Sydspanien 9-17 april med Christian
Cederroth som färdledare
Så var det äntligen dags att få åka iväg till
lite varmare vindar och grönare natur.
Totalt sju personer äntrade planet för färd
mot Malaga, i det här fallet via Frankfurt.
Framåt kvällen anlände vi till den lilla byn
Bolonia där vi tog in hos Lola på Posada
de Lola och kunde genast glädjas åt
ladusvalor på bo i dörröppningen,
visslande svartstarar i palmerna,
sydnäktergalens sång, kornsparvens
gnisslande, grässångarens – ja, hysteri och
turkduvornas kuttrande. Även hästarnas
frustande på andra sidan den lilla vägen var
trevligt att höra.
Efter frukost på en lokal bar dagen efter
var det dags att ge sig ut. Att vi tvärnitade
för de första biätarna var helt onödigt, tänk
om vi vetat att flera hundra skulle glädja
oss under veckan. En obestämd stenskvätta
fick oss också att stanna och springa ut
efter vägkanten. Men vi tappade snabbt
intresset för den, när veckans första ormörn
dök upp ovanför våra huvuden. Alla stopp
gjorde att det tog tid att ta sig till utsiktspunkten vid Kiosko El Mirador så vi
passade på att luncha medan vi såg på
insträckande ormörn, bruna kärrhökar och
bruna glador. Även några flockar biätare
kom farande.

Christian föreslog att vi skulle prova
ytterligare en plats för att se om de aktuella
vindarna kunde ge mer. Vi åkte ner till en
udde väster om Gibraltar och upptäckte att

andra skådare tänkt samma sak. Och här
kom de, mer än 80 gåsgamar, många

alldeles ovanför huvudet på oss,
dvärgörnar, bl.a. en mörk, en mycket
vacker melanistisk ängshök. Den hade då
jag aldrig kunnat artbestämma själv så det
var skönt med vår kunniga reseledare.
Även några sparvhökar, ormörnar,
kärrhökar och tornfalkar sträckte in samt
ett par fiskgjusar och en grupp med ca 30
vita storkar.

Dagen därefter började även den med
frukost på Bellavista bar där tre
rostgumpsvalor satte sig på en ledning och
gjorde att andra frukostätare så undrande
på oss när vi alla störtade upp med kikarna
i högsta hugg. Då vindarna inte passade
alla kite-surfare vid Tarifa Beach åkte vi
dit för att gå ut till gömslet som finns där.
Därifrån såg vi bl.a. ett 40-tal
omkringspringande strandlöpare samt
kärrsnäppor och en ensam svarthuvad mås.
På vägen ut till gömslet fanns många
korttå- och tofslärkor, hämplig, stenskvätta
av rasen leucorhoa och gulärla (flavissima
och iberiae). En av årets svarthakade
buskskvätteungar var redan aktiv och
tiggde mat.
Vi begav oss från kusten vid Gibraltar mot
Doñana och El Rocio och fick på vägen dit
se rödhöna, kalanderlärkor, en grupp på
fem ängshökar. Vid Laguna de Medina,
där vi hoppades se kamsothöna, fanns
rödhuvad dykand, snatter- och skedand,

skägg-, små- och svarthalsad dopping,
någon kamsothöna lyckades vi inte hitta.

hade två rödlackerade lingon på huvudet.
Kopparänderna, dvärglärkorna och de
långnäbbade måsarna var också några av
höjdpunkterna. En dag hade vi också bortåt
300 vadarsvalor. De var överallt och det
var helt fantastiskt att se dem flyga i såna
mängder.

Nu skulle vi tillbringa fyra nätter på hotell
Toruño i El Rocio. Under dagarna i Toruño
åkte vi runt till de olika biotoper som finns
i området och fick bland andra arter se den
underbart vacka blåskatan. Så skygg och
svårsedd trots att de var så många.
Vid en liten väg efter den gröna bård som
lämnats efter Bolidens dammkollaps 1998
fick vi höra både macchiasångare och
polyglottsångare dvs. när cettisångaren var
så tyst att de andra gick att höra. Ja,
sydnäktergalen var rätt högljudd den
också. Vid Palacio de Acebrón,
bergsångare och iberisk gransångare,

Andra minnesvärda upplevelser var 30talet svarta storkar som låg i en skruv mot
den blå himmeln, området där en massa
kohägrar häckade och kom flygande med
pinnar av olika storlek i näbben. De skulle
sen krångla sig in till boet. Alla bronsibisar
som glänste i solen och när vi äntligen fick
se kamsothönan. Det såg ut som om den

Hotellet vi bodde på drev också en
restaurang med en underbar takterrass med
utsikt över den lilla sjön. Här tillbringade
vi tiden efter duschen och före middagen. I
sjön, som inte var speciellt djup, samsades
hästar, kor och hjortar med bl.a. flamingo,
skedstorkar och rödhuvade dykänder. På
den motsatta sidan av sjön lyckades vi
upptäcka minst 2 spanska kejsarörnar. De
kom inflygande ungefär vid samma tid på
kvällen och det gällde att hänga med när de
dök upp. När de väl landat i sitt träd blev
de oftast omöjliga att se igen.

En dag åkte vi till Huelva och körde ut på
den jättelånga piren som finns där. Vi fick
inte se så mycket havsfågel, men däremot
simmande rödbenor i vattnet på insidan om
piren och vi fick se rödnäbbad trut där. Såg
rätt lustigt ut. I salinerna på vägen till piren
fanns glutt-, små-, spov- och kärrsnäppor.
Nästa gång jag ser dem blir kanske på
Öland.
Vi åkte också till Manzanilla där flera par
rödfalk höll till i och omkring kyrkans
torn. När vi lät några av de förbipasserande
titta på falkarna genom tubkikare, förstod
vi på deras entusiasm att de tyckte att
falkarna var lika vackra som vi tycker.
Vi skulle avsluta resan med två
övernattningar uppe i Ronda. Där bodde vi
på ett underbart litet hotell med en terrass
mot de gröna kullarna på den ena sidan och
utsikt upp mot de kvällstid fasadbelysta
husen uppe på klippan. Här blev väl
karaktärsarten gulhämpling vars gnisslande
sång hördes nästan hela tiden. I ravinen
intill fanns i minst en blåtrast som sjöng
den sista kvällen vi var där.

Eftermiddagen var vikt för promenad till
en gåsgams-koloni där chans finns på
hökörn. Döm om vår förvåning när vi en
halvmil från lokalen tvärnitar bilarna för
att ett hökörnspar jagar aktivt kring oss!
Om vi såg dem på plats? Nix. Men
gåsgamskolonin var mäktig. Häcksparvar
sjöng och en iberisk varfågel visade sig.
Den sista arten på resan blev några av de
munkparakiter som håller till i palmerna
inne i Malaga. Sen var det bara att åka till
flygplatsen och via München åka hem till
ett Sverige där våren kommit mycket
längre under den vecka vi var borta. Och
det var vi glada åt då veckan i Spanien
bjöd på mycket sol och värme och vi nu
gärna ville ha detsamma i Svedala.

Men än hade vi en dags skådning kvar.
Den minst sagt högdramatiska ravin som
klyver staden utgjorde första stopp.
Alpkråkor och klippsvalor dansade i
vinden medan alpseglarna skar den. Ytterst
svårsedda stenparvar klängde tillfälligtvis
på klippväggarna. Föga anade vi att en
stensparv skulle sitta och sjunga helt öppet
i den korkek-skog där nästa stopp gjordes!
Kring Grazalema fick vi fina obsar av bl.a.
svart stenskvätta och blåtrast, liksom
dvärg- och ormörnar "som vanligt"!
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