
Sierra De Guara 5-11 april 2016

Vårens första Birdwaveresa gick till de nedre Pyrenéerna, Sierra De Guara 
i Spanien. Vi hade en del målarter och vi lyckades pricka in samtliga. Vilka 
obsar det blev med närstudie av murkrypare, spelflykt av lammgamar, 
dupontlärkor ”all around”! Oförglömliga fågelminnen och naturupplevelser.
Ett underbart boeende i Loporzano och ett besök på El Planeron-stäppen.

Foto: Johan Stenlund

Blåtrast Lammgam Dupontlärka

Murkrypare i Riglos

Foto: Johan StenlundFoto: Lars Göte Nilsson
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Tisdag 5 april
Barcelona flygplats kl 12.
Här sammanstrålade gruppen.
Stefan, Peter, Johan, Alice och Göran 
anlände från Köpenhamn.
Olle och Ewa mötte upp. De hade åkt 
ner någon dag tidigare.
Vädret var ganska bistert med regn 
hela vägen till Loporzano.
  Ett lunchstopp gjordes på vägen och 
vi supermarketshoppade i Babastros.
Väl framme på Boletas mötte Esther 
oss och visade oss till våra rum.
  Regnet upphörde och vi gick ut och 
skådade i omgivningarna.
  En del nerfall av småfågel kunde 
konstateras. Svarthättor hoppade runt 
i buskagen. Gulhämpling och steglits 
sågs i flockar. En svart stenskvätta 
spanades in på lite håll.
  Middag kl 20:30. Trerätters som 
smakade riktigt gott efter en lång 
resdag.

Onsdag 6 april
Frukost kl 08:00 och vid 08:45 bar det 
iväg mot Vadiello. Ett kort stopp vid bage-
riet innan vi körde de 14 km till Vadiello 
där vi hade som mål att få se murkrypa-
re som finns här på vintern. Vädret var 
fantastiskt idag och vi var taggade. Innan 
vi kom fram till första stället där murkry-
pare ibland ses flög det en ”Pyrenéernas 
härfågel” över vägen. Som tur var landade 
den en stund på en klippa ganska nära 

oss. Tvärstopp med bilen och alla fick se 
den jättefint. Yes! Detta var den enda 
murkrypare vi såg idag men det räckte 
länge och väl.
  Vi spenderade sedan några timmar i 
denna fantastiska natur och såg en hel 
del fågel. En adult stäpphökshane passe-
rade på hög höjd.
  Det man också minns mycket väl var 
den täta flock med ca 90 bruna glador 
som kretsade tillsammans och sedan 
sträckte vidare.
  Vid 12:30 ställde vi kosan mot Alqu-
zera. En riktigt vacker gammal by med 
en matningsplats för gamar. Här kokade 
med gåsgam, enstaka smutsgamar och 
framförallt en lammgam. Av örnar kan 
nämnas ormörnar, dvärgörn, kungsörn.
En promenad genom byn och gott kaffe 
med glass där vi hade magnifik utsikt mot 
ravinen. Här sjöng blåtrastar och brand-
kronad kungsfågel bla.
  Klockan 18:00 var vi tillbaka i Loporzano 
nöjda och glada.

Torsdag 7 april
Det var ganska kallt på morgonen och 
vinden tog i lite mer. Vi startade färden 
mot SAN Juan De La Pena strax innan 
9:00. Som lägst var tempen nere på 1,5 
grad på vägen dit.
  Vägen upp mot det gamla och nya klost-
ret slingrade sig fram. Väl uppe på 1240 
meter vid nya klostret som är museum 
och hotell såg vi den första citronsiskan.

11 april
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Vår första murkrypare i Vadiello
Bruna glador på sträck



Den följdes av några till. Ytterligare en 
målart som vi fick se.
Ganska blåsigt och kallt vid miradoren 
mot Pyrenéerna. På vägen tillbaka såg vi 
ett tåg med processionsmätare. Märkliga 
små djur som går i en lång linje, giftiga att 
röra vid. De spinner stora nät i framförallt 
barrträd. Detta gör att trädet långsamt 
dör.
  Ett litet stopp på vägen till Riglos med 
olika arter av rovfåglar som drog över.
Väl uppe vid Riglos studerade vi våghal-
siga bergsklättrare som hängde något 
hundratal meter upp på de lodräta väggar-
na. Vi gick på en liten stig nära bergen 
ovanför kyrkan och plötsligt dök den upp, 
murkryparen! Och som den gjorde det. 
I en timme såg vi den lågt på berget på 
nära håll. En hane på väg mot sommardräkt.
Detta firades med öl och kaffe nere i byn. 
På vägen hem stannade vi vid fästningen 
Montearagon och fick se svart stenskvät-
ta ganska bra. 
  Som vanligt god middag som Esther 
hade fixat.

Fredag 8 april
Morgonen inleddes vid Castle Monteara-
gon som ligger väldigt nära Loporzano.
Här fick vi koll på den svarta stenskvättan 
igen. Det var två hanar som sjöng.
Resans första medelhavsstenskvätta 
sågs fint, både hane och hona. Blåtrastar, 
rödhöns och alpkråkor sågs här också.
Sen var det dags att köra mot stäppen. 
Vi styrde kosan mot Laguna Salinena
Här såg vi en hel del nya arter med top-

par som rödhuvad dykand och purpurhä-
ger.
  Vi passerade Bujarloz på vår väg nedåt 
mot Belchite. En riktig ”raft” med rovfåg-
lar på vägen ner. Kungsörnar, dvärgörn, 
rödfalk mm.
 Vi nådde Hotel Oleum i Belchite vid 16:00.
  En kaffe i byn innan vi åkte ut för ett 
första besök och försök på dupontlärka. 
Vinden friskade i och våra förhopp-
ningar var inte så stora på lärkspaning. 
Det visade sig dock våra farhågor inte 
besannades.  Först ett kulturellt besök på 
den av spanska inbördeskrigets genom-
borrade kyrka och fästning innan vi drog 
mot dupontlärkans förlovade land. Inte 
mindre än tre stycken hördes och vi såg 
en bra. Korttålärka, svartbukiga flyghöns 
och rödhuvad törnskata spanades också 
in. God trerätters på hotellet innan dusch 
och hopp i sängen.

Lördag 9 april
Tidig morgon på el planeron.
Vi var på plats 06:30 för att lyssna på du-
pontlärkorna. En fantastisk morgon med 
flera stycken som sjöng för full hals. Det 
är verkligen kul att vara på plats tidigt då 
de sjunger som bäst innan solen går upp. 
I gryningsljuset gjorde en dupontlärka en 
sångflykt. Vi spred ut oss på stäppen och 
alla fick fina upplevelser. Kalanderlärkor, 
korttålärkor och dvärglärkor stämde in i 
kören. Lite senare såg vi tre minervaugg-
lor bla. Det blev en sen frukost. 
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Bruna glador på sträck

Dvärglärka, El Planeron
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Kalanderlärkor, El Planeron



På väg tillbaka ytterligare ett besök på 
stäppen. Då såg vi svartbukiga flyghöns 
flyga över stäppen. Vi körde i sakta mak 
mot Loporzano och skådade på vägen. 
Vi stannade i närheten av en saltsjö och 
åt lite lunch. Där blev vi utskällda på span-
ska av ägarna till marken. De trodde nog 
att vi skulle göra inbrott i deras förfallna 
lada. Det lugnade dock ner sig snabbt. 
  I Saltsjön sågs bla 24 st svartbenta 
strandpipare. En ängshökshane flög 
vackert över vägen när vi körde norrut.
Vi var tillbaka i Loporzano vid 18. Innan 
middag visade Johan några av de emi-
nenta bilder han tagit under resan.

Söndag 10 april
Sista heldagen på resan. Vi kastade om 
planen lite eftersom kraftigt regn utlo-
vades på eftermiddagen. Färden gick 
på väg genom Sierra De Guara. Mycket 
naturskönt.
  Vi stannade på några ställen längs 
vägen och det märktes att det kommit lite 
mer fåglar. Bergsångare hördes och sågs 
lite varstans. Målet var Morrena. Ett härligt 
ställe med bra utsikt över ”Riglosliknande” 
berg. Här förväntade vi oss lammgam 
och mycket riktigt dök de upp. Hela fyra 
stycken. De spelflög i luften med lång-
samma elastiska vingslag. Riktigt häftigt. 
Provencesångare härjade runt i buskter-
rängen. Ytterligare stop gjordes på vägen

tillbaka. Vid en liten å där bla en rostsång-
are var samarbetsvillig.
Ett besök vid dammen Calcon blev det 
också. Nu kom regnet in. Först lite grann, 
men när vi var tillbaka i Loporzano drog 
världens åskväder in från Pyrenéerna. 
  Som vanligt väldigt god middag på 
Boletas.

Måndag 11 april
Nu var det dags för hemresa. Solen strå-
lade och det var lite varmare den här 
morgonen. 
  Vi styrde färden mot Barcelona och 
efter ett Burgerking stopp åkte vi ner till 
Prat De Llobregat. Ett våtmarksområde 
väldigt nära flygplatsen. Det blev vi varse 
när flygplanen vid inflygningen passerade 
bara några meter över oss.
Vi såg 145 arter under dessa dagar.
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En ängshök gled förbi

Världens största passagerarplan
passerade rakt över våra huvuden

”Nu kommer du ut sammetshätta 
och visar upp dig!”



Artlista
Smådopping, 8, 9 april
Skäggdopping, 8, 11 april
Storskarv, 8, 10, 11 april
Ägretthäger, 8 april
Kohäger, 5, 8, 9, 10 april
Rallhäger, 3 ex 11 april
Silkeshäger, 8, 9 april
Häger, 5, 8, 9 april
Purpurhäger, 8 april
Vit stork, alla dagar
Svart stork, 7, 8 april
Bronsibis, 5 ex 11 april
Gravand, 11 april
Snatterand, 11 april
Kricka, 8 april
Gräsand, 5, 7, 8, 9, 11 april
Skedand, 8, 11 april
Rödhuvad dykand, 8, 11 april
Brunand, 8 april
Brun glada, alla dagar (91 ex i skruv 6 
april)

Röd glada, alla dagar
Lammgam, 1 ex 6, 6 ex 10 april
Smutsgam, 5, 6, 7, 8, 10 april
Gåsgam, alla dagar
Ormörn, 6, 7, 9, 10 april
Brun kärrhök, 5, 8, 9, 10, 11 april
Ängshök, 1 ex 8 april, 2 ex 9 april
Stäpphök, 1 ex hane 6 april
Duvhök, 8, 10 april
Sparvhök, 6, 7, 10 april
Ormvråk, alla dagar
Dvärgörn, 6, 7, 8, 10 april
Fiskgjuse, 8, 10 april
Rödfalk, 7, 8, 9 april
Tornfalk, alla dagar

Stenfalk, 1 ex 6 april
Rödhöna, alla dagar
Vattenrall, 1 ex 8 april
Rörhöna, 9, 10, 11 april
Sothöna, 8, 11 april
Styltlöpare, 8, 9, 11 april
Mindre strandpipare, 8, 9 april
Svartbent strandpipare, 24 ex 9 april
Mosnäppa, 2 ex 9 april
Rödbena, 9 april
Gluttsnäppa, 9 april
Skogssnäppa, 9 april
Drillsnäppa, 8 april
Skrattmås, 8, 9 april
Medelhavstrut, 5, 9, 11 april
Svartbukig flyghöna, 2 ex 8, 8 ex 9 april
Klippduva, 6, 7, 8 april
Skogsduva, 1 ex 9 april
Ringduva, alla dagar
Turkduva, alla dagar
Gök, 10 april
Minervauggla, 9 april
Kattuggla, 7 april
Tornseglare, 11 april
Alpseglare, 6, 11 april
Biätare, 8 april
Härfågel, alla dagar utom 5 april
Göktyta, 10 april
Gröngöling, 1 ex 7 april
Spillkråka, 7 april
Större hackspett, 7, 10 april
Dupontlärka, 3 ex 8 april, 10 ex 9 april
Kalanderlärka, 8, 9 april
Korttålärka, 8, 9 april
Dvärglärka, 9 april
Tofslärka, alla dagar
Lagerlärka, 8, 9 april
Trädlärka, 5, 10 april
Backsvala, 8 april
Klippsvala, alla dagar utom 11 april
Ladusvala, alla dagar
Hussvala, alla dagar
Trädpiplärka, 6 april
Fältpiplärka, 5 april
Ängspiplärka, 7, 8, 9 april
Gulärla, 7, 8, 9 april
Forsärla, 6, 10 april
Sädesärla, alla dagar
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Brun glada paraderar



Gärdsmyg, 6, 7, 10 april
Rödhake, 5, 6, 7, 9, 10 april
Sydnäktergal, 5, 9 april
Svart rödstjärt, alla dagar
Buskskvätta, 8 april
Svarthakad buskskvätta, alla dagar
Stenskvätta, 8, 9, 10 april
Medelhavsstenskvätta, 8, 9 april

Svart stenskvätta, 5, 7, 8 april
Stentrast, 1 ex 10 april
Blåtrast, 6, 7, 8, 9, 10 april
Ringtrast, 1 ex 10 april
Koltrast, alla dagar
Taltrast, 5, 7, 10 april
Dubbeltrast, 7 april
Cettisångare, 5, 8, 9, 10, 11 april
Grässångare, 6, 7, 9, 10, 11 april
Sävsångare, 9, 10, 11 april
Provencesångare, 10 april
Rostsångare, alla dagar utom 11 april

Sammetshätta, alla dagar
Svarthätta, 5, 6, 7, 10, 11 april
Bergsångare, 10 april
Gransångare, 5, 6, 7, 10 april

Lövsångare, 6, 8, 10 april
Brandkronad kungsfågel, 6, 7, 10 april
Svartvit flugsnappare, 10 april
Stjärtmes, 7, 10 april
Tofsmes, 7 april
Svartmes, 7 april
Blåmes, 6, 7, 10, 11 april
Talgoxe, alla dagar
Nötväcka, 7 april
Murkrypare, 1 ex 6 april, 1 ex 7 april
Trädgårdsträdkrypare, 7 april
Iberisk varfågel, 8, 10 april
Rödhuvad törnskata, 8, 9, 11 april
Nötskrika, 7, 10 april
Skata, alla dagar
Alpkaja, 7 april
Alpkråka, 5, 6, 7, 8, 9 april
Kaja, 9 april
Svartkråka, 7, 9, 10 april
Korp, alla dagar
Stare, 5 april
Svart stare, alla dagar
Gråsparv, alla dagar
Stensparv, 6, 10 april
Bofink, 5, 6, 7, 10 april
Gulhämpling, alla dagar
Citronsiska, 6 ex 7 april

Grönfink, 5, 6, 7, 10 april
Steglits, alla dagar
Grönsiska, 10 april
Hämpling, 5, 6, 8, 9, 10 april
Mindre korsnäbb, 7 april
Gulsparv, 6, 10 april
Häcksparv, 10 april
Klippsparv, 6, 7, 8, 10 april
Kornsparv, alla dagar
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Medelhavsstenskvätta

Citronsiska

Rostsångare
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Provencesångare Räven spanar på El Planeron

Bergsångare sjunger för full halsGåsgam i Alquezar

Utsikt från San Juan De La Pena 
mot Pyrenéernas snötäckta berg

Citronsiska



Besökta platser på resan:
•  5 april: Barcelona-Loporzano, transport
•  6 april: Valdiello - Alquezar
•  7 april: San Juan De La Pena - Riglos
•  8 april: Montearagon - Laguna Sarinena - El Planeron
•  9 april: El Planeron - väg mot Loporzano
• 10 april: Loporzano - Morrano - Santa Cilla - Cacun
• 11 april: Loporzano - Prat De Llobrogat - Barcelona flygplats

   Deltagare:
   Stefan Malm
   Peter Malm
   Ewa Abered
   Olle Abered
   Göran Lindblad
   Alice Blomcrantz
   Johan Stenlund
   Ledare: Lars Göte Nilsson

Stefan Malm, Lars Göte Nilsson, Olle Abered, Ewa Abered, Göran Lindblad, Alice Blomcrantz, Peter Malm, Johan Stenlund

Sjöcronas gata 4a • 291 53 Kristianstad, Sweden • www.birdwave.se • info@birdwave.se • +46 706 34 11 13
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Skådning över stäppen
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