
Resa till Nordöstra Spanien 5-14 maj 2011

13 deltagare flög till Barcelona för att besöka tre olika biotoper i Nordöstra Spanien.
Vi började med Ebro deltat som är det näst största våtmarksområdet i Spanien efter Coto Donana.
Resan gick sen vidare till den stora stäppen mellan Zaragozza och Leida. Vi skådade bla på El Planeron 
och vid Bujaraloz. Efter ett par dagar drog vi oss upp mot nedre Pyrenéerna där vi inkvarterade oss i 
Loporzano strax utanför Huesca. Nu var vi i nationalparken Sierra de Guara.
Härifrån gjorde vi en tur till Hecho och Ansodalen uppe i Pyrenéerna.
Vi hade tre målarter på resan. Dupontlärka, lammgam och murkrypare. Samtliga visade upp sig.
Dupontlärkor vid El Planeron, lammgamar i Pyrenéerna och Sierra de Guara samt 
murkrypare i Hechodalen.
El Planeron är ett av de bästa områdena för just dupontlärka, lammgam finns fåtaligt på flera ställen i 
Pyrenéerna och murkrypare häckar på några få ställen högt upp i Pyrenéerna.

Deltagare från vänster: Kristin Lindahl, Gunilla Edvardsson, Eva Östberg, Thoms Terne, Anita Persson, Ing-Marie Henningsson
Gert Johansson, Inga-Lill Hansson, Martin Ljung och Ronny Svensson. 
Sittande från Birdwave: Thomas Karlsson och Lars Göte Nilsson
Lars Olof Landgren är fotograf och saknas på bilden.
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Dag1 halvklart 21 grader
Vi sågs på Kastrup kl. 06.00. Incheckningen 
gick bra trots att det inte gick att checka in 
hela gruppen samtidigt.
Efter en behaglig flygresa på 2,5 timmar 
landade vi ett 20 gradigt Barcelona.
Vi fick ut våra minibussar och började fär-
den söderut mot Ebro deltat.
Ganska snart stannde vi och inhandlade 
vatten. Sen intog vi en tre rätters lunch. 
De första svarta stararna räknades in. 
Skäggtärnor och sandtärnor mötte oss 
när vi gled fram genom Ebro-deltat. Vid 
16 tiden var vi framme i Deltebre på Delta 
hotell. Snabb inckeckning och sedan en 
kvällstur till ”Vallle fågeltorn” . Där hörde 
vi vassångare, cettisångare och såg bla 
purpurhäger och purpurhöns. Bronsibi-
sar drog över i som mest en flock på 20 ex.  
Ett snabbt besök på norra kustsidan gav en 
rödvingad vadarsvala. 
Tre rätters på kvällen med ” fried fish” som 
toppbeställning.

Dag2 halvklart 22 grader
Efter frukost begav vi oss till deltats södra 
del. Vi körde ut till ”Basse de la Tancada” 
och spanade från fågelgömslet där. Fla-
mingos, rödhuvade dykänder, snatter-
änder låg i sjön och det som vi mest minns 
var den polyglottsångaren som hoppade 
omkring i en buske nära gömslet. Vi begav 
oss efter det ut på den långa sandreveln 
mot ”Salines de Trinitat”. Där häckar ca 
90%av världens bestånd av rödnäbbad 
trut. På vägen dök en oväntad skatgök, 
som Lasse upptäckte, upp. Den visade sig 
fint vid vägen till ”Salines”. Vi gick sedan 
längs stranden den 1,4 km långa vägen 
till fågeltornet. En stor sköldpaddda låg 
uppspolad på stranden. Väl därute skå-
dade vi bla skärfläcka, svarthuvad mås, 
en stor flock med smalnäbbad mås, en 
annan flock med kentsk tärna och mycket 
mer. Efter en medhavd picnic i tornet gick 
vi tillbaka och åkte vidare till ”Bassa de 
Encanyissada”. En fin vassjö som hyste bla 
trastsångare, natthäger, 
purpurhöns och bla flera bra obsar på 
purpurhäger.
På vägen tillbaka till hotellet stannade vi till 
vid ett fågelgömsle sponsrat av Swarovski. 
På åkern gick inte mindre än 26 purpur-
höns. Ställets höjdpunkt blev absolut de 
två dvärgrördrommar som sågs jättebra.
På kvällen beställde ingen ”fried fish”.
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Dag3 mulet, 15 grader, hård nordost 
och senare regn
Idag vaknade vi till en hård NO vind. Efter 
utcheck och frukost ägnade vi oss åt havs-
fågelspan. Ett flertal havssulor drog förbi 
och i läsidan av den gamla restaurangen på 
norra sidan av Ebro deltat såg vi minst fyra 
rödvingade vadarsvalor.
Efter det började färden mot Letux och 
stäppen. Efter en timmes körning rastade vi 
och fick se bla häcksparv,
stensparv, bergsångare, sommargyling.
De första gåsgamarna sågs bra och fler 
rovfåglar var brun glada, ormörn och 
dvärgörn.
Vi gjorde sen ett mycket bra lunchstopp 
vid en mindre flod med en hel del fågel. 
Rovfåglar passerade i en strid ström. När 
vi närmade oss Belchite så tilltog regnet 
rejält och väl framme i Letux fick vi snabbt 
springa in med packningen. 
Efter maten hade regnet upphört och vi tog 
en stärkande promenad genom Letux 
pulserande citykärna......

Dag4 klart 25 grader
Ut kl. 05.15 för att hänga in dupontlärka. 
Detta lyckades över förväntan med 4 ex 
som hördes sjunga. Några fick tom se en 
som pilade iväg mellan tuvorna. En små-
trapp flög över Ronnys huvud. Vi andra 
suktade. När dimman och fukten släppte 
gjorde vi ett stopp på ett trevligt ställe i 
närheten av Codo. Dit återvände vi efter 
frukost och fick se ganska mycket såsom 
biätare, härfågel, herdesångare och 
polyglottsångare. Ett tiotal turturduvor 
spanades också in. På vägen dit från Letux 
”förmörkades” himlen av många gåsga-
mar. Fantastiska obsar av denna jättefågel. 
De första medelhavsstenskvättorna sågs. 
En promenad runt de sönderskjutna bygg-
naderna i Belchite blev det också. Blåtrast, 
svart rödstjärt, härfåglar och en grå flug-
snappare. En halvtimmes färd till Tosos där 
vi efter körning genom de smala gatorna 
stannade med en fantastisk utsikt för att 
äta den medhavda picnicken. Inte mycket 
rovågel här, men 
väl en rödstrupig sångare som hoppade 
runt i buskarna. På väg mot Tosos såg vi 
flera biätare och sommargyllingar. 
Efter detta så stannade vi till utanför Tosos. 
Det visade sig bli ett riktigt lyckokast. Kano-
nobsar på gåsgam och utöver det, alpseg-
lare, alpkråka, stentrast och klippsvalor. 
Ett stopp innan hotellet för att titta på en 
svarthakad buskskvätta.
God mat på kvällen.
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Dag5 klart 27 grader
Avfärd kl 06.45 till El Planeron för att för-
söka se flyghöns. Det lyckades inte, men 
vi fick bra obsar på tjockfot som Martin 
spanade in. Ett par dvärglärkor underhöll 
oss vid El Planeron utsikten. Tillbaka till 
frukost och utcheckning från hotellet. Vi 
provade med ett stopp vid vindkraftverken 
där jag sett svartbukiga flyghöns tidigare. 
Dock utan resultat. Vi såg däremot ganska 
många kalanderlärkor. Sakta jobbade vi 
oss vidare mot saltsjön söder om Bujaraloz. 
Detta blev en riktig höjdare. Mitt under 
lunchen dök det upp en spansk kejsarörn 
tillsammans med en dvärgörn. Ett litet tag 
senare kom kejsarörnen glidande tillbaka, 
nu i sällskap med ytterligare en kejsarörn. 
Detta kändes väldigt oväntat med spansk 
kejsarörn så långt österut i Spanien. Vidare 
hittade vi en minervauggla på en gammal 
stenmur. Norr om Candanos sökte vi efter 
småtrappar i den stigande hettan. Tempen 
närmade sig 30 grader. Inga småtrappar 
men väl några rödhöns. Längs vägen dök 
det upp en svart stenskvätta som satt på 
vägräcket. Vi stannade snabbt, skvättan 
hoppade ner och försvann under en längre 
tid. Den dök upp igen och kunde ses av 
nästan alla i gruppen.
När vi tankade bilarna såg vi en byggnad 
helt ockuperad av storkbon liksom en kraft-
ledningsstolpe som också blivit hem åt en 
massa vita storkar. Kl 18.30 var vi framme 
hos Boletas birdwatching center. Efter art 
genomgång blev det en riktig god middag 
som Esther lagat till! En liten kvällsprome-
nad gav dvärguv som visslade i den mörka 
kvällen.

Dag6 klart 26 grader svag vind
Idag åt vi frukost på Boletas kl 08.00. Efter 
det vandrade vi i närområdet. En fin stig 
ledde oss ut till en fantastisk utsikt över 
Flumenfloden. Gamarna började kretsa över 
Castle Montearagon. Här såg vi de första 
smutsgamarna och en kungsörn. Vi spa-
nade här ett tag och fick se både biätare 
och sommargylling ifrån höjden vi stod på. 
Efter två timmar var vi tillbaka i Loporzano. 
Härifrån åkte vi, efter shopping på Liedl, till 
Castle Montearagon. Uppe på den gamla 
fästningen som uppfördes år 1086 satt det 
bla en del stensparvar. På rasbranten hit-
tade Ronny en svart stenskvätta. Utsikten 
var bedårande och gåsgamar passerade i 
en strid ström. Lunchen intog vi här. På ef-
termiddagen blev det gamspaning vid dam-
men i Rio de Guara. Här fick vi se resans 
andra målart, lammgamen. Den visade upp 
sig två gånger. 
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Vi körde så långt man kunde på vägen. Väl 
däruppe spanade vi vidare i hopp om att 
få se lammgamen igen. Man kan inte se 
sig mätt på denna gamarnas gam. På väg 
tillbaka till Boletas fick vi span på ett gäng 
biätare i ett torrträd. 
God fisk på Boletas. Esther är en riktigt 
duktig kock.

Dag7 klart 27 grader, halvklart, lite 
skurar i Hecho 23 grader
09.00 lämnade vi Boletas för färd mot 
Hechodalen. Vi körde i ett sträck till San 
Juan de la Pena som består av ett gammalt 
kloster från 1100-talet och ett nyare från 
1700-talet som numera tjänstgör som ett 
hotell. Fina obsar på brandkronad kungs-
fågel. Vi siktade på citronsiska här men 
det lyckades bara för några deltagare som 
fick se en. Dock såg Gert 2 st senare uppe i 
Hechodalen. Vi kom fram till Siresa och ho-
tell Acher strax efter 14.00 och begav oss 
genast på murkryparjakt. Medan vi väntade 
på murkryparen som inte dök upp kunde 
vi se gåsgamar ovanifrån och det var en 
mäktig syn. Vid två tillfällen passerade 
lammgam på ganska långt håll. När vi hade 
återvänt till bilarna så fick vi se en lamm-
gam strax över våra huvuden  där den kret-
sade ett bra tag till allas glädje.Vi återvände 
till hotellet vid halvåtta och åt sedan en 
jättegod trerätters.

Dag 8 klart +13 kl 06.15, +28 och 
sen em åska, hagel och regn +16
Vi var fem pers som gav oss iväg mot Gar-
baditoklippan tidigt 06.15. Martin hittade 
direkt murkrypare på klippan. Den sågs 
sedan vid flera tillfällen både sittande och 
flygande. Vi vandrade tillbaka mot bussen 
och där vid gräsplanen sågs tre citronsis-
kor och en gammal lammgam jättenära. 
Resten av gänget skådade både forsärlor, 
strömstare och citronsiska vid en bro som 
gick över fjällbäcken på vägen mot Gar-
badito. Lite längre upp i Hechodaken såg 
hela gruppen två citronsiskor jättefint. Efter 
stopp i Hecho för att handla i supermercado 
begav vi oss till Ansodalen. Vid Refugio 
de la Mina i övre delen av Ansodalen intog 
vi vår lunch. Fantastiskt vackert där vi åt 
bland fritt strövande hästar och kor. Mycket 
storslaget. Längre ner i dalen stannade vi 
till och fick fantastiska obsar på gås- och 
smutsgamar. Några såg en blåtrasthona 
jättefint. 
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Färden gick vidare till Aquero där vi drack 
kaffe och skådade lite i tryckande värme. 
Tyvärr fick vi ställa in Riglos besöket pga 
av hagel och åskväder. På kvällen fortsatte 
regnvädret och vi åt som vanligt gott på 
Boletas (som betyder smutsgam)

Dag9 nästan mulet +20, regnskurar
Dagen började med ett besök i panderian 
i Loporzano där vi köpte bröd för dagen. 
Sedan åkte vi till 
Embalse de Canones där vi såg en smuts-
gam sittandes i berget på ett bra avstånd. 
Det började regna lite lätt och vi fortsatte  
till en liten å där den första göktytan 
hördes. Här fanns även polyglottsångare 
och stensparv. Vid Santa Cillia matar man 
gamar varje lördag. Nu var det fredag och 
därför var det inte så mycket gam i områ-
det. Några smutsgamar och ett 20-tal gås-
gamar. Det tyngsta som sågs här var en 
rostgumpsvala som flög fram och tillbaka 
ett lite tag. Färden gick vidare på vindlande 
vägar till Alquezar. En fantastiskt belägen 
by som har restaurerats. Här blev det kaffe 
och en glass samt koll på en lammgam 
som svävade över byn tillsammans med 
ett tjugotal gåsgamar. En häcksparv satt 
och sjöng i ett träd. På vägen tillbaka till 
Loporzano blev det ett stopp för en turtur-
duva som landade som hastigast i ett träd 
nära vägen. Biätare satt lite här och var på 
ledningar och i träd. Vädret bättrade sig och 
kvällen blev stilla och varm under vår sista 
kväll i Loporzano. Vi njöt Esthers utmärkta 
mat på vår sista kväll på resan.
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Dag10 klart +15 friskt senare +26
Efter frukost startade vi vår resa mot Bar-
celona airport. Efter en stunds körning där 
”bildt” var helt ute och reste skrek Lasse 
till! Han siktade en blåkråka sittandes på 
en stolpe. Inte fel att hänga in den arten så 
här sista dagen. Tyvärr var det ingen annan 
som fick syn på den. Snabblunch på vägen 
vid en mack och sedan vidare. Lasse slog 
till igen med fyra halsbandsparakiter. 
Trodde att vi skulle hinna till Garraf för att 
kolla bleka tornseglare vid falkklippan, men 
tiden räckte inte till. Vi lämnade in bilarna, 
såg någon halsbandsparakit till och alla 
var nöjda och glada. Bagaget checkades in 
utan problem och det blev tid till både kaffe 
och shopping.

Visst bär vi med oss många fina minnen från resan, såsom dupontlärkans visslande på stäp-
pen, den hisnande bilfärden på El Planeron, lammgamen som kretsade nära våra bilar, mur-
kryparens fjärilsliknande flykt i Hechodalen, tordmule varje dag, mannen med pipan, mannen 
på berget, Esthers fantastiska mat, grilled fish på hotellet i Deltebre och mycket annat....
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Köpmansgatan 11, 263 38 Höganäs
www.birdwavetravel.se

Birdwave tackar och önskar er välkomna på 
nästa resa som går till Portugal 1-8 okt 2011!
Se www.birdwavetravel.se

Nordöstra Spanien 5-14 maj 2011
          

            
Deltagare:

                    
Eva Östberg, Trollhättan • Thomas Terne, Helsingborg • Inga-Lill Hansson, Malmö
Gunilla Edvardsson, Mölndal • Ronny Svensson, Allerum • Lars-Olof Landgren, Vellinge
Lars Göte Nilsson, Nyhamnsläge (Birdwave) • Anita Persson, Skövde
Martin Ljung, Landskrona • Kristin Lindahl, Sölvesborg • Ing-Marie Henningsson, Helsingborg
Thomas Karlsson, Strandbaden (Birdwave) • Gert Johansson, Kävlinge
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