
Södra Spanien och 
Marocko. Ett nytt sätt 
att studera det 
mäktiga sträcket vid 
Gibraltar Strait. 
Fantastiska dagar med 
rovfågel i Spanien. 
Oväntade möten i 
Marocko. 
Så annorlunda allt 
kan vara med bara ett 
sund mellan länderna.
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19 september. Lahanda-Barbate marshes-Cama-
rinal lighthouse. Morgonen började med skådning 
på stranden före frukost. Det passerade havssula, gul-
näbbad lira och några rödnäbbade trutar. I strandkan-
ten pilade några sandlöpare och svartbenta strand-
pipare. När vi gick till frukosten kom det två unga 
natthägrar som landade i ett träd nära poolen. Efter 
frukost åkte vi till La handa, en torrlagd sjö med fält 
och risfält. Ett tusental bronsibisar, massor av vit stork, 
gigantisk flock med kohägrar satte sig på näthinnan. 
En ensam biätare på en ledning och en rödvingad 
vadarsvala fick vår uppmärksamhet. Vi åt en god 
spanish omelett i Zahara. Efter lunch begav vi oss till 
Barbate marsches. Enormt med vadare. Större strand-
pipare och svartbent strandpipare i stora flockar. 
En ung stäpphök fick alla trutarna på vingarna. Här 
blev det många nya arter. Framåt sena eftermiddagen 
besökte vi Camaniral lighthouse. Här passerade en 
del havssulor och gulnäbbade liror. Ett bad i det varma 
havet före artgenomgången och sen utmärkt svärdfisk 
till middag. Idag minns vi de stora flockarna med 
vackra bronsibisar.

17 september. Egentligen börjar inte resan förrän 
den 18:e. Birdwave erbjuder landarrangemanget med 
utgång ifrån Malaga vid lunchtid den 18:e. Redan idag 
kl 20.20 lyfte planet mot Malaga för mig, Arne och 
Ingrid. Temp i Malaga ca 30 på kvällen säger kaptenen. 
Framme 23:45 och vid hotell Los Rosales kl 00:35.

18 september. Malaga-Los Barrios-Zahara de los 
Santunes. Olle och jag åt frukost och tog sen en taxi 
till hotell Don Paco där vi mötte Josele. Vi hämtade 
upp Göran vid hans hotell och körde mot flygplatsen 
för att möta upp resten av gänget och hämta min 
buss. Totalt sex svenskar, tre engelsmän och två ame-
ricans samt Josele som är spanjor och vår inhemska 
guide.
I bra fart fortsatte vi västerut mot Zahara de los 
Santunes. Vi åkte upp till Los Barrios för att titta efter 
framförallt rovfåglar. Väl där uppe fick vi syn på en 
ung spansk kejsarörn som satt på en pilon. Den var 
riktigt majestätisk, men tyvärr såg den ut att vara av 
plast, men fin var den :-)
När vi tittade upp i himlen så såg vi en gigantisk flock 
med vita storkar och snart började riktiga rovfåglar 
dyka upp. Speciellt minns vi mängder av gåsgam, 
2 hökörnar och rödfalk. Många lastbilar på den lilla 
vägen. Färden gick sen vidare mot vårt boende i 
Zahara, hotell Antonio. Artgenomgång och en härlig 
trerätters på kvällen.

20 september. Cazalla-Punta Carnero-Playa de los 
Lanches. Strandskådning kl 08:00 som vanligt. Idag 
passerade det medelhavslira, gulnäbbad lira, havs-
sula bl.a. God frukost och sen åkte vi iväg för att kolla 
sträcket över Gibraltar Strait. Vi placerade oss på 
kullarna ovanför Tariffa. Det första vi såg var en stor 
flock med svarta storkar som cirklade ovanför vindmöl-
lorna. Ganska snart öste det på med rovfågel. 
Mängder av dvärgörn och ormörn . Enstaka bruna 
glador, sparvhökar samt någon bivråkar  och gåsgam.

Den spansk-engelsk-amerikanska gruppen

Bronsibisar i tusental

Dvärgörn över kullarna i Tarifa Ormörn

När rovfågelsträcket blev för mycket var det fotodags på småkryp



22september. Lucos river-Merga Serga. Marockansk 
frukost kl 08:00. Vi har ställt tillbaka klockorna 1 timme, 
så det blir nästan sovmorgon. Vi åkte sen iväg till Lu-
cos river och skådade. Ett jättefint område med mycket 
fågel. Kamsothöna, marmorand, mycket vadare såsom 
brushane, svartsnäppa, bronsibisar mm. Förmiddagens 
riktiga raritet blev en större beckasinsnäppa som vi fick 
tips om. Lunchen intogs i den närbeliggande staden och 
där fick vi samtidigt se hussparv och stubbstjärtseglare. 
Temperaturen hade nu stigit till 40 grader. Vi tog ett par 
timmars siesta på hotellet innan det var dags att på en 
usel väg åka mot platsen där vi hade chans på målarten i 
Marocko, kapuggla. Hassan följde med som extra guide. 
Vi gick en bit i de odlade fälten innan vi var framme. 
Några ungar visade stort intresse för oss. Vi ställde oss 
på ett ställe och behövde inte vänta länge förrän hela nio 
individer var uppe och flög. Helt sanslöst. Odlingarna är 
på väg att tränga ut denna för västpaleartisk mycket säll-
synta art. På kvällen blev det fiskmiddag med ett antal 
fiskarter på tallriken. Efterrätten blev en youghurt, som 
hade varit härlig att få på morgonen istället. Varm natt.

Dagen förgylldes av en Ruppelgam som kom med två 
gåsgamar. Ett gäng rostgumpsvalor drog förbi. 
Några obestämda seglare såg vi också. Vid 13 åkte vi för 
att äta lunch. En tappad nummerskylt ställde till det en 
del, men den hittades som tur var. Vi körde på en vacker 
väg där vi såg den mäktiga Gibraltar klippan. Efter en 
glass och lite förvirrad körning i Tariffa åkte vi ner till en 
strand och skådade kitesurfning samt en del fågel. 
Vi var tillbaka vid 19 på hotellet och middagen bestod 
bl.a. av en paellaliknande huvudrätt där vi hade ett jobb 
med att öppna musseldekorationerna.

21september. Zahara de los Santunes-Cazalla-
Tarifa-Muleyn Boulsihan. Lite strandskådning före 
frukost gav fina obsar på gulnäbbad lira och havssula. 
Efter frukost åkte vi till watchpoint ovanför Tarifa. Det 
första som dök upp var en Ruppelgam! Vinden var stark 
och rovisarna inte så många som igår. Vid 12 körde vi 
ner till Tarifa för att åka båten kl 13 till Marocko. Ett visst 
problem att hitta parkeringsplats. Språngmarsch till båten. 
En stor katamaran tog oss över Gibraltar Strait mot 
Afrika och Marocko. Passproceduren på båten var lite 
problematisk för att vi trängde oss i kön :-). Väl framme 
blev vi hämtade av en buss som tog oss till vårt boende i 
Muleyn Boulsihan som ligger en bit ner längs kusten. Vi 
skådade lite på vägen dit. 34 grader varmt. Hotellet var 
bra efter marockanska mått och maten var utmärkt. 
Först middag o sen artgenomgången. Ska bli spännande 
att skåda imorgon.

23 september. Merga Serga-Campingplatsen. 
Frukosten som består av bröd, smör, marmelad och en 
liten omelett åt vi kl 08:00. Därefter åkte vi ut med båtar 
i våtmarken. Hassan the birdguide ledde den engelska 
gruppen och någon som jag inte vet namnet på körde vår 
båt. Hans svärmor eller mor knuffade ut båten och hans 
fru tog hand om barnet som absolut ville med. 
Ganska tidigt betedde han sig märkligt genom att dutta i 
lite bensin vid ett par tillfällen. När vi var halvvägs och hade 
skådat från en sandbank vägrade vår pilot att fortsätta.

Båtresan erbjöd havsfågelskådning

Här kollar vi resans första koboltmes

Meloninköp längs vägen

Hamnen vid Merga Serja



Det var något om pengar. Hassan körde tillbaka 
efter våra ivriga vinkningar och ett rejält bråk började 
mellan Hassan och vår kille. Vad och vem som hade 
rätt lär vi aldrig få veta, men Josele fick punga upp 
med pengar till vår man för att han skulle fortsätta. 
Han sken med hela ansiktet och skrattade hånfullt 
mot Hassan. Stämningen mellan dom var väl inte på 
topp under resten av turen. Dock fick vi se en hel del 
fågel under turen med toppar såsom långnäbbad mås, 
purpurhäger och fina obsar på kungsfiskare. Efter 
lunchen, som vi åt på hotellets terass, tog vi lite siesta. 
En timme senare återupptäckte Peter två iltärnor som 
han såg dagen innan. Vi körde ner till campingen och 
hade fina obsar dom därifrån. På campingplatsen 
gjorde vi en skådarvandring och fick se en hel del kul 
fåglar. Härfågel, göktyta, grå flugsnappare, afrikanska 
rasen av bofink för att nämna några. Framåt kvällen 
innan mörkret tittade vi på alla kohägrar som anlände 
till sina övernattningsträd. Jättegod tajmingryta på 
lamm till middag.

24 september. Punta Carnero-Huerta Grande. 
Idag var det dags att lämna Marocko. Frukost kl 07:15 
och vi åkte iväg 07:45. Temperaturen var mer blygsam 
idag, 24 grader men hög luftfuktighet. Längs vägen 
var kohägrar vanligare än meloner och det säger en 
del om antalet kohägrar. Färden till Tanger tog knappt 
två timmar så vi hann ta en supergod kaffe innan 
vi äntrade båten till Spanien. På färden över såg vi 
delfiner, gulnäbbad lira och stormsvala. När vi kom 
till Tarifa skådade alla från hamnen medan jag och 
Josele hämtade bilarna. Batteriet var slut i Joseles bil 
så vi blev lite sinkade, men han fixade till det snabbt, 
så klart. Jag lyckades köra ner en parkeringsbom 
och Josele blev stoppad av polisen så det blev 1-1 
där. Vi åt lunch på vägkrogen nära Algeciras och sen 
begav vi oss till boendet på Huerta Grande. Rob och 
vi svenskar åkte till Punta Carnero och skådade till 
kvällen. Flockar med gulnäbbad lira, balearisk lira, 
många orm- och dvärgörnar sågs här. En riktigt trevlig 
avslutningsmiddag blev det.

25 september. Huerta Grande-väg mot Malaga. 
Frukosten på Huerta Grande var serverad 07:30 och 
den var god. Idag var det hemresedag, men vi hann 
med en kort tur i hotellområdet där vi bättrade på 
artlistan med bl.a. trädgårdsträdkrypare och brandkronad 
kungsfågel. Även Rob var med och han åkte med 
oss till Malaga flygplats. Kl 10:00 lämnade vi Huerta 
Grande där vi bodde jättefint i varsin bungalow. Vi 
släppte av Arne, ingrid och Göran i Algeciras. De 
skulle fortsätta på egen hand några dagar. Efter att vi 
släppt av Olles väska på hans hotell så avslutade Eva, 
Olle, Rob och jag med en fika på Malagas flygplats. 
Arne vann arttävlingen, vilket hann alltid gör.
En härlig vecka i Spanien och Marocko var över för 
den här gången.
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På väg ut i Merga Serga

Purpurhäger

Presenterar vårens 
resor 2014!

17-24 april
Extremadura, Spanien

12-19 maj
Norra Grekland

22-29 juni
Ungern 
Dagfjärilar/fåglar
Info hittar du på 
www.birdwave.se 
där du även gör din 
anmälan.
Givetvis går det bra att 
kontakta på mail eller 
telefon för frågor.
info@birdwave.se 
0706 341113
www.birdwave.se

Silkeshäger

Kapuggla-målart i Marocko Soluppgång i Zahara Santunes

En av nio kapugglor Skådning vid Lucos river

Fiskelycka i SpanienBirdwaves program våren-2014


