Trujillo, åkte dit med gps, inga 
som helst problem att hitta till hotellet. Priset lite för högt för min budget, men tog det ändå 
60 Euro/ natt. Bra hotell, enkelt, hyfsad standard och väldigt rent. Stannade där i 3 nätter. 
Åt på hotellets restaurang Entrecoté och pommes + 2 öl och kaffe-latte. Väldigt bra entrecoté 
och priset 21 euro, helt ok!.  
 
Ti 11/5-2010 
Vä: först lite mulet, senare uppklarnande och till sist lite sol också!.  
Belén-stäppen kl. 07.20-10.00 ( Extremadura ) 
En mycket trevlig lokal som jag verkligen rekommenderar. Det tog inte lång stund innan den 
första stortrappen hade siktats, totalt sågs 5 ex, varav 2 ex spelade väldigt fint och nära, på 
c:a 150-200m håll ( ”skumbadande” ) riktigt härliga obsar. På samma plats 6 småtrappar, 
varav några spelade, skatgök 2 ex satt på stängseltrådar på c:a 15-20 m håll, 
iberisk varfågel 2 ex. I övrigt där några karaktärsfåglar för lokalen och för Spanien 
som t.ex. vita storkar, brunglador överallt, kalanderlärkor, härfåglar, kornsparvar, biätare 30 
ex i en flock, ormörn 2 ad etc. Vaktel 1 ex spelande. 
 
Åkte mot Santa Marta de Magasca kl. 11.00-11.40 ( Trujillo-stäppen ). 
Tog vägen cc-57.1 från väg 521 mitt emellan Trujillo och Caceres. Efter någon km dök det 
upp 2 ex skatgök alldeles intill vägen. Sågs på 6-7m håll ( fotades ). En minervauggla satt 
under en korkek på marken. Blåskator c:a 5-6 ex flög över vägen i släptåg efter varandra. 
Temperaturen ökade från 19 grader till 19,5 mellan kl 12.00 – 14.00, för att därefter gå ner till 
15 grader på 15 min!, i samband med ett regnväder som helt plötsligt ”bara” dök upp. 
Under e.m. gjordes en tur till Caceres stäppen. Åkte väg cc-99 från Santa Marta de Magasca 
mot väg 521, några km innan man kommer ut på 521:an, går det in en dålig grusväg till höger  
( c:a 2,3-2,5 km norr om väg 521 längs väg cc-99 ). En bra väg för både trappar och flyghöns. 
Se bra vägbeskrivning i Måns Grundstens rapport Juni-2008. Körde c:a 15 km på den här 
vägen, gav inte speciellt mycket, annat än gott om bruna glador, grågam 1 ex ungfågel, trol. 
2k-fågel, gåsgam c:a 30 ex i en flock, blåkråka 2 ex, ängshök 9 ex ( 7 hannar + 2 honor ). 
Ytterligare 3 blåkråkor sågs, längs väg cc-99, precis norr om väg 521 vid holkarna och 2 ad 
ormörnar.  



 

      Skatgök / Great Spotted Cuckoo, Trujillo stäppen 
 
Portilla el Tietar kl. 18.10-21.00, temp: 16-17 grader. 
Mellan kl. 18.10 och 18.50 regnade det intensivt. Helt plötsligt slutade det att regna, efter 50 
min och direkt efter att det hade slutat regna, sprack himlen upp, och solen tittade fram från en 
nästan klarblå himmel. 15 min ( 19.05 ) efter att det slutade regna, kom det en ad spansk 
kejsarörn och gled över bergskammen och floden, rakt över våra huvuden, till allas glädje, 
därefter fortsatte den över nästa bergssluttning, bakom ryggen på oss. Det gick tämligen 
snabbt, och tyvärr syntes ingenting av vingovansidan. I övrigt där: 2 ex svart stork, gott om 
gåsgamar, smutsgam 2 ad, brunglador i mängd, rödstrupig sångare 2 ex, turturduva 1 ex sedd 
+ spelande, flera hörda rödhöns på andra sidan floden, klippsvalor, vildsvin en sugga med 
massa kultingar springandes över vägen i närheten av lokalen. 2 turturduvor satt på vägen. 
 
Ons 12/5-2010  
Caceres stäppen kl. 08.00 – 11.00 
Åkte den dåliga vägen, väster om väg cc-99. Se gårdagens beskrivning. Från avtagsvägen in 
på den ”dåliga” vägen åkte jag c:a 6,5 km, där sågs en flock på 4 svartbukiga flyghöns, 
blåkråkor 5 ex på ungefär samma ställen som igår, gott om ängshökar, spelande vaktel, 
rödhöns 6 ex sedda. Kl. 09.50 efter c:a 18,5 km på vänster sida om vägen, sågs en vattenfylld 
damm, c:a 200-300m från vägen. Stannade till där för att kolla efter flyghöns. När jag väl kom 
ut från bilen, hördes direkt vitbukiga flyghöns. De hördes från flera olika ställen, men var är 
dem, det var helt omöjligt att lokalisera dem i den harvade åkern. Jag hörde dem under flera 
minuter, men trots intensiv spaning med handjagarn och tuben gick dem inte att finna därute. 
Helt plötsligt får jag syn på en flock med flyghöns flygandes bortanför dammen. Jag ser att 
det är c:a 10 ex både svartbukiga och vitbukiga flyghöns. Kort därefter kommer det 
ytterliggare en flock med flyghöns och den här gången betydligt fler. Jag räknar till c:a 30 
vitbukiga flyghöns och c:a 15 svartbukiga flyghöns. De låter hela tiden när dem flyger runt, 
fram och tillbaka, båda arterna hörs. Helt plötsligt landar dem i den harvade åkern. Det är 
oerhört svårt att se dem på marken, trots att jag vet var dem landade. Jag ser någon fin hanne 
vitbukig, kanon!.. Några km längre fram ses en del gamar vid ett kadaver, det är  
c:a 15 gåsgamar, 3 grågamar ( ad ), och 2 smutsgamar. Det är fantastiskt kul att se dem gå 
iväg lite senare, för att påbörja sin startsträcka och springa, för att kunna lyfta. De går efter 



varandra och startar i turordning!..  23 km lång är den dåliga vägen rakt över västerut, 
kommer ut på vägen mellan Caceres och Torrejón el Rubio, Ex-390.  
 
Portilla el Tietar kl. 12.30-13.00  
Vä: halvklart-soligt och enstaka regnstänk. c:a 16-17 grader. 
En halvtimmes lång och suverän flyg uppvisning av en ad spansk kejsarörn. Dock till en 
början på en ganska hög höjd. Senare gick den ner på en lägre nivå och de ljusa fälten på 
vingovansidan syntes tydligt och bra. En kanon uppvisning. I övrigt där: smutsgam 2 ad,    
klippsparv 1 ex, rödhöna 1 ex gick över vägen, ormörn 1 ex, blåskator sågs på flera ställen 
längs vägen. Spansk kejsarörn häckar på andra sidan floden, men inte på framsidan av 
gamberget som tidigare, nu häckar den på baksidan av berget. Det ska även finnas berguv där, 
jag jobbade inte på den, men ingen såg den under dem tillfällen jag var där. 
 
Rio Tajo i Monfrague N.P. kl. 14.00-14.15  
Ormörn 1 ex, rödstrupig sångare 1 ex, alpseglare flera ex. Inga hökörnar syntes till, tyvärr. 
Gott om svalor och rostgumpsvalor.  Åkte tillbaka till Trujillo och en kort välbehövlig vila. 
Målarterna var avklarade i Extremadura. I morgon bär det av till Coto Dona etc. 
 
To 13/5-2010 
Sovmorgon därefter transport från Trujillo – Huelva – El Rocio. 
Vä: Soligt - halvklart – mulet, temp: + 21-23 grader 
Anlände till Huelva, Marismas del Odiel kl.1200 – 14.00 
Besökte dammen ( c:a 75m – 100m ) före inf.-centret i Marismas del Odiel. 
I dammen sågs bl.a. brunand 1 hanne, dvärgrördrom 1 hona, snatterand 3 hannar, smådopping 
3-4 ex, rörhöna 1 ex, trastsångare flera ex sj., och det som jag kom hit för, nämligen 
1 ex kamsothöna och dessutom omärkt. Sågs på 6-7m håll, häftigt läte!. I salinerna på andra 
sidan vägen gick det väldigt mycket vadare t.ex. 1000 kärror, styltlöpare, roskarlar, 
kustsnäppa 1 ex, spovsnäppor, rödbenor, st. strand., småsnäppor, sandlöpare, gravänder 2 ex 
och mängder av flamingos.  
 

 
Kamsothöna / Crested ( Red knobbed ) Coot 
 
 
Anlände till El Rocio kl. 15.00 Vä: 2 korta regnskurar, ganska varmt 23-25 grader. 



Bokade rum på Hostel Cristina 36 euro/natt. Standarden är inte bra, men ok för en natt.  
Det luktade unket i rummet och sipprade in vatten underifrån, genom golvet. Skulle ha stannat 
2 nätter, men p.g.a. det här blev det bara en natt. Åt en entrecoté eller var det nu var, enda 
gången som magen var lite i olag under kvällen/natten.  Kollade El Rocina, sjön utanför gav 
bl.a. purpurhäger några ex, sandtärnor, skedstorkar 360-400 ex, medelhavstrutar, snatteränder, 
skäggtärnor och gott om St. flamingos.  
 

 
El Rocio, den ”vita” staden 
 
Gjorde ett kvällsbesök till Palacio del Acebron kl. 20.00-22.40 
Vädret otroligt växlande, soligt - mulet och åska och regn. Regnade mellan kl. 20.30-21.20, 
därefter i stort sett klart och uppehåll, även om det på håll var väldigt mörka moln och åska. 
På agendan var det bara en art som gällde, nämligen rödhalsad nattskärra. P.g.a. vädret 
parkerade jag vid vägens slut intill Palacio del Acebron. Hela vägen är asfalterad. Obsar vid 
parkeringen: cettisångare minst 2 ex, trädgårdsträdkrypare 2 ex, sydnäktergal ( hur många 
som helst ), blåskator 3 ex längs vägen. Kl. 21.45 startade den första rödhalsade nattskärran 
att sjunga/spela c:a 100-200m söder om parkeringen, vaktel 1 ex spelade samtidigt. Jag körde 
tillbaka 150-200m från parkeringen, stod och spanade där, efter en stund får jag syn på en 
nattskärra som flyger längs vägen och över densamma, vingklappret hördes. Körde söderut 
mot entrén, stannade till och lyssnade på flera platser. Hornuggla 1 ex hördes. 100m söder om 
ugglan satt första nattskärran på vägen alldeles tyst, stannade till c:a 10m ifrån den och 
spanade på den, det var en rödhalsad. Efter ett tag startade jag bilen och försökte passera den 
utan att skrämma den, men den lyfte och flög iväg, 50m längre fram sitter det ytterligare en 
nattskärra på vägen och den här spelar för full hals, det syns i strålkastarskenet. Jag ställer 
bilen så att jag kan veva ner rutan och se den bra i handjagarn på 5m håll. Den fortsätter att 
spela, en kanonobs!.. Därmed var El Rocio avklarad, inga fler målarter här. 
 
 
 



Fre 14/5-2010 
Transport El Rocio – Valverde center – El Rocio. Vä: Soligt – halvklart. Kl. 07.15-12.10 
 
Valverde center kl. 09.15-10.15 
Såg bl.a. gott om vadare t.ex. mer än 1000 kärror, spovsnäppor 100-150, st,strandp., 
skärfläckor 20-30 ex, kustpipare 20 ex, purpurhäger 10-20 ex, natthäger 5-10 ex, rallhägrar, 
kohägrar, silkeshägrar, bronsibisar 100 ex, flamingos mer än 1000 ex, rödhuvad dyk 30 ex, 
rödvingad vadarsvala 5 ex, ormörn 2 ex, En flock på c:a 100 spanska sparvar sågs längs den 
väg som man inte ska åka sista biten till Valverde center. Den är helt säkert svår att åka även 
om man har fyrhjulsdrift. Jag träffade en spanjor med väghyvel vid sista korset ner till 
Valverde center. Jag frågade vilken väg jag skulle åka, han pekade på den väg som jag senare 
åkte och som var helt felaktig. Jag vet inte hur jag lyckades ta mig fram på den vägen, men 
jag balanserade på en tunn lina emellanåt, och var mycket nära att slå sönder underredet på 
bilen vid flera tillfällen. När jag kom fram möttes jag av en engelsk talande grupp med spansk 
skådarguide. Jag såg på guiden, hur han funderade över, hur i hela världen jag tagit mig fram 
längs den där ”helvetesvägen” utan att köra sönder bilen.  
 
Åkte vidare från El Rocio efter lunch mot Los Palacios ( träsket och lagunaområdet ). 
Los Palacios kl. 15.00 – 16.15 ( macchiasångare och trädnäktergal ) 
Se bra väg och lokalbeskrivning i Richard Bonser`s reserapport Southern Spain 4-7 may 2006 
Och även i Richard Ek`s rapport 2006. Det viktiga är att följa grusvägen längs kanalen 
söderut ej norrut. Man kommer fram till träsket-lagunen i NO-hörnet och inte tvärtom som 
Bonser beskriver, om man nu använder en riktig kompass. På vänster sida om kanalen syns en 
fornborg. Mitt sydöstra hörn är vad Bonser beskriver som sitt NV-hörn i träsket. Finns en ny 
byggnad i det hörnet med stängsel runtom. ( Blå grind och Blå port ). Har hästar och åsnor 
där. Det tog c:a 35-40 min innan jag såg den första macchiasångaren ”bra” inne i 
tamariskbeståndet. Ett råd gå inte in i tamariskbeståndet, när ni hör dem sjunga, ställ er hellre 
i en öppning utanför beståndet och vänta ut dem, när dem förflyttar sig, då kan ni få bra obsar 
av dem. Jag hade väldigt bra obsar på 10m håll. I övrigt där cettisångare och sydnäktergalar,  
 
Nu var det dags att jobba på trädnäktergal ( kl. 16.15-17.15 ), 
men inga trädnäktergalar ville visa sig, men jag skulle få revansch längre fram under resan. 
Dock sågs en del annat där som t.ex. turturduva 1 ex, grässångare minst 1 ex, mindre strandp., 
rödvingad vadarsvala 3 ex + 30 ex på ett fält i närheten, härfågel 1 ex. 
 
Besökte Brazo del Este kl. 17.50 – 18.30 
Purpurhäger 10 ex, skedstork 30 ex, rödvingad vadarsvala ngr ex, purpurhöna 20 ex, 
dvärgrördrom 1 ad hanne, skärfläcka 2 ex, vaktel 1 ex spelande. 
 
Fortsatte mot Chipiona och kom fram kl. 20.15 
Längs vägen sågs bl.a. ängshök 5 ex ( 4 hannar + 1 hona ). Tog in på Hostal – Venta Alcazaba 
i utkanten av Chipiona. Kostade 20 Euro, bra pris för hyggligt hostal. Fräscht badrum. 
Middagen kostade 9,50 Euro ( lokal bar ) 2 öl + sallad ”otroligt god” förrätt, sin salsa, lite kött 
med grön peppar och stekt potatis och lök. Kanonmiddag!.. 
 
Lö 15/5-2010 
Chipiona fyren, lite blåsigt idag c:a 8-10m/s, W eller SW-vind. Kl. 07.45-09.45 
Havssula 10-20 ex, kustlabb 1 ex mörk fas, långnäbbad mås 2 ex sträckte förbi,  
Myrspov 1 ex förbisträckande, silltrut 1 ex rast. Tyvärr inga liror. Långa håll!.. 
 



Besökte Bolonia Cave kl. 14.15-15.45 Vä: Soligt – halvklart, temp: +22 grader. 
Gav bl.a. Blåtrast 1 hanne, tornfalk 1 par, gåsgam 1 par med unge i boet, sammetshätta 1 ex, 
klippsparv några ex, tyvärr inga kafferseglare eller stubbstjärtseglare. Tog in på ett Hostal el 
Levante strax utanför Tarifa, betalade för en fräsch bungalow endast 30 euro. 
 
Gjorde ett nytt försök vid Bolonia Cave kl. 19.30 – 21.30 
Kl. 20.05 dök första seglaren upp och flög in i grottan. Såg den väldigt bra, men tyvärr fel art 
”nämligen” en stubbstjärtseglare. Kl. 21.10 dök det upp ytterligare 2 seglare, dock även denna 
gång ”fel” art nämligen stubbisar. Flög till och från runt grottan och omkring liggande klippor 
fram till c:a 21.30, då dem försvann. I övrigt där: dvärgörn 1 ad ljus fas, smutsgam 1 ad, 
iberisk gröngöling 1 ex ropade några ggr., blåtrast 1 par, gåsgam ad + unge några flygande ex, 
ormörn 3 ex i dalgången bortanför Bolonia. 
 
Sö 16/5-2010 
Bolonia Cave, Vä: Soligt och klart, svag vind. Kl. 06.55 – 09.50 
Bergsångare 1 ex sj + sedd, iberisk gransångare 1 ex sj + sedd, sammetshätta 1 hanne, 
sommargylling 1 hanne sj + sedd, iberisk gröngöling 1 ex ropade flera ggr, blåtrast flera par, 
klippsparv 1 ex, tornseglare 3 ex, men ingen kafferseglare. Det här börjar se mörkt ut, skall 
det här bli den första målarten som inte går in. Gör ett sista desperat försök ikväll.. 
 
Bolonia Cave kl. 19.50 – 22.00  
Ska det bli någon kafferseglare ikväll?!. Äntligen har värmen kommit till Spanien, idag är det 
första dagen med temperaturer över + 25 grader ( kanon! ). Det har varit kallt, ostadigt och 
regnigt en längre period nu, så värmen behövs verkligen, för att tina upp min kalla lekamen. 
Solen skiner från en klarblå himmel och i stort sett vindstilla. Perfekta förutsättningar för en 
massa seglare ikväll?!.. Will we be lucky today!?, or not!!.. En tysk hårdskådare dök upp 
ikväll, han var här i morse också, hans prioritering ser lite annorlunda ut än min. Det är 
stubbstjärtseglare som gäller, och den arten har jag redan lovat honom. Han tror att det är bra 
förutsättningar för kaffern också!. I hope so!. Den iberiska gröngölingen ropar frekvent i 
dalgången nedanför oss. Inga seglare än så länge, men kl. 20.25 dyker det upp en total 
överraskning. Både jag och tysken skriker ut det samtidigt, i mun på varandra, bonelli’s eagle. 
En ad hökörn flyger rakt över oss och klippkanten, bort över berget. En riktigt bra obs. 
Kanon, den här arten missade jag i Extremadura. Den häckar inte så långt härifrån, men den 
ses inte särskilt ofta häromkring, allt enligt ett spanskt skådarpar som anslutit sig till oss. 
Strax efteråt flyger det förbi en bivråk ad hanne mellanfas, insträckande från havet och 
afrika!?. En smutsgam ad dyker upp lite senare. Kl. 20.50 händer det lite saker, nu börjar det 
dyka upp en hel del seglare, och väldigt snabbt ropar tysken ut little swift ( stubbstjärtseglare 
). Det stämmer jag ser flera ex i flocken med en massa tornseglare. Hyfsat avstånd. Efter ett 
tag upptäcker jag en seglare som klart avviker från dem andra. Seglaren har en lång spetsig 
stjärt, tyvärr kan jag inte se övergumpen på den. Shit för långt håll. Vinghållningen är helt 
klart annorlunda än stubb och tornseglare. På jizzet är jag rätt klar på vilken art det handlar 
om, nämligen kafferseglare, men tyvärr för långt håll för en helt säker artbestämning. Nu 
kommer dem närmare och nu kan jag se övergumpen, när den vänder och vrider på sig. 
Nu syns den smala, men ändock så tydliga vita övergumpen. Den långa, spetsiga och smala 
stjärten, och vid något tillfälle syns även den klyvna stjärten, när den drar-fäller ut den. 
Bestämningen är klar och jag ropar ut kafferseglaren, tysken ser den en kort stund senare och 
även det spanska paret. Ytterligare 1 ex syns i flocken på behagligare avstånd nu. Vi ser 
kafferseglarna och stubbisarna och tornseglarna flyga runt där under c:a 5 min, därefter 
lämnar dem platsen. Strax efter det här upptäcker jag 3 stubbisar som flyger högt ovanför oss 



( kl. 21.05 ), de flyger runt oss, fram och tillbaka och även utanför grottan och klipporna, 
några ggr flyger dem in i grottan, men kommer ut rätt snabbt. Efter några minuter försvinner 
dem också. Vilken kväll, kanooon, äntligen har man fått in kafferseglaren. Kan väl bara 
påpeka att kafferseglaren sågs även i Extremadura i år också, några dagar tidigare såg tysken 
den där uppe vid borgen Castillo el Monfrague. Varför inte jag försökte där, kunde inte p.g.a. 
ett sargat knä under några dagar, efter en dusch olycka i Trujillo. 
 
Må 17/5-2010 
Tarifa hamn Vä: Soligt och klart. Kl. 0705 – 09.10 
Idag var det tänkt att ägna sig lite åt småfågelskådning i Ojén Valley, men med tanke på 
vädret var det betydligt lämpligare att ägna sig åt havsfågelskådning. Det blåste Ost-NO 
vindar över 10m/s, c:a 10-15m/s, i vindbyarna helt säkert 15-17m/s. Speciellt under natten 
blåste det hårt. Havsfåglarna sträckte i västlig riktning. Kl. 07.25 dök den första liran upp och 
det var en gulnäbbad lira. Den absolut bästa havsfågellokalen och avstånden var betydligt 
kortare än vid t.ex. Chipiona. Bra obsar av liror, labbar och havssulor. Bivråk 5-10 ex sträckte 
över sundet från Afrika och hade klara problem med att ta sig över till Spanska fastlandet i 
den hårda vinden. Obsar: kentsk tärna minst 10 ex, småspov 2 ex förbisträckande, storlabb 3 
ex, kustlabb 1 ex, havssula 44 ex, gulnäbbad lira 78 ex, balearisk lira 13 ex,  
balearisk lira/mindre/medelhavslira 5 ex, tänkte avsluta dagen med en balearisk lira som kom 
ganska nära, men direkt bakom kom 3 havssulor och därefter ytterligare en gulnäsa och det 
var väl inte helt fel att avsluta med en gulnäbbad lira som var den vanligaste havsfågeln idag. 
En kanondag!. Skådade i början av piren som går ut till ön med fyren, stod bakom ett 
skjul/fiskebod helt i lä. Grinden till ön var låst, möjligen bara direkt på morgonen, men det 
gjorde ingenting. Jag stod bra bakom ”fiskeboden”. Nu blir det transport upp till bergen i 
Grazalema och jobba på svart stenskvätta. 
 
Vägen mellan Malaga och Ronda gav bl.a. medelhavsstenskvätta 1 hanne, sågs i närheten av 
Ronda. I närheten av Ronda la Vieja gåsgam 100 ex i en skruv. 
 
Grazalema kl. 14.30-20.30 Vä: Soligt och klart och varmt!.  
Det bästa som sågs i byn Benaocaz eller strax utanför, mellan Benaocaz och Villauenga del 
Rosario var nämligen en av målarterna, nämligen svart stenskvätta 1 par som höll till intill 
vägen, satt omväxlande på stängselstolpar, teleledningar och på stenar och på marken ute på 
en äng. Obsad på 50-75m håll, kanonobs, det tog c:a 3 timmar innan jag hittade det här paret 
och det var de enda svarta stenskvättor som jag såg under resan. Mellan Grazalema och byn 
Villauenga del Rosario höll det till en flock med 40 ex alpkråkor ute på ängarna intill 
korkekarna. Inne i Grazalema sågs och hördes en vacker hanne gulhämpling och en ad 
dvärgörn av mörk fas.  
 
Ti 18/5-2010 
Startade dagen kl. 08.00 efter en härlig frukost på det lyxiga hotellet Fuerte de Grazalema. 
Det kostade 70 euro / natt inklusive frukost. Middagsbuffén kostade 20 euro och det var 
verkligen värt det, en helt otroligt god buffé och vilket sortiment. Det fanns allt och lite till. 
Det här passar verkligen en hungrig skådare på kvällen, buffén serverades mellan 20.00-21.00 
 
Vä: Soligt och klart, men blåsigt. Kl. 08.00-09.00 
Åkte vägen ned mot Villauenga del Rosario. Stannade längs vägen och gjorde lite buskplock 
det gav bl.a. rödhöna 1 ex, bergsångare 2 ex sj., iberisk gransångare 1 ex sj., iberiska 
stjärtmesar 2-3 ex, iberisk gröngöling 1 ex sedd + hörd. Alldeles utanför Grazalema skruvade 
4 ad ljus fas dvärgörn i samma skruv.  



Stod och spanade vid Puerto del Boyar en mirador ( utsiktspunkt ) mellan kl. 09.30-11.00 
Puerto del Boyar ligger efter vägen mot El Bosque från Grazalema. Ska vara helt säker för 
hökörn, trots 1,5 timmes spaning där, så dök det aldrig upp någon hökörn, däremot en ormörn 
och några sammetshättor, bergsångare 1 ex sj., några gåsgamar och resans första 
polyglottsångare ( obsad en bit därifrån ). Drog vidare mot Ubrique, stannade och spanade på 
lämpliga ställen, där det gick att stanna. Svarta stenskvätta paret kvar på samma ställe som 
igår ( kl. 11.30 ).  Snurrade runt på ytterligare en del ställen uppe i bergen, därefter åkte jag 
tillbaka mot Ronda och från Ronda vidare mot Grazalema, strax före Grazalema dök det upp 
en avtagsväg mot Benoajan och Montejaque, den vägen körde jag in på. Det här var en fin 
dalgång. Jag kommer ihåg att SOF-res har sett hökörn i närheten av Montejaque. Jag såg 
ingenting speciellt innan jag kom fram till Montejaque. I Montejaque tog vägarna slut, ja det 
såg ut så, men jag såg en skylt mot Sevilla, den tog jag och åkte igenom byn och ut i öppen 
terräng med små berg alldeles intill vägen, helt plötsligt upptäcker jag en rovfågel som ser 
intressant ut, den glider över de små bergstopparna, den påminner lite om en duvhök. Kollar i 
handjagarn, ser inte mycket förrän den vrider upp sig och visar teckningen på undersidan. Jag 
kan bara konstatera att det är en ad hökörn. Inget snack om det. Ut med tuben, jag kan följa 
den i tuben under c:a 10 min, när den glider resp. skruvar sig om vartannat. Det jag lägger 
märke till är att den vita fläcken på ryggen ( framryggen ) lyser upp otroligt bra. Det ser 
nästan ut som en lanterna. En riktigt bra obs, kul att se den i tuben också. Andra obsen av 
hökörn under den här resan, kanoon!. Kl. 15.10-15.20  
 
I övrigt där: svart rödstjärt 1 ad hanne, sparvhök 1 ex, biätare 3 ex, rödhuvad törnskata 1 ex.  
Den här vägsträckan kan jag verkligen rekommendera till andra att ta. Den ser bra ut och den 
är bra, det är lätt att stanna efter vägen och skåda. Väldigt lite trafik.  Stannade till vid Puerto 
del Montejaque ( 720m ) ej samma plats som byn!. Ligger lite närmare Grazalema. Det gav 
bl.a. dvärgörn 1 ad mörk fas, gåsgamar några ex, ormörn 1 ex, biätare några ex.  
kl. 16.00-16.30. 
 
Ons 19/5-2010 
Lämnade Grazalema kl. 08.00 ( Hotellet Fuerte de Grazalema ) 
Stannade till en kort stund vid Puerto del Boyar ( 1103m ) gav bara några gåsgamar och en sj. 
bergsångare. Åkte vidare mot Lagunas Espera i Espera ( 3 st. dammar ), Lagunas Hondilla, 
Lagunsa Dulce de Zorilla och Lagunas Salada de Zorilla. Alla dammarna besöktes mellan       
kl. 10.00-13.30. 
 
Lagunas Hondilla: kopparand 1 ad hanne, brunhökar några ex, rörhöns några ex, dvärgörn 1 
ad ljus fas, smådopping flera ex, brunänder, snatteränder, sammetshättor, polyglottsångare 1 
ex sedd bra + sj., rödhöns fler än 10 ex, purpurhäger 1 ad, purpurhöna 1 ex sedd, trastsångare 
i alla dammar och grässångare 1 ex. 
 
Lagunas Salada de Zorilla: Gott om brunänder, snatteränder, rödhuvad dykänder, svarthalsad 
dopping minst 6 ex, smådoppingar, kopparand 2 hannar, kamsothöna 2 ex sedda, 1 hanne med 
små röda knoppar gömde sig i vassen närmast gömslet/stationsbyggnaden, båda fåglarna 
omärkta, i övrigt där flera sj. cettisångare. Kamsothönsen hördes också. 
 
Lagunas Dulce de Zorilla: Strax före dammen vid Eucalyptusträden höll det till en stor koloni 
spanska sparvar, även där iberisk gröngöling. I dammen sågs bl.a. brunänder, snatteränder, 
smådoppingar, rörsångare flera sj., kamsothöna 2 ex ( omärkta, 1 par ) hannen hade stora röda 
knoppar, honan däremot hade lite gul-röd aktiga mycket små knoppar. Kopparand 2 hannar, 



purpurhöna 2 ex, turturduvor flera spelande och sedda där. Både purpurhönsen och 
kamsothönsen hördes sj. för fullt.   
 
Befinner mig c:a 50 km från Los Palacios, vilket är intressant. Träffade 2 st. Belgiska 
hårdskådare vid dammarna, de berättade att de sett 4 ex sj. trädnäktergalar igår kväll, i Los 
Palacios. De visade riktigt härliga bilder på dem vackra juvelerna. De förklarade exakt var 
dem höll till, och det var inte långt ifrån Richard Ek hade sina trädnäktergalar. Lämnade 
lokalen och åkte tillbaka mot byn Espera, längs grusvägen sågs bl.a. medelhavsstenskvätta 2 
hannar, polyglottsångare 1 ex satt öppet i en buske och sj. 7-8m från bilen och en flock med 
rostgumpsvalor. Idag är det varmt 25-30 grader, närmare 30 grader skulle jag tro. 
 
Är tillbaka i Los Palacios för att den här gången ha lite mera tur med trädnäktergal. Jag 
stannar till på exakt samma ställe som jag hade mina macchiasångare i sydöstra hörnet av 
träsket ( tamariskbeståndet ). Jag har följt grusvägen väster om kanalen tills lagunen tar slut, 
ni ser till höger om er en nybyggnad, som ser ut som en maskinhall med en blå port-grind       
( låst ) och en blå dörr, utanför finns det små bås med hästar och åsnor. Till vänster om er har 
ni en bro över kanalen. Det är tredje bron från starten av grusvägen. Gå över bron, det finns en 
kaktusodling på andra sidan bron och en rostig stängd brun grind, passera den och följ 
parallellt med kaktusodlingen, längs en grusväg-traktorstig. Gå rakt österut, i bakgrunden ser 
ni bilar och trafik ( N4 vägen mellan Los Palacios- Dos Hermanas ) och en tallskogsridå. Gå 
förbi första vinodlingen till höger om er, och ni kommer fram till en grind med staket runtom, 
c:a 150-200m från bron över kanalen. Stanna där och spana. De sitter ofta på dem 1,5-2m 
höga cementstolparna, men även i vinodlingarna och även på den här grinden, som ni står 
framför.  

 
 
Första trädnäktergalen dök upp kl. 18.10  
Den landade på staketet som omgärdar maskinhallen! ( blå port + blå låst grind ) flög sedan 
vidare till vinodlingen bakom byggnaden, söder om lagunen. ( enl. kompass ) satte sig på 
stängselstolparna, som omgärdar vinodlingen, flög därefter in i vinodlingen och försvann. 



Efter ett tag kom den tillbaka och landade på en stängselstolpe. Satt på stängselstolpen ett tag, 
för att därefter flyga ner i vinodlingen, så där höll den på ett tag, innan den försvann för gott.  
 

 
Trädnäktergal / Rufous Bush Robin, Los Palacios 
 
Nu var det dags att gå över kanalen och gå parallellt med kaktusodlingen, se beskrivningen 
här ovanför. Stannade till vid grinden, stod där ett tag och runt kl. 18.30 dök den första 
trädnäktergalen upp i vinodlingen, satte sig i toppen på en buske ( träd ) ej i en vinbuske, kort 
därefter kom det ytterligare 2 ex flygande och landade på några stängselstolpar. 
Helt fantastiska obsar på ner till 7-8m håll, tyvärr krånglade min lilla digitalkamera, när dem 
satt som närmast, batterierna tog slut. Jag gick aldrig tillbaka till bilen och bytte batterier. 
Kanonobsar fram till kl. 20.00. totalt 4 ex av trädnäktergal ( västlig ras ).  
 
I övrigt där: natthäger 1 ex, polyglottsångare 1 ex, turturduva 2 ex förbiflygande, biätare 2 ex, 
rödvingad vadarsvala 1 ex, rödhuvad törnskata några ex, enstaka kohägrar, brunglada 1 ex,   
Helenaastrild = common waxbill 1 ex satt på den blå grinden, precis när jag anlände till 
lokalen kl. 16.30. På kvällen tog jag in på ett hotell ”Los Molinos”, strax utanför Ecija 
kostade 21,40 euro för en natt. Kollade på spanska cupen i baren på hotellet under kvällen. 
Sevilla mot Athletico Madrid och vinnare, who cares. Sevilla såklart!.. 
 
To 20/5-2010 
Idag resdag, tog sovmorgon, ställde klockan på 09.00, efter det här, åt jag en härlig frukost. 
Reser vidare mot Daimiel och Las Tablas de Daimiel. Åkte väg N-420 från Cordoba mot 
Cuidad Real och sen till Daimiel. Tog vägen över bergen, knappt någon trafik över huvud 
taget. Körde först på väg N-420, därefter väg A-41 och A-43, passerade flera bergstoppar på 
850 – 902 m höjd. Såg inte mycket fågel efter vägen, bara ett 10-tal blåskator, några iberiska 
gröngölingar, härfåglar, brunhök 1 hanne, ormvråk 1 par, brunglada några ex. Kom fram till 
Daimiel kl. 13.30. Åkte ut till Las Tablas de Daimiel, välskyltat fram till reservatet. 
Promenerade på några stigar, speciellt stigarna gul-röd + liten del av blå. Käkade på 



restaurangen som ligger vid reservatet, dyrt, äckligt och lite mat, inget ställe jag kan 
rekommendera.  
Vad sågs vid Las Tablas de Daimiel den första eftermiddagen kl. 14.00 – 17.30 
Hundratals rörsångare, härfåglar några ex sedda + hörda, gröngöling 1 ex sedd + hörd  
( sharpii ), vassångare minst 10 ex, trastsångare otroligt vanlig, vaktel 1 ex spelande, 
dvärgrördrom 4 ex sedda ( 2 hannar + 2 honor ), purpurhäger 1 ad sedd, skäggmes 1 hanne, 
skäggtärna en del, skedänder, brunänder, rödhuvade dykänder etc. Det roligaste, dvärguv 1 ex 
ropade några ggr kl. 17.00, men ingen kaveldunsångare.  
Lämnade lokalen kl. 17.30 för att leta efter hotell och handla lite mat och dryck. Hittade ett 
hotell utanför Daimiel, inget höjdarhotell direkt, men får duga. Motell Valle del Sol. Det 
roligaste här, var när jag packade ur bilen, då hörde jag vitbukig flyghöna kl. 19.00, men att få 
syn på den var inte lätt. Hörde den flera ggr, men som sagt var, omöjligt att lokalisera den. 
Helt plötsligt tystnar den. Jag fortsätter att packa ur bilen, då hör jag den igen, men samma 
visa igen, omöjligt att få syn på den. Sen hör jag den tydligt och nära, jag tittar uppåt och ser 
den passera rakt ovanför mig. Verkligen kul obs.  
 
Bestämmer mig för att göra ett nytt försök vid Las Tablas de Daimiel, anländer till lokalen  
kl. 20.00 och stannar till kl. 21.50 
Det bästa som ses där är bl.a. kopparand 5 hannar, snatterand 3 ex, vaktel 1 ex spelande på 
samma ställe, skäggmes 1 hanne förbiflygande, skäggtärnor, cettisångare, grässångare och 
grågäss några ex. Träffar en skådare från Madrid som berättar var man har störst chans att få 
syn på kaveldunsångare, längs den gulmarkerade stigen och andra bryggan ut i vassen ( bildar 
ett T från stigen-spången ), där ute finns några vassruggar med öppet vatten runtom. Jag ser 
en sångare flyga från en vassrugge till en annan, en god kandidat, men den landar på fel sida 
av vassruggen. Gick för snabbt, men kan mycket väl ha varit en kaveldunsångare. Får försöka 
imorgon bitti istället. 
 
Fre 21/5-2010 
Las Tablas de Daimiel kl. 07.20-10.30. Vä: Soligt och klart, men blåsigt. 
Det gav bl.a. purpurhäger 1 ex, kopparand 8 hannar, tofsvipa 1 ex förbiflygande, st. flamingo 
2 ex, vaktel 1 ex spelade på samma plats som igår, vattenrall hördes, vitbukig flyghöns 2 ex 
förbiflygande, upptäcktes på lätet, dvärgrördrom flera ex bl.a. 1 par samtidigt, cettisångare, 
grässångare, sydnäktergalar överallt, trastsångare, vassångare, skäggtärnor c:a 10 ex. 
 
Kl. 09.15-09.40  Upptäcktes och sågs den första kaveldunsångaren. Den sågs vid 4 tillfällen, 
varav 2 ggr, mycket bra. Sitter gärna väldigt lågt, alldeles ovanför vattenytan. Sågs på 10-15m 
håll, helt öppet. 1 ex jagade iväg några rörsångare. Minst 1 ex sågs, möjligen 2 individer + 1 
ex som sjöng från en vassrugge. Det tråkiga var att jag direkt på morgonen tog fel väg och när 
jag väl insåg det, gick det lite väl fort, och det slutade med att jag körde ihjäl en rödhöna. Nu 
får man väl sätta dit mördare på visit kortet också!.. 
 
Kaveldunsångaren sågs på en annan plats, mittemot samma ställe som igår kväll, längs stig 
röd, efter tips från en annan Madrid skådare. Han berättade att just den här platsen, har det 
under hela våren, hållit till en väldigt stationär hanne, alldeles intill spången. 
 
Sov på hotell Guzman c:a 7 mil söder om Madrid, kostade 29 euro för en natt.  
Nästa morgon transport till flygplatsen, Barajas i Madrid för vidare transport till gamla ”you 
know” Svedala, Arlanda-Stockholm. 
 
 



2 helt fantastiska veckor har kommit till sitt slut. Alla målarter inhängda, bortsätt från en art 
som jag definitivt inte hade räknat med, nämligen mindre lira. Kanske såg jag den i Tarifa 
hamn, men obsen var för osäker, men jag är oerhört nöjd med de här 2 veckorna i Spanien och 
kan mycket väl tänka mig att åka tillbaka hit och skåda igen. Ett fantastiskt skådarland. 
 
Komm. artlistan är inte komplett, utan det är en del arter som jag tycker är intressanta 
som är redovisad här nedan. För en mer komplett artlista, se dagboksanteckningar, där 
dem flesta arter är redovisad under resp. dag och lokal. 
 
Artlista: 
 
Kopparand / White-headed duck / Oxyura leucephala 
5 hannar i dammarna vid Lagunas de Espera 19/5, 8 hannar i Las Tablas de Daimiel 21/5. 
 
Rödhöna / Red-legged Partridge / Alectoris rufa 
Sedd och hörd på många platser, bl.a. i Ermita de San Frutos ( Hoces del Rio Duraton ) 
c:a 10 ex, Caceres stäppen 6 ex 12/5, Lagunas de Espera fler än 10 ex 19/5. 
 
Vaktel / Quail / Coturnix coturnix 
1 ex spelande i Belén 11/5, 1 ex spelande i Brazo del Este 14/5.  
1 ex spelande vid Visitor Center i Las Tablas de Daimiel 20 och 21/5. 
 
Svarthalsad dopping / Black-necked Grebe / Podiceps nigricollis 
Bl.a. sedd med 6 ex i Lagunas Salada de Zorilla i Lagunas de Espera 19/5. 
 
Gulnäbbad lira / Cory’s Shearwater / Calonectris leucomelas 
Tarifa hamn 78 ex 17/5. 
 
Balearisk lira / Balearic Shearwater / Puffinus mauretanicus 
Tarifa hamn 13 ex 17/5. 
 
Mindre lira / Medelhavs lira / Balearisk / Manx or Levantine or Balearic Shearwater / 
5 ex obestämda, kan mycket väl ha varit mindre lira, men p.g.a. ej 100 % säkerhet, lämnas de 
obestämda, Tarifa hamn 17/5. 
 
Havssula / Gannet / Morus bassanus 
10-20 ex vid Chipiona fyren 15/5, 44 ex i Tarifa hamn 17/5. 
 
Dvärgrördrom / Little Bittern / Ixobrychus minutus 
1 hona i Marismas del Odiel, Huelva 13/5, 1 hanne i Brazo del Este  14/5, 4 ex sågs i Las 
Tablas de Daimiel 20/5, flera ex sågs flygandes i Las Tablas de Daimiel 21/5, bl.a. ett par 
samtidigt.  
 
Natthäger / Black-Crowned Night Heron / Nycticorax nycticorax 
5-10 ex vid Valverde center, El Rocio 14/5, 1 ad i Lagunen vid Los Palacios 19/5. 
 
Rallhäger / Squacco Heron / Ardeola ralloides 
Allmän vid Valverde center, El Rocio 14/5. 
Purpurhäger / Purple Heron / Ardea purpurea 
Bl.a. 10-20 ex vid Valverde center, El Rocio 14/5, minst 10 ex vid Brazo del Este 14/5. 



Svart stork / Black Stork / Ciconia nigra 
2 ad vid Mirador Portilla el Tietar 11/5. 
 
Smutsgam / Egyptian Vulture / Neophron percnopterus 
2 ad i Portilla el Tietar 11/5 och 12/5, 2 ex i Caceres stäppen 12/5, 1 ad i Bolonia Cave 16/5. 
 
Grågam / Black Vulture / Aegypius monachus / WP-kryss 
1 ex i närheten av Puerto de Navacerrada 10/5, 1 ex trol. 2k-fågel, sågs längs den ”dåliga 
vägen” på Caceres stäppen 11/5, 3 ad kalasade på ett kadaver längs ”dåliga vägen” i Caceres 
stäppen 12/5. 
 
Ormörn / Short-toed Eagle / Circaetus gallicus 
2 ex i Belén 11/5,  1 ex vid Rio Tajo i Monfrague N.P. 12/5, 2 ex vid Valverde center, El 
Rocio 14/5, 3 ex samtidigt i dalgången utanför Bolonia Cave 15/5, 1 ex Puerto del 
Montejaque, Grazalema 18/5.   
 
Spansk kejsarörn / Spanish Imperial Eagle / Aquila adalberti 
1 ad Mirador el Portilla ( Monfrague ) 11/5 och 12/5.  
 
Dvärgörn / Booted Eagle / Hieraaetus pennatus 
Vanligaste örnen. Bl.a. sågs en skruv med 4 ad ljus fas i Grazalema 18/5. De flesta som sågs 
var av ljus, men några ad mörk fas sågs också, bl.a. i Grazalema. 
 
Hökörn / Bonelli’s Eagle / Hieraaetus fasciatus / WP-kryss 
1 ad överflygande vid Bolonia Cave 16/5, 1 ad, strax utanför byn Montejaque,  
( Grazalema )18/5. 
 
Purpurhöna / Purple Gallinule / Porphyrio porphyrio 
Minst 20 ex i Brazo del Este 14/5, 3 ex i Lagunas de Espera 19/5. 
 
Kamsothöna / Crested ( Red-knobbed ) Coot / Fulica cristata 
1 ex i Marismas del Odiel, Huelva 13/5, 1 par + 1 par i Lagunas de Espera 19/5. 
Obs!. Alla omärkta. 



 
Kamsothöna / Crested ( Red-knobbed ) Coot 
 
Småtrapp / Little Bustard / Tetrax tetrax 
6 ex, varav några ex spelande i Belén 11/5, 5 ex, varav några spelande i Caceres stäppen 12/5. 
De flesta som sågs var hannar!.. 
 
Stortrapp / Great Bustard / Otis tarda 
5 ex, varav 2 ”skumbadande” Belén 11/5, 8 ex  ( 2 flygandes )  Caceres stäppen 12/5. 
De flesta som sågs var hannar. 
 
Rödvingad vadarsvala / Collared Pratincole / Glareola pratincola 
3 + 30 ex i en flock samtliga i Los Palacios 14/5. 5 ex vid Valverde center, El Rocio 14/5. 
 
Kustlabb / Arctic Skua / Stercorarius paraciticus 
1 ex mörk fas Chipiona fyren 15/5, 1 ex Tarifa hamn 17/5. 
 
Storlabb / Great Skua / Stercorarius skua 
3 ex förbiflygande utanför Tarifa hamn 17/5. 
Långnäbbad mås / Slender-billed Gull / Larus genei 
2 ex sträckte förbi vid Chipiona fyren 15/5. 
 
Sandtärna / Gull-billed Tern / Sterna nilotica 
Några ex i La Rocina, El Rocio 13/5.  
 
Kentsk Tärna / Sandwich Tern / Sterna sandvicensis 
Minst 10 ex vid hamnen i Tarifa 17/5. 
 
Skäggtärna / Whiskered Tern / Chlidonias hybrida 
20-30 ex i Las Tablas de Daimiel 20/5. 



 
Svartbukig flyghöna / Black-bellied Sandgrouse / Pterocles orientalis 
4 + 15 ex Caceres stäppen 12/5.  
 
Vitbukig flyghöna / Pin-tailed Sandgrouse / Pterocles alchata 
Minst 30 ex i en flock i Caceres stäppen 12/5. 1 ex sågs strax utanför staden ( byn ) Daimiel 
20/5. 2 ex förbiflygande vid Tablas de Daimiel 21/5. 
 
Skatgök / Great Spotted Cuckoo / Clamator glandarius 
2 ex i Belén 11/5, 2 ex sågs intill vägen cc.57.1, mellan Trujillo och Santa Marta de Magasca 
11/5. 

 
Dvärguv / Scops Owl / Otus scops 
1 ex ropande under dagen! i Tablas de Daimiel 20/5. 
 
Minervauggla / Little Owl / Athene noctua  
1 ex satt på marken under en korkek i Trujillo stäppen 11/5. 
 
Kattuggla / Tawny Owl / Strix aluco 
1 ex ropande vid Bolonia Cave på kvällen 16/5. 
 
Rödhalsad nattskärra / Red-necked Nightjar / Caprimulgus ruficollis 
Minst 5-6 ex sågs och hördes i Palacio del Acebrón ( El Acebrón ) El Rocio 
13/5. 
 
Alpseglare / Alpine Swift / Apus melba 
Flera ex sågs över bron i Rio Tajo i Monfrague N.P. 12/5. 
 
Kafferseglare / White-rumped Swift / Apus caffer 
1-2 ex sågs vid Bolonia Cave 16/5. 
 



Stubbstjärtseglare / Little Swift / Apus affinis 
Minst 3 ex sågs 15/5 och 16/5 vid Bolonia Cave. 
 
Blåkråka / European Roller / Coracias garrulus 
5 ex runt holkarna och Caceres stäppen ”dåliga vägen” både 11/5 och 12/5. 
 
Iberisk Gröngöling / Green Woodpecker / Picus viridis sharpei 
Sedd och hörd bl.a. vid Bolonia Cave, Grazalema, La Espera och Tablas de Daimiel. 
 
Dupontlärka / Dupont’s Lark / Chersophilus duponti 
Hördes under natten mellan 9 och 10/5, och som bäst på morgonen runt kl. 06.00, då  
4-5 ex hördes spela på båda sidor om vägen, inte långt från parkeringen i Ermita de San 
Frutos, Parque Natural del Río Duratón, tyvärr var det stört omöjligt att få den minsta lilla 
flukt på dessa små gynnare. 
 
Lagerlärka / Thekla Lark / Galerida theklae 
Minst 5 ex i Ermita de San Frutos, Sepulveda 10/5. 
 
Fältpiplärka / Tawny pipit / Anthus campestris 
1 ex sågs i Rio Duraton, Ermita de San Frutos, Sepulveda 10/5. 
 
Trädnäktergal / Rufous Bush Robin / Cercotrichas galactotes / Raskryss 
4 ex i Los Palacios 19/5. 
 

 
 
Medelhavsstenskvätta / Black-eared Wheatear / Oenanthe hispanica 
1 hanne sågs utanför Ronda  17/5. 2 hannar sågs längs grusvägen från Lagunas de Espera till 
byn Espera 19/5. 
 



Svart stenskvätta / Black Wheatear / Oenanthe leucura 
1 par sågs på en äng, mellan byn Villauenga del Rosario och Benaocaz, strax bortanför 
Grazalema 17/5 och 18/5. 
 
Stentrast / Rock Thrush / Monticola saxatilis 
1 ad hanne satt på ett hustak i Puerto de Navacerrada 10/5. 
 
Kaveldunsångare / Moustached Warbler / Acrocephalus melanopogon 
1-2 ex sedda + 1 ex hörd sj. i Las Tablas de Daimiel 21/5. 
 
Macchiasångare / Western Olivaceus Warbler / Hippolais opaca 
5 ex sj. + sedda i Tamariskbeståndet i träsket i Los Palacios 14/5. 
 
Polyglottsångare / Icterine Warbler / Hippolais icterina 
1 ex sågs i närheten av Puerto del Boyar ( 1103m ) 18/5. 1 ex sågs och hördes vid dammen La 
Hondilla 19/5. 1 ex satt i en buske helt öppet på 7-8m håll och sjöng, längs vägen mellan 
Lagunas de Espera och byn Espera 19/5. 1 ex i Los Palacios 19/5.  
 
Rödstrupig sångare / Subalpine Warbler / Sylvia cantillans 
2 ex sågs vid Mirador Portilla el Tietar 11/5. 
 
Sammetshätta / Sardinian Warbler / Sylvia melanocephala 
1 hanne sågs vid Bolonia Cave 16/5. 1 hanne vid Puerto del Boyar 18/5. Flera ex, både hannar 
och honor sedda och sj. i Lagunas de Hondilla 19/5.  
 
Herdesångare / Western Orphean Warbler / Sylvia hortensis 
2 ex sågs och hördes sj. intill parkeringen i Ermita de San Frutos 10/5. 
 
Bergsångare / Western Bonelli’s Warbler / Phylloscopus bonelli 
1 ex sj. och sedd vid Bolonia Cave 16/5. 2 ex sj. och sedda i närheten av byn Villauenga del 
Rosario under ett buskplock 18/5. 1 ex sj. Puerto del Boyar 19/5.  
Iberisk Gransångare /  Iberian Chiffaff / Phylloscopus ibericus 
1 ex sj. och sedd vid Bolonia Cave 16/5. 1 ex sj. och lockandes under ett buskplock i närheten 
av byn Villauenga del Rosario 18/5.  
 
Brandkronad kungsfågel / Firecrest / Regulus ignicapilla 
2 ex i Puerto de Navacerrada 10/5. 
 
Iberisk stjärtmes / Long-tailed Tit / Aegithalos caudatus irbii 
2-3 ex sedda under ett buskplock vid Villauenga del Rosario 18/5. 
 
Trädgårdsträdkrypare / Short-toed Treecreeper / Certhia brachydactyla 
Minst 2 ex i byn Puerto de Navacerrada 10/5. 
 
Iberisk varfågel / Iberian ( Southern ) Grey Shrike / Lanius meridionalis 
2 ex i Belén 11/5. Här givet en art status allt enligt Lars Svensson. 
 
Blåskata / Azure-winged Magpie / Cyanopica cyanus 
Sedd på många platser bl.a. i Extremadura. 
 



Alpkråka / Chough / Pyrrhocorax pyrrhocorax 
En flock förbiflygande i Ermita de San Frutos 10/5. En flock på 40 ex rastande på en äng 
utanför byn Villauenga del Rosario 17/5. 
 
Svartstare / Spotless Starling / Sturnus unicolor 
Väldigt vanlig på många platser. 
 
Spansk sparv / Spanish Sparrow / Passer hispaniolensis 
En flock på c:a 100 ex sågs i närheten av Valverde center 14/5. En annan stor flock sågs i  
Lagunas de Salada de Zorilla 19/5. 
 
Stensparv / Rock Sparrow / Petronia petronia 
2 ex sågs vid parkeringen i Ermita de San Frutos 10/5. 
 
Citronsiska / Citril Finch / Serinus citrinella 
5-10 ex sågs i byn Puerto de Navacerrada, varav en vacker hanne på 4m håll 10/5. 
 
Klippsparv / Rock Bunting / Emberiza cia 
1 ex i Puerto de Navacerrada 10/5. 1 ex vid Mirador Portilla el Tietar 12/5. 1 ex Bolonia Cave  
16/5. 
 
Kategori E-art: 
Helenaastrild / Common Waxbill  / Estrilda astrild  1 ex Los Palacios 19/5. 
 
Däggdjur: 
Kronhjortar sågs i Monfrague N.P. 11/5. 
Vildsvin en sugga med en massa kultingar i Monfrague N.P. 11/5. 
Rödräv 1 ex sågs utanför Cortes de la Frontera 18/5. 
Kaniner utanför Cortes de la Frontera och även i Los Palacios 19/5. 
 
 
Alla bilder är tagna av författaren: Bernt Larsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
   
 
 
 
         
 
   
 
 
    
 
 
 



 
 
 
 


