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Praktiska detaljer 
 

Transport 
Vi hade bokat en stor bilmodell från Avis och kunde välja mellan två olika bilar på plats. Vi 
valde en Seat Ateca, som hade hyfsad markfrigång och precis tillräckligt med utrymme för 
fem personer med packning inklusive full campingutrustning. Bilen fungerade perfekt men 
kunde gärna ha varit aningen större. Vi städade den inuti lite innan vi lämnade tillbaka den, 
men utanpå var den ganska skitig. Vi fick dock inte någon straffavgift, så allt löstes säkert 
med en vanlig biltvätt. 

Vår eminenta Seat Ateca vid Extremaduras slätter. 
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Mat 
Vår inställning till mat denna resa var “billigast och snabbast möjligast”. Frukostar och 
luncher avnjöts i fält och bestod av baguetter med diverse olika pålägg såsom ostar, 
köttpålägg och grönsaker. Vi hade även yoghurtar och kakor/godis. Enstaka dagar åt vi lunch 
på hamburgarrestauranger och väghak, samt en fin skaldjurspaella på en strandrestaurang i 
Malaga. Middagar bestod av pasta med olika pastasåser och pesto, ostar, och andra 
komponenter. Sista middagen avnjöt vi på campingrestaurangen i Madrid. Vi sparade mycket 
pengar på mat. 
 

Reserutt 
Den översiktliga rutten såg ut enligt nedan, moturs riktning. Enligt sammanställningen från 
uthyrningsföretaget hade vi tillryggalagt lite mer än 300 mil. 
 

 
Reserutt, riktning moturs. 
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Camping 
Att campa fungerade generellt väldigt bra. Vi hade inte bokat någon camping i förväg men 
blev aldrig nekade tältplats. Att hitta campingar och se öppettider (inte minst viktigt för tidig 
utpassage på morgnarna) gick bra via Internet under resan. Vi fick till och med hjälp efter att 
receptionen stängt vid ett tillfälle, alla var vänliga och hjälpsamma och de flesta pratade bra 
engelska. Alla campingar ville se pass, vissa bara för en person, och andra för alla. 
 
Campingplatser med betyg på en femgradig skala. 

Datum Camping Betyg 1-5 Kommentar 

29/3 Camping Hoces del Duratón 4  

30/3 Camping Monfragüe 4 Bjöd på ca 100 blåskator! 

31/3 Camping Caceres 5 Egen toalett och dusch till alla platser! 

1-2/4 Camping La Aldea (El Rocio) 4  

3-4/4 Camping Tarifa 5 Vackert vid stranden 

5/4 Camping Rural Fuente de Piedra 2 Hårda grusytor, svårt med tunneltält 

6/4 Camping Cabo de Gata 3 Mestadels hårda grusytor 

7/4 Camping Osuna (Madrid) 4  

Ekonomi 
Flyg: 2 080 kr/person 
Hyrbil: 6 780 kr exkl. drivmedel 
Camping: Mellan 30-50 €/natt för alla 
Hela resan dörr till dörr: ca 6 200 kr/person 

Litteratur 
Finding birds in Andalucia & Extremadura, Gosney 
Fågelguiden, Svensson (inklusive appen) 
The birds of the Iberian Penninsula, De Juana & Garcia 

Hemsidor & appar 
eBird.org - den främsta hemsidan för att se andra människors observationer 
iGoTerra - app för registrering av obsar 
Splid - app för att hålla koll på utgifter 
Notebloc - app för att skapa PDFer från foton. Bra sätt att ta med innehåll från större böcker. 
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Reseberättelse 
 
29 mars: Linköping/Lysekil - Landvetter - Madrid - Hoces del Río Duratón 
 
Landade, hämtade ut hyrbilen och drog norrut mot Parque Natural Hoces del Río Duratón, 
där målarten för nästkommande dag var dupontlärka. Anlände i kvällningen till Camping 
Hoces del Duratón, en enkel men fullt tillräcklig campingplats. Ett gäng stensparvar och 
svartstarar som uppehöll sig kring campingplatsen utgjorde de första nya kryssen för flera 
av deltagarna och lite senare följde en hoande dvärguv. Temperaturen gick ner mot nollan 
under natten.  
 
 
30 mars: Hoces del Río Duratón - Parador de Gredos - Monfragüe 
 
Vi lämnade campingen strax innan gryning och körde mot nationalparken Hoces del Río 
Duratón. Den huvudsakliga målarten var dupontlärka och den bästa chansen att få in arten i 
området är längs den sista biten av grusvägen som leder fram till parkeringen ovanför 
kapellet Ermita de San Frutos. Vi åkte sträckan under gryningen med nervevade bilrutor och 
många stopp, med arter såsom rödhöna och svartkråka, men dupontlärkan uteblev. Vi 
promenerade ner till kapellet och fick fina obsar av blåtrast, lagerlärka, alpkråka, iberisk 
varfågel och uppemot 100 gåsgamar när temperaturen stigit lite. Längs grusvägen tillbaka 
gjorde vi ytterligare försök på dupontlärka men utan framgång. Vi var medvetna om att 
datumet var ganska tidigt för dupontlärka, men de borde kunnat vara på plats.  Den sena 
våren i allmänhet och den kalla morgonen i synnerhet gjorde det nog extra svårt. 

 
En kall morgon vid Parque Natural Hoces del Río Duratón. 
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Vi lämnade Hoces del Río Duratón och körde mot Sierra de Gredos, ca 20 mil i sydvästlig 
riktning, där citronsiska var den huvudsakliga målarten. Vi kom fram till Parador de Gredos 
runt kl. 15 och gick en bit längs stigen som går ner i skogen från parkeringen. Här var det 
hyfsad fart på en del tättingar, bland annat trädgårdsträdkrypare, brandkronad 
kungsfågel och stjärtmes av underarten irbii. Efter en stunds letande hittade vi tre 
citronsiskor som födosökte på marken i den fuktiga gräsmarken nedanför Paradoren. 
Tillbaka på parkeringen såg vi förbiflygande grågam och kungsörn. 
 
Från Parador de Gredos tog vi sikte på Monfragüe där vi planerat övernatta. På väg genom 
bergen stannade vi i närheten av Navalperal de Tormes för att spana rovfåglar, och förutom 
ytterligare en grågam hörde vi en ropande iberisk gröngöling som sedan kom överflygande. 
Obsen av denna endemiska hackspett gjorde att riktade insatser som vi planerat senare på 
resan kunde skippas.  
 
Vi kom fram till Monfragüe camping runt 19:30 och när vi letade efter lämplig tältplats 
upptäckte vi vår första iberiska blåskata, en art som visade sig vara mångtalig kring denna 
camping. En populär camping med mycket liv, vi tog några öl på en angränsande restaurang 
innan vi gick och lade oss till en kör av tre arters grodor och en hoande dvärguv. 
 
 
31 mars: Monfragüe 
 
Dagen spenderades i och kring nationalparken Monfragüe, där de huvudsakliga målarterna 
var spansk kejsarörn, hökörn, svart stenskvätta och Sylvia-sångare. Vi började i västra delen 
av nationalparken vid en gamklippa intill floden nedanför Castillo Monfragüe.  

 
En lite mindre kall morgon vid gamklippan i Monfragüe. 
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Utöver fantastiska obsar av gåsgamar och blåtrast fick vi in resans första smutsgam, svart 
stork och dvärgörn. Även uppifrån slottet fick vi fantastiska närobsar av gåsgamar men inte 
mycket annat i fågelväg trots den omfattande utsikten. Här träffade vi några italienare som 
tipsade oss om ett bo av spansk kejsarörn intill rastplatsen vid Mirador de la portilla del 
Tietar, så vi styrde kosan dit. Att prata med andra skådare skulle ge bra utdelning under resan 
men denna gång hittade vi bara några misstänkta boplatser. Resans första rostgumpsvala 
gladde dock! 
 
Vi åkte vidare upp till en annan del av nationalparken ovanför Serradilla där vi dammsög en 
klippbrant efter svart stenskvätta men kammade noll. Viss nervositet över arten infann sig, 
för vi hade dålig koll på hur vanlig arten var i södra Spanien. En provencesångare och 
vacker utsikt över slättlandskapet utgjorde små plåster på såren. Vi körde vidare i lugnt 
gemak på den ordentligt grovkorninga grusvägen på väg mot en liten damm som Gosney 
pekat ut i sin bok som en bra plats för att spana rovfåglar. Några hökar och gamar hann 
passera innan vi till slut fick syn på en spansk kejsarörn som seglade över trädtopparna 
längs en ås. Nöjda och belåtna gav vi oss tillbaka längs samma grusväg vi kom och ställde 
kurs mot Caceres. På vägen stannade vi vid Monroy crossing, en bra lokal för svartvingad 
glada, men fick nöja oss med spansk sparv, spelande härfågel och närobsar på häckande 
(och näbbklapprande!) vit stork. Ett ytterligare stopp vid bron över Rio Tamuja gav resans 
första alpseglare. Vi kom fram till campingen i utkanten av Caceres runt 22:00 och fick 
denna gång lyssna till en kattuggla när mörkret hade lagt sig,  
 
 
1 april: Extremadura: Caceres - Badajoz 
 
Kanske den dag med på förhand flest spännande målarter på och kring Extremaduras 
berömda slätter. Från Caceres åkte vi vägen mot Trujillo, från vilken flera långa sidovägar 
förgrenar sig som är heta för att spana efter trappar och flyghöns. Morgonens bilfärd gav 
resans första minervauggla på en telefonledning innan vi kom fram till vindskyddet i 
området som kallas Rollers nestway i Gosney-guiden. Sjungande fåglar kring vindskyddet 
och i området generellt inkluderade bland annat kalanderlärka och grässångare. Efter en 
stunds spanande fick vi syn på en skumbadande stortrapp, en av resans största målarter, men 
avståndet tillät inga drömobsar direkt. Kort därefter fick vi även in en grupp småtrappar på 
lite mindre avstånd och med frukosten avklarad var vi redo att fortsätta längre in på 
grusvägen från Rollers nestway.  
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Extremaduras vidsträckta stäpper. 
 
Vi stannade regelbundet för att spana av slätterna och fick fantastiska obsar av spelande 
småtrapp. Efter några stopp hörde vi bubblande läten från luften och efter en kort tids febrilt 
spanande fick vi till slut in flocken med vitbukiga flyghöns, den av flyghönsarterna som vi 
trodde skulle bli svårast! Det var först senare under eftermiddagen som vi fick in vår första 
flock svartbukiga flyghöns och allt som allt hade vi betydligt fler obsar av den vitbukiga 
arten. Vi vände vid en gård och begav oss tillbaka mot stora vägen, såg våra första rödfalkar, 
och precis innan vi kom ut på denna flög fyra stortrappar rätt över bilen och landade på 
betydligt behagligare avstånd än tidigare. Efter en snabb justering av vår position fick vi 
finfina obsar där de ståtligt spatserade på heden. Helt klart en av resans höjdpunkter! 
 
Trots att vi hade färdats längs Rollers nestway så hade vi inga förhoppningar på blåkråka då 
denna art brukar dyka upp betydligt senare under våren. I en kurva på vägen mot Trujillo stod 
det ett gäng bilar med uppställda tubkikare och vi stannade såklart för att höra om det var 
något speciellt de tittade på, varpå de svarade just “roller”! På en stenmur några hundra meter 
bort satt en blåkråka och vi hörde sedan från en lokalguide att det var ett av de tidigaste 
fynden av arten någonsin i området. Oväntat och kul! 
 
Doñana var målet för nästföljande dag men på vägen dit hade vi några stopp att göra. Vi 
stannade i Trujillo för att leta skatgök men det roligaste vi såg där var en bullring - 
tjurfäktningsarena. Ytterligare stopp för att leta skatgök utanför Trujillo kammade noll på den 
fronten, men gav oss en fantastisk obs av resans andra och sista spanska kejsarörn, som flög 
rakt över våra huvuden mobbad av korpar. 
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Via e-Bird hade vi hittat en lokal med chans på svart stenskvätta i Presa de Alange, en 
rastplats belägen vid en stor damm. Från parkeringen spanade vi upp mot heta klippor och 
ganska snart fick vi in ett par av svart stenskvätta som flög med bomaterial in i en skreva. 
En otrolig lättnad, efter att vi trodde att vi sumpat vår bästa chans vid Serradilla (det skulle 
dock visa sig att arten var ganska lätt att hitta i de sydligaste delarna av Spanien). Denna 
rastplats bjöd även på resans första biätare och cettisångare. Efter en längre bilresa söderut 
rullade vi i skymningen in på campingen i El Rocio, där kvällens höjdpunkt i artväg blev en 
mindre påfågelspinnare. 
 
 
2 april: Doñana 
 
Denna dag var helt ägnad åt nationalparken Doñana. Vi började i Marismas del Rocio, en 
våtmark i sandstaden El Rocio där vi hade tältat. Här fick vi in ett antal förväntade 
våtmarksarter, såsom bronsibis, skedstork, rallhäger, större flamingo och rödvingad 
vadarsvala, men blev även positivt överraskade av både sandtärna och skäggtärna. 
Härifrån försökte vi gena via småvägar över nationalparken, men körde först fast i sanden och 
upptäckte sedan att våra tilltänkta genväg var avstängd. Denna återvändsgränd gav dock 
resans första sydnäktergal och helenaastrild. 

Våtmarksspaning i El Rocio. 
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Vår första kontakt med Doñana. 
 
Väl ute på bättre vägar åkte vi runt parken för att komma till Jose Valverde visitor center. 
Ungefär halvvägs, i närheten av Hato Raton fick vi tvärnita då en svartvingad glada 
födosökte över fälten på behörigt avstånd. Efter bara någon minut så tog den målmedvetet ny 
riktning och flög rakt över oss på låg höjd vilket gav en fantastisk obs. Skyltningen till 
besökscentret var minst sagt undermålig och väl framme märkte vi att vi är ganska 
bortskämda med standarden för våra svenska naturum. Den omgivande våtmarksmosaiken 
var dock väldigt trevlig, och vi fick se mängder av purpurhöna, purpurhäger och 
natthäger för att nämna några arter. Efter att ha lagat vår sedvanliga pastalunch gav vi oss 
vidare in i nationalparken och spanade av våtmarkerna vid Lucio de las Gangas. Här växte 
artlistan ytterligare, med långnäbbad mås, svarthuvad mås, korttålärka, vassångare och 
vår första kopparand, en annan av resans stora målarter.  
 
Slutmålet för dagens Doñana-rutt var Cañada lake och på vägen dit gjorde vi flertalet stopp 
med framförallt tjockfot i åtanke. Någon tjockfot blev det inte denna dag men vi fick in 
researter såsom medelhavsstenskvätta, jorduggla och vaktel samt en ytterligare obs av 
minervauggla i en fönsterglugg på ett övergivet hus. Cañada lake visade sig vara ett väl valt 
besöksmål för här fick vi in resans enda obs av en annan tung målart, nämligen marmorand. 
Besöket vid denna plats utgjorde ett tidigt kvitto på att vi rekat kat. C-arter ganska dåligt, för 
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vi fick syn på en fågel som vi först en tid senare kunde spika som svarthuvad vävare. Det 
var främst olika arter biskopar som vi visste fanns i detta område men några sådana fick vi 
aldrig in. En pungmes avrundade besöket och vi begav oss tillbaka mot El Rocio. 
 
I skymningen gav vi oss av mot Palacio del Acebrón, en vägsträcka som ska vara bra för 
rödhalsad nattskärra, men som vi misstänkte var vi nog ute lite för tidigt på säsongen och 
kammade noll. Varningsskyltar för iberiskt lodjur var dock häftigt! 
 
 
3 april: Doñana - Tarifa 
 
Dagen inleddes med frustration i Sevillas morgontrafik då vi var tvungna att korsa floden 
Guadalquivir på väg mot Brazo del Este. Strax innan vi kom fram till lokalen sågs en flock 
med svarthuvade vävare från bilen. Frukosten avnjöts i lugn och ro då vi var helt själva och 
skådade ut över våtmarkerna. Morgonen bjöd på en hel del nya vadare på reselistan, såsom 
svartbent strandpipare, spovsnäppa och kärrsnäppa. En kortare promenad gav obsar av 
pungmes, purpurhöna och rödvingad vadarsvala. Morgonens huvudsakliga målarter var 
dvärgrördrom och tjockfot; för dvärgrördrommen gjorde vi korta stopp längs våtmarkerna 
och för tjockfoten krypkörde vi och  spanade över de vidsträckta vidderna från bilen. Den 
första tjockfoten fick vi in ganska snabbt, då en individ skulkade förtjänstfullt i den 
likfärgade omgivningen på ett fält bredvid vägen. Dvärgrördrommen blev en mer segdragen 
historia, men tillslut hörde vi en ropande individ i ett dike med tät vegetation. Till en början 
lät det som att fågeln satt en bit in i vegetationen, men ju mer vi rörde oss på platsen blev det 
mer uppenbart att den egentligen bara satt några enstaka meter ifrån oss inne i det blöta 
tuvområdet. Hur många vinklar vi än provade fick vi inte in den lille drommen och till slut 
fick vi erkänna oss besegrade, dock med fantastiskt bra hörobsar. Innan vi åkte från platsen 
fick vi in resans enda obs av vitögd dykand, några individer som flög förbi. 
 
Vi åkte vidare till de stora saltbassängerna vid La Algaida. Målet här var dvärglärka, något 
som snart uppfylldes av ett fåtal spelflygande individer. Över bassängerna hade vi även fina 
obsar av sandtärna och stora antal långnäbbad mås. Vi tog oss över till andra sidan 
bassängerna och Laguna de Tarelo, där vi hade riktigt bra obsar av stora antal kopparand. Två 
av oss fick även se en flygande dvärgrördrom här. Inne i Bonanza var det inte särskilt 
naturskönt, men vi spanade av några mindre pölar och kom riktigt nära orädda kopparänder. 
Ett par pölar senare fick vi ordentlig utdelning i form av resans enda kamsothöna, en lokal 
och sällsynt art som vi hade missat på många bra ställen innan. 
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Typiskt habitat för stubbstjärtseglare i Chipiona. 
 
Mätta på våtmarker för dagen gav vi oss av mot en annan lokal och sällsynt art nämligen 
stubbstjärtseglare. Vi hade en koordinat vid hamnen i Chipiona som vi körde till, och kände 
oss lite malplacerade när vi anlände till en central strandboulevard. Vi hann precis börja 
undra om detta verkligen var rätt plats innan vi såg en stubbstjärtseglare förbiflygande över 
palmerna. Tre stubbstjärtseglare såg vi totalt, mellan varven flygande in under taket på en 
större hamnbyggnad.  
 
Glada i hågen och med ett bra flyt gav vi oss vidare mot marismas-slätterna utanför 
Trebujena där det tidigare setts glasögonsångare. Dagen fortsatte lyckosamt och vi fick snart 
kontakt med en ivrigt revirhävdande hane, vilket blev vår enda obs av arten under resan. 
Överväldigade av många bra arter under dagen gav vi oss vidare mot dagens slutdestination, 
det spanska fastlandets sydligaste stad, Tarifa. På vägen dit stannade vi i La Barca där det 
finns en koloni eremitibis, som inte var särskilt svårfunna på en klippavsats precis invid 
vägen. Eremitibisarna i södra Spanien ingår i ett återintroduceringsprojekt för att försöka 
bevara den starkt hotade arten. 
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Glasögonsångare i kikarna utanför Trebujena. 
 
 
 
 
 
4 april: La Janda - Gibraltar sund 
 
Morgonens första mål var bergen kring La Janda med målarter såsom herdesångare och 
bergsångare. Även rüppelgam ses från och till bland gåsgamar över ganska stora områden 
kring Spaniens sydspets så dessa dagar lade vi lite extra kraft på att spana igenom gamar. Vi 
åkte genom Facinas och längs vägen upp i bergen men kom ganska snart till en låst grind som 
fick oss behöva tänka om dagens planer. Vi åt frukost vid Almodóvar-dammen och gjorde 
fruktlösa försök på våra målarter innan vi åkte vidare mot slätten vid Tahivilla. Här åkte vi på 
en långsträckt grusväg längs en vall, med ömsom harvade fält, vallodlingar och lätt fuktiga 
fält med enstaka våtmarksarter. Vid slutet på den långa grusvägen hade vi endast fått in 
lövsångare och fasan som nya researter och morgonen kändes lite trög. Vi träffade dock ett 
par britter som gav oss bra vägbeskrivning till trädgårdsbulbyl i centrala Tarifa och mindre 
flamingo vid Fuente de Piedra, en bit inåt landet från Malaga sett. 
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Britterna sa att bulbylen höll till vid “parkeringen” i Tarifa, något vi då tyckte var lite vagt 
men väl där var det uppenbart vad som avsågs, nämligen en stor inhägnad betalparkering. I 
bortre änden av parkeringsområdet fanns en lummig parkmiljö som vi spanade av ett tag men 
som endast belönade oss med en minervauggla. Snart hörde vi dock misstänkta ljud och 
lyckades lokalisera trädgårdsbulbylen rörlig bland några palmer i gatumiljön. Fågelguiden 
anger att denna art närmast finns över sundet i Marocko, men på e-bird kan man se att det 
finns obsar av arten i Tarifa från 2013 och framåt. Kanske är en peremanent etablering på 
gång? 

Marockos klippiga kust bortom Gibraltar sund. 
 
Sträckspaning över sundet mellan Europa och Afrika var ett självklart inslag i resan och först 
hade vi tänkt oss Gibraltar för detta, men bland annat på grund av turistträngsel och trafik 
valde vi Punta Carnero istället, som ligger på västra sidan bukten från Gibraltar sett. Vi 
anlände till en rastplats i närheten av fyren strax efter kl. 14 och ett antal skådare och 
fotografer stod redan på platsen. Det dröjde inte länge förrän upplevelsen bräckt alla tidigare 
sträckupplevelser för samtliga deltagare; en ständig pump av rovfåglar såsom brun glada, 
dvärgörn, ormörn och gåsgam kom inflygande från Afrika och slickade klipporna på 
klappavstånd när de tog höjd och fortsatte in över land. Övriga sträckande arter inkluderade 
smutsgam, biätare, vit stork (en maffig flock på 100 ex!), ängshök, pilgrimsfalk och 
sparvhök. Vi hoppades även lite på rödhalsad nattskärra men blev inte så ledsna att missa 
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den. Efter ett par timmar var minnet av den tröga morgonen som bortblåst och vi fortsatte 
vidare mot en annan högt belägen rastplats en bit in från kusten för att spana gamar men såg 
inget annat än gåsgam. 
 
Vi åkte tillbaka till slätten vid Tahivilla för att fylla ut dagen och efter en stund hittade ett 
större gäng seglare som födosökte över fälten. En efter en fick vi in individer som såg bra ut 
för blek tornseglare och till slut kunde vi spika åtminstone en individ efter vissa svårigheter 
att bekräfta att vi alla följde samma individ. Ju mer vi tittade på seglarna desto enklare blev 
det att se skillnaden mellan arterna. Vi avslutade dagen med att spana ut över havet i närheten 
av vår strandnära camping, där sandlöpare sprang omkring på närhåll. Fem rödnäbbade 
trutar flög förbi och utgjorde nytt reskryss. 

Kvällsspaning utanför campingen i Tarifa. 
 
5 april: Tarifa - Montejaque 
 
Dagen inleddes längs den lummiga bäckravinen vid Huerta Grande, strax sydväst om 
Algeciras. Morgonkören bjöd på bland annat brandkronad kungsfågel och 
trädgårdsträdkrypare men bergsångarens ljusa drill lyste med sin frånvaro. Efter ett tag 
fick vi dock syn på något spännande uppe i trädkronorna - äntligen en bergsångare! Den var 
tyst under hela obstiden men sågs väl om än mest rakt underifrån. En kort stund senare hörde 
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vi iberisk gransångare, skönt eftersom vi sedan tidigare sett några gransångare men inte 
kunnat arta dem eftersom de varit tysta. Morgonens målarter var smidigt avklarade, en 
välbehövlig start på dagen med tanke på gårdagens tröga flyt. För båda arterna blev detta 
resans enda obs. 
 
Vi åkte tillbaka mot Tarifa för lite havsspaning vid Parque Natural del Estrecho. Vi hittade lä 
i en sluttning och fick in resans första storlabb och ob. scopolilira/gulnäbbad lira 
(förmodligen scopolilira men arterna är svåra att skilja åt och finns mer eller mindre båda 
längs sydkusten). Fåglarna var svåra att följa i de kraftiga vågdalarna, vi hade obsar av andra 
liror på långt håll men lyckades inte bestämma dessa. Bara att försöka få alla att se fåglarna vi 
pratade om var en stor utmaning. 
 
Lagom urblåsta lämnade vi kusten och åkte inåt i landet mot bergen kring Montajaque, ett 
område där det mellan varven ses Rüppelgam. Efter att ha irrat omkring med bilen på byns 
smala gator med nästintill kirurgiska manövrar hittade vi rätt väg upp mot bergen. Vi fick 
snart syn på kretsande gamar och hittade en som vi hetsade ganska länge på, men som efter 
bildstudier visade sig vara en gåsgam. Det var dock tur att vi stod där och hetsade på gamar, 
för under tiden kom ett par efterlängtade hökörnar och kretsade på väldigt behagliga avstånd 
innan de drog över byn och vidare. Under eftermiddagen fortsatte vi på bergsvägen med 
regelbundna stopp och hade arter som svart stenskvätta, blåtrast, ringtrast, alpkråka och 
klippsparv. Vi hörde också en hoande Minervauggla, vilket var ett trevligt inslag. Det var 
även här vi gjorde våra sista riktiga försök på herdesångare, antagligen den art vi slet mest 
för, men vi var lite väl tidiga på året och fick aldrig någon utdelning. 

 
Fruktlös jakt på herdesångare i Montejaque. 
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Under kvällen begav vi oss än längre in i landet mot Fuente de Piedra, där morgondagens 
stora målart skulle bli den mindre flamingo som britterna hade tipsat oss om ett par dagar 
tidigare. Vi fick en ofrivilligt spartansk kväll, med resans sämsta camping och en by där alla 
matbutiker var stängda, men alla klarade natten utan vare sig ryggskott eller näringsbrist. 
 
 
6 april: Fuente de Piedra - Malaga - Almeria 
 
Morgonen började vid Laguna de Fuente de Piedra Visitor centre, som blickade ut över 
våtmarken där två mindre flamingos befunnit sig ett tag. Långt bort i lagunen stod en stor 
klump med flamingos, och en viss känsla av hopplöshet spred sig, med vetskapen att de 
kunde vara helt omöjliga att få syn på i klumpen. Trots avståndet så kunde vi dock urskilja ett 
par mindre, betydligt mer djuprosa individer och succén var ett faktum. Bättre obs än så fick 
vi inte men ett kryss är ett kryss och mindre flamingo var nog det tyngsta på hela resan. 
Efter en tids spanande över närliggande fruktodlingar fick vi även in resans enda skatgök, en 
efterlängtad art som vi fick arbeta en hel del för. 

 
I framkant av den stora flamingo-klumpen skymtades två mindre flamingo. 
 
Den sista huvudsakliga målarten för resan skulle vara ökentrumpetare som finns i ett litet 
område öster om Almeria. Vi åkte således söderut igen och gjorde ett stopp i centrala Malaga 
där vi sett att det skulle finnas en hel del kategori-C-arter. Platsen hette Desembocadura del 
Guadalhorce, ett tillgängliggjort våtmarksområde där floden Guadalhorce mynnar i 
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Medelhavet. Ganska omedelbart fick vi in ett gäng munkparakiter som ljudligt passerade 
över våra huvuden. Kort efter det fick en av oss in en flock röd tigerfink hastigt 
förbiflygande, men trots idogt eftersök kunde inte övriga deltagare få in arten. Vi tog en 
lunchpaus i den 22-gradiga värmen med en skaldjurspaella på stranden (resans enda 
restauranglunch) innan vi gick in i parken för ett andra försök på tigerfinkarna. Eftersöket 
blev tyvärr fruktlöst, men andra arter vi såg i parken inkluderade kopparand, kungsfiskare 
och rostsångare. 

Gult ginst-hav utanför Cabo de Gata. 
 
På kvällen anlände vi till området med ökentrumpetare - Cabo de Gata - och gjorde ett första 
försök vid Mirador de Salinas. Någon ökentrumpetare blev det inte denna kväll, men vi fick 
trevliga obsar på tjockfot, lagerlärka, dvärglärka och ett par deltagare fick även in resans 
första turturduva. Lösdrivande hundar som jagade harar gav även puls några gånger, dock 
på ett negativt sätt! 
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7 april: Almeria - Madrid 
 
Resans sista heldag blev en lyckosam tillställning. Efter utebliven lycka nere på slätten begav 
vi oss mot fyren Cabo de Gata och längs den kuperade kustvägen fick vi syn på några 
ökentrumpetare som var relativt orädda kring bergssidorna på båda sidor vägen. Nöjda 
fortsatte vi till fyren och tog ett sista pass havsspaning, med nya arter i balearisk lira och 
tordmule, samt gamla bekantskaper i form av rödnäbbad trut, rödhöna, storlabb och 
svart stenksvätta. En spännande alka som mycket väl kunde varit en lunnefågel hann undan 
utan säker artbestämning. När första turistbussen kom kände vi oss nöjda och satte kurs 
tillbaka mot Madrid. Vi rekade intressanta herdesångar-lokaler på vägen dit, och var på väg 
upp på ett berg, men fick vända när vägen övergick till stig. 

 
Havsskådning från fyren vid Cabo de Gata. 
 
Efter en lång bilfärd anlände vi på kvällen till campingen i Madrid, där halsbandsparakit 
blev resans sista kryss. Vi firade resans framgångar med vinshoppping i en matbutik och 
middag på campingens restaurang (resans första restaurangmiddag). Dagen därpå gick flyget 
tidigt på morgonen och under den sena eftermiddagen var alla tillbaka i sina respektive 
svenska hemorter. 
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Artlistor 

Fåglar / Birds 

 
1  Grågås / Greylag Goose 

Anser anser 
 

2  Gravand / Common Shelduck 
Tadorna tadorna 

 

3  Årta / Garganey 
Spatula querquedula 

 

4  Skedand / Northern Shoveler 
Spatula clypeata 

 

5  Snatterand / Gadwall 
Mareca strepera 

 

6  Gräsand / Mallard 
Anas platyrhynchos 

 

7  Stjärtand / Northern Pintail 
Anas acuta 

 

8  Kricka / Eurasian Teal 
Anas crecca 

 

9  Marmorand / Marbled Duck 
Marmaronetta angustirostris 

1 ex Cañada lake 

10  Rödhuvad dykand / Red-crested Pochard 
Netta rufina 

 

11  Brunand / Common Pochard 
Aythya ferina 

 

12  Vitögd dykand / Ferruginous Duck 
Aythya nyroca 

1 ex Brazo del Este 

13  Kopparand / White-headed Duck 
Oxyura leucocephala

1 ex Lucio de las Gangas, 
Doñana, 50 ex Laguna de 
Tarelo, 30 ex North of 
Sanlucar, 1 ex 
Desembocadura del 
Guadalhorce 
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14  Rödhöna / Red-legged Partridge 
Alectoris rufa 

2 ex Hoces del Río 
Duratón, 1 ex Rollers 
nestway, 1 ex La Janda, 1 
ex Cabo de Gata 

15  Vaktel / Common Quail 
Coturnix coturnix 

1 ex Huerta Tejada, 
Doñana 

16  Fasan / Common Pheasant 
Phasianus colchicus 

 

17  Ob. scopolilira/gulnäbbad lira  
Scopoli's/Cory’s Shearwater 
Calonectris diomedea/borealis 

4 ex Parque Natural del 
Estrecho 

18  Balearisk lira / Balearic Shearwater 
Puffinus mauretanicus

 

100 ex Cabo de Gata 

19  Smådopping / Little Grebe 
Tachybaptus ruficollis 
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20  Skäggdopping / Great Crested Grebe 
Podiceps cristatus 

 

21  Svarthalsad dopping / Black-necked Grebe 
Podiceps nigricollis 

 

22  Större flamingo / Greater Flamingo 
Phoenicopterus roseus 

 

23  Mindre flamingo / Lesser Flamingo 
Phoeniconaias minor 

2 ex Laguna de Fuente de 
Piedra 

24  Svart stork / Black Stork 
Ciconia nigra 

1 ex Monfragüe, 1 ex 
Doñana 

25  Vit stork / White Stork 
Ciconia ciconia 

 

26  Eremitibis / Northern Bald Ibis 
Geronticus eremita

 

15 ex La Barca 

27  Bronsibis / Glossy Ibis 
Plegadis falcinellus 

 

28  Skedstork / Eurasian Spoonbill 
Platalea leucorodia 

 

29  Dvärgrördrom / Little Bittern 
Ixobrychus minutus 

1 ex Brazo del Este, 1 ex 
Laguna de Tarelo 

30  Natthäger / Black-crowned Night Heron 
Nycticorax nycticorax 
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31  Rallhäger / Squacco Heron 
Ardeola ralloides 

 

32  Kohäger / Western Cattle Egret 
Bubulcus ibis 

 

33  Gråhäger / Grey Heron 
Ardea cinerea 

 

34  Purpurhäger / Purple Heron 
Ardea purpurea 

 

35  Ägretthäger / Great Egret 
Ardea alba 

 

36  Silkeshäger / Little Egret 
Egretta garzetta 

 

37  Havssula / Northern Gannet 
Morus bassanus 

1 ex Punta del Carnero, 20 
ex Parque Natural del 
Estrecho 

38  Storskarv / Great Cormorant 
Phalacrocorax carbo 

 

39  Fiskgjuse / Western Osprey 
Pandion haliaetus 

1 ex Salinas de Algaida, 1 
ex Desembocadura del 
Guadalhorce 

40  Svartvingad glada / Black-winged Kite 
Elanus caeruleus

 

1 ex Hato Raton 

41  Smutsgam / Egyptian Vulture 
Neophron percnopterus 

 

42  Gåsgam / Griffon Vulture  

24 



Gyps fulvus 

43  Grågam / Cinereous Vulture 
Aegypius monachus 

 

44  Ormörn / Short-toed Snake Eagle 
Circaetus gallicus 

 

45  Dvärgörn / Booted Eagle 
Hieraaetus pennatus 

 

46  Spansk kejsarörn / Spanish Imperial Eagle 
Aquila adalberti

 

1 ex Serradilla, 1 ex 
Trujillo 

47  Kungsörn / Golden Eagle 
Aquila chrysaetos 

1 ex Parador de Gredos 

48  Hökörn / Bonelli's Eagle 
Aquila fasciata

 

2 ex Montejaque 
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49  Sparvhök / Eurasian Sparrowhawk 
Accipiter nisus 

 

50  Duvhök / Northern Goshawk 
Accipiter gentilis 

 

51  Brun kärrhök / Western Marsh Harrier 
Circus aeruginosus 

 

52  Ängshök / Montagu's Harrier 
Circus pygargus 

1 ex Santa Maria de 
Magasca, 1 ex Sanlúcar de 
Barrameda 

53  Röd glada / Red Kite 
Milvus milvus 

 

54  Brun glada / Black Kite 
Milvus migrans 

 

55  Ormvråk / Common Buzzard 
Buteo buteo 

 

56  Stortrapp / Great Bustard 
Otis tarda

 

14 ex Rollers nestway 

57  Småtrapp / Little Bustard 
Tetrax tetrax 

14 ex Rollers nestway 

58  Vattenrall / Water Rail 
Rallus aquaticus 

 

59  Purpurhöna / Western Swamphen 
Porphyrio porphyrio 
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60  Rörhöna / Common Moorhen 
Gallinula chloropus 

 

61  Kamsothöna / Red-knobbed Coot 
Fulica cristata

 

2 ex Bonanza Salins 

62  Sothöna / Eurasian Coot 
Fulica atra 

 

63  Trana / Common Crane 
Grus grus 

 

64  Tjockfot / Eurasian Stone-curlew 
Burhinus oedicnemus

 

1 ex Brazo del Este, 2 ex 
Mirador de Salinas, Cabo 
de Gata 

65  Strandskata / Eurasian Oystercatcher 
Haematopus ostralegus 

 

66  Styltlöpare / Black-winged Stilt 
Himantopus himantopus 
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67  Skärfläcka / Pied Avocet 
Recurvirostra avosetta 

 

68  Tofsvipa / Northern Lapwing 
Vanellus vanellus 

 

69  Kustpipare / Grey Plover 
Pluvialis squatarola 

1 ex Laguna de Tarelo 

70  Mindre strandpipare / Little Ringed Plover 
Charadrius dubius 

 

71  Svartbent strandpipare / Kentish Plover 
Charadrius alexandrinus 

1 ex Brazo del Este 

72  Rödspov / Black-tailed Godwit 
Limosa limosa 

 

73 
 
 

74 

 Enkelbeckasin / Common Snipe 
Gallinago gallinago 
 
Brushane / Ruff 
Calidris pugnax 

 

 75  Spovsnäppa / Curlew Sandpiper 
Calidris ferruginea 

1 ex Brazo del Este 

76  Sandlöpare / Sanderling 
Calidris alba 

 

77  Kärrsnäppa / Dunlin 
Calidris alpina 

 

78  Drillsnäppa / Common Sandpiper 
Actitis hypoleucos 

 

79  Skogssnäppa / Green Sandpiper 
Tringa ochropus 

 

80  Rödbena / Common Redshank 
Tringa totanus 

 

81  Grönbena / Wood Sandpiper 
Tringa glareola 

 

82  Gluttsnäppa / Common Greenshank 
Tringa nebularia 
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83  Rödvingad vadarsvala / Collared Pratincole 
Glareola pratincola 

15 ex Brazo del Este, 1 ex 
Marismas del Rocio, 1 ex 
La Janda 

84  Långnäbbad mås / Slender-billed Gull 
Chroicocephalus genei

 

3 ex Lucio de las Gangas, 
Doñana, 50 ex Salinas de 
Algaida 

85  Skrattmås / Black-headed Gull 
Chroicocephalus ridibundus 

 

86  Rödnäbbad trut / Audouin's Gull 
Ichthyaetus audouinii 

5 ex Hotel Dos Mares, 
Tarifa, 1 ex Cabo de Gata 

87  Svarthuvad mås / Mediterranean Gull 
Ichthyaetus melanocephalus 

1 ex Lucio de las Gangas, 
Doñana 

88  Medelhavstrut / Yellow-legged Gull 
Larus michahellis 

 

89  Silltrut / Lesser Black-backed Gull 
Larus fuscus 

1 ex Chipiona 

90  Sandtärna / Gull-billed Tern 
Gelochelidon nilotica

1 ex El Rocio, 3 ex Salinas 
de Algaida 
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91  Skräntärna / Caspian Tern 
Hydroprogne caspia 

1 ex Doñana 

92  Kentsk tärna / Sandwich Tern 
Thalasseus sandvicensis 

1 ex Punta de Carnero 

93  Skäggtärna / Whiskered Tern 
Chlidonias hybrida

 

1 ex El Rocio, 100 ex 
Lucio de las Gangas, 
Doñana 

94  Svarttärna / Black Tern 
Chlidonias niger 

1 ex Laguna de Fuente de 
Piedra 

95  Storlabb / Great Skua 
Stercorarius skua 

10 ex Parque Natural del 
Estrecho, 2 ex Cabo de 
Gata 

96  Tordmule / Razorbill 
Alca torda 

1 ex Cabo de Gata 
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97  Vitbukig flyghöna / Pin-tailed Sandgrouse 
Pterocles alchata

 

40 ex Rollers nestway 

98  Svartbukig flyghöna / Black-bellied Sandgrouse 
Pterocles orientalis 

3 ex Rollers nestway 

99  Tamduva / Rock Dove 
Columba livia var. domestica 

 

100  Skogsduva / Stock Dove 
Columba oenas 

 

101  Ringduva / Common Wood Pigeon 
Columba palumbus 

 

102  Turturduva / European Turtle Dove 
Streptopelia turtur 

1 ex Mirador de Salinas, 
Cabo de Gata 

103  Turkduva / Eurasian Collared Dove 
Streptopelia decaocto 

 

104  Skatgök / Great Spotted Cuckoo 
Clamator glandarius 

2 ex Fuente de Piedra 

105  Gök / Common Cuckoo 
Cuculus canorus 

1 ex Monfragüe camping, 
1 ex Brazo del Este 

106  Dvärguv / Eurasian Scops Owl 
Otus scops 

1 ex Camping Hoces del 
Río Duratón, 1 ex 
Camping Monfragüe 

107  Kattuggla / Tawny Owl 
Strix aluco 

1 ex Camping Caceres, 1 
ex Camping Tarifa 
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108  Minervauggla / Little Owl 
Athene noctua

 

1 ex Rollers nestway, 1 ex 
Huerta Tejada, Doñana, 1 
ex Tarifa, 1 ex 
Montejaque 

109  Jorduggla / Short-eared Owl 
Asio flammeus 

1 ex Huerta Tejada, 
Doñana 

110  Alpseglare / Alpine Swift 
Tachymarptis melba 

1 ex Bridge Rio Tamuja, 1 
ex Presa de Alange 

111  Tornseglare / Common Swift 
Apus apus 

 

112  Blek tornseglare / Pallid Swift 
Apus pallidus 

1 ex Tahivilla Plains 

113  Stubbstjärtseglare / Little Swift 
Apus affinis

 

3 ex Chipiona 

114  Blåkråka / European Roller 
Coracias garrulus

1 ex Rollers nestway 
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115  Kungsfiskare / Common Kingfisher 
Alcedo atthis 

1 ex Monfragüe, 1 ex 
Desembocadura del 
Guadalhorce 

116  Biätare / European Bee-eater 
Merops apiaster 

 

117  Härfågel / Eurasian Hoopoe 
Upupa epops 
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 Göktyta / Eurasian Wryneck 
Jynx torquilla 
 
Större hackspett / Great Spotted Woodpecker 
Dendrocopos major hispanus 

1 ex Huerta Tejada, 
Doñana 
 
2 ex Parador de Gredos 

120  Iberisk gröngöling / Iberian Green Woodpecker 
Picus sharpei 

1 ex Navalperal de 
Tormes, 1 ex Camping 
Monfragüe 

121  Rödfalk / Lesser Kestrel 
Falco naumanni 

 

122  Tornfalk / Common Kestrel 
Falco tinnunculus 

 

123  Pilgrimsfalk / Peregrine Falcon 
Falco peregrinus 

 

124  Munkparakit / Monk Parakeet 
Myiopsitta monachus 

5 ex Desembocadura del 
Guadalhorce 

125  Halsbandsparakit / Rose-ringed Parakeet 
Psittacula krameri 

2 ex Alameda de Osuna, 
Madrid 
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126  Iberisk varfågel /  
Iberian Grey Shrike 
Lanius meridionalis 

1 ex Hoces del Río 
Duratón 

127  Rödhuvad törnskata / Woodchat Shrike 
Lanius senator 

 

128  Iberisk blåskata / Iberian Magpie 
Cyanopica cooki 

 

129  Skata / Eurasian Magpie 
Pica pica melanotos 

 

130  Alpkråka / Red-billed Chough 
Pyrrhocorax pyrrhocorax

 

20 ex Hoces del Río 
Duratón, 1 ex Montejaque 

131  Kaja / Western Jackdaw 
Coloeus monedula 

 

132  Svartkråka / Carrion Crow 
Corvus corone 

1 ex Hoces del Río 
Duratón 

133  Korp / Northern Raven 
Corvus corax 

 

134  Svartmes / Coal Tit 
Periparus ater cabrerae 

 

135  Tofsmes / European Crested Tit 
Lophophanes cristatus weigoldi 

 

136  Blåmes / Eurasian Blue Tit 
Cyanistes caeruleus oligastrae 
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137  Talgoxe / Great Tit 
Parus major 

 

138  Pungmes / Eurasian Penduline Tit 
Remiz pendulinus 

1 ex Cañada lake, 1 ex 
Brazo del Este 

139  Trädlärka / Woodlark 
Lullula arborea 

 

140  Sånglärka / Eurasian Skylark 
Alauda arvensis 

 

141  Lagerlärka / Thekla's Lark 
Galerida theklae 

1 ex Hoces del Río 
Duratón, 1 ex Mirador de 
Salinas, Cabo de Gata 

142  Tofslärka / Crested Lark 
Galerida cristata 

 

143  Korttålärka / Greater Short-toed Lark 
Calandrella brachydactyla 

1 ex Lucio de las Gangas, 
Doñana 

144  Kalanderlärka / Calandra Lark 
Melanocorypha calandra 

20 ex Rollers nestway, 5 
ex Doñana 

145  Dvärglärka / Lesser Short-toed Lark 
Alaudala rufescens

 

2 ex Salinas de Algaida, 1 
ex Mirador de Salinas, 
Cabo de Gata 

146  Trädgårdsbulbyl / Common Bulbul 
Pycnonotus barbatus 

1 ex Tarifa 

147  Backsvala / Sand Martin 
Riparia riparia 
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148  Ladusvala / Barn Swallow 
Hirundo rustica 

 

149  Klippsvala / Eurasian Crag Martin 
Ptyonoprogne rupestris 

 

150  Hussvala / Common House Martin 
Delichon urbicum 

 

151  Rostgumpsvala / Red-rumped Swallow 
Cecropis daurica 

 

152  Cettisångare / Cetti's Warbler 
Cettia cetti 

 

153  Stjärtmes / Long-tailed Tit 
Aegithalos caudatus irbii 

1 ex Parador de Gredos 

154  Bergsångare / Western Bonelli's Warbler 
Phylloscopus bonelli

 

1 ex Huerta Grande 

155  Lövsångare / Willow Warbler 
Phylloscopus trochilus 

2 ex Tahivilla plains 

156  Gransångare / Common Chiffchaff 
Phylloscopus collybita 

1 ex Desembocadura del 
Guadalhorce 

157  Iberisk gransångare / Iberian Chiffchaff 
Phylloscopus ibericus 

1 ex Huerta Grande 

158  Trastsångare / Great Reed Warbler 
Acrocephalus arundinaceus 
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159  Sävsångare / Sedge Warbler 
Acrocephalus schoenobaenus 

 

160  Rörsångare / Eurasian Reed Warbler 
Acrocephalus scirpaceus 

 

161  Vassångare / Savi's Warbler 
Locustella luscinioides 

1 ex Lucio de las Gangas, 
Doñana, 1 ex Brazo del 
Este 

162  Grässångare / Zitting Cisticola 
Cisticola juncidis 

 

163  Svarthätta / Eurasian Blackcap 
Sylvia atricapilla 

 

164  Trädgårdssångare / Garden Warbler 
Sylvia borin 

 

165  Törnsångare / Common Whitethroat 
Sylvia communis 

 

166  Provencesångare / Dartford Warbler 
Sylvia undata 

1 ex Serradilla 

167  Glasögonsångare / Spectacled Warbler 
Sylvia conspicillata

 

1 ex Marismas SW 
Trebujena 

168  Rostsångare / Subalpine Warbler 
Sylvia cantillans iberiae 
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169  Sammetshätta / Sardinian Warbler 
Sylvia melanocephala 

 

170  Brandkronad kungsfågel / Common Firecrest 
Regulus ignicapilla 

 

171  Kungsfågel / Goldcrest 
Regulus regulus 

1 ex Parador de Gredos 

172  Gärdsmyg / Eurasian Wren 
Troglodytes troglodytes 

 

173  Nötväcka / Eurasian Nuthatch 
Sitta europaea hispaniensis 

 

174  Trädgårdsträdkrypare / Short-toed Treecreeper 
Certhia brachydactyla 

 

175  Svartstare / Spotless Starling 
Sturnus unicolor

 

 

176  Ringtrast / Ring Ouzel 
Turdus torquatus 

2 ex Montejaque 

177  Koltrast / Common Blackbird 
Turdus merula 

 

178  Dubbeltrast / Mistle Thrush 
Turdus viscivorus 

 

179  Rödhake / European Robin 
Erithacus rubecula 
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180  Sydnäktergal / Common Nightingale 
Luscinia megarhynchos 

 

181  Svart rödstjärt / Black Redstart 
Phoenicurus ochruros 

 

182  Rödstjärt / Common Redstart 
Phoenicurus phoenicurus 

 

183  Blåtrast / Blue Rock Thrush 
Monticola solitarius

 

1 ex Hoces del Río 
Duratón, 1 ex Monfragüe, 
2 ex Presa de Alange, 1 ex 
Montejaque 

184  Svarthakad buskskvätta / European Stonechat 
Saxicola rubicola 

 

185  Stenskvätta / Northern Wheatear 
Oenanthe oenanthe 

 

186  Medelhavsstenskvätta / Black-eared Wheatear 
Oenanthe hispanica

1 ex Caño del Guadaimar, 
Doñana, 1 ex Cabo de 
Gata 
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187  Svart stenskvätta / Black Wheatear 
Oenanthe leucura

 

2 ex Presa de Alange, 4 ex 
Montejaque, 1 ex Cabo de 
Gata 

188  Gråsparv / House Sparrow 
Passer domesticus 

 

189  Spansk sparv / Spanish Sparrow 
Passer hispaniolensis 

 

190  Stensparv / Rock Sparrow 
Petronia petronia 

50 ex Hoces del Río 
Duratón 

191  Svarthuvad vävare / Black-headed Weaver 
Ploceus melanocephalus 

5 ec Cañada lake, 5 ex 
Brazo del Este 

192 
 
 
 

 Helenaastrild / Common Waxbill 
Estrilda astrild 
 
 

1 ex El Rocio, 2 ex 
Bonanza salins 
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193 Röd tigerfink / Red Avadavat 
Amandava amandava 
 

10 ex Desembocadura del 
Guadalhorce 

194  Gulärla / Western Yellow Wagtail 
Motacilla flava 

 

195  Forsärla / Grey Wagtail 
Motacilla cinerea 

1 ex Camping Monfragüe 

196  Sädesärla / White Wagtail 
Motacilla alba 

 

197  Ängspiplärka / Meadow Pipit 
Anthus pratensis 

 

198  Bofink / Common Chaffinch 
Fringilla coelebs 

 

199  Stenknäck / Hawfinch 
Coccothraustes coccothraustes 

 

200  Ökentrumpetare / Trumpeter Finch 
Bucanetes githagineus

 

4 ex Cabo de Gata 

201  Grönfink / European Greenfinch 
Chloris chloris 

 

202  Hämpling / Common Linnet 
Linaria cannabina 

 

203  Mindre korsnäbb / Red Crossbill 
Loxia curvirostra 

1 ex Parador de Gredos 
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204  Steglits / European Goldfinch 
Carduelis carduelis 

 

205  Citronsiska / Citril Finch 
Carduelis citrinella

 

3 ex Parador de Gredos 

206  Gulhämpling / European Serin 
Serinus serinus 

 

207  Grönsiska / Eurasian Siskin 
Spinus spinus 

 

208  Kornsparv / Corn Bunting 
Emberiza calandra 

 

209  Klippsparv / Rock Bunting 
Emberiza cia

 

5 ex Hoces del Río 
Duratón, 1 ex Monfragüe, 
1 ex Montejaque 

210  Häcksparv / Cirl Bunting 
Emberiza cirlus 
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Övriga arter 
 
Ryggradslösa djur 
 
Provence Hairstreak 
Tomares ballus 
Makaonfjäril / Old World swallowtail 
Papilio machaon 
Segelfjäril / Scarce swallowtail 
Iphiclides podalirius 
Mindre guldvinge / Small copper 
Lycaena phlaeas 
Mindre påfågelspinnare / Small emperor moth 
Saturnia pavonia 
Större dagsvärmare / Hummingbird hawk-moth 
Macroglossum stellatarum 
Chemerina caliginearia 
Physomeloe corallifer 
Sjuprickig nyckelpiga / Seven-spot Ladybird 
Coccinella septempunctata 
Bryony Ladybird 
Henosepilachna argus 
Scarabaeus laticollis 
Ischnomera xanthoderes 
Soldier Bug 
Spilostethus pandurus 
Koloradobagge / Colorado beetle 
Leptinotarsa decemlineata 
Oedionychis cinctus 
Blaps hispanica 
Licinus punctulatus 
Erodius tibialis 
Pimelia brevicollis 
 
Däggdjur / Mammals 
 
Igelkott / European hedgehog 
Erinaceus europaeus 
Iberisk stenbock / Iberian Ibex 3 ex Montejaque 
Capra pyrenaica 
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Kräldjur / Reptiles 
 
Fransfingerödla / Spiny-footed lizard 1 ex La Algaida 
Acanthodactylus erythrurus 
 
Kärlväxter / Vascular plants 
 
Mjältbräken / Rustyback 
Asplenium ceterach 
Sage-leaved rock rose 
Cistus salviifolius 
Stor vaxblomma / Honeywort 
Cerinthe major 
Blå snokört / Paterson’s curse 
Echium plantagineum 
Plain treasureflower 
Arctotheca calendula 
Andalusian Dutchman’s pipe 
Aristolochia baetica 
Korkek / Cork oak 
Quercus sober 
Centaurea pullata 
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