Sierra De Guara 2-8 april 2018

Lammgam i Vadiello
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Tidig april för att få se murkrypare innan de drar upp i höga Pyrenéerna.
Det lyckades bra. Ett besök på stäppen vid Belchite var också väldigt lyckat
med dupontlärkor och flyghöns. Denna tid på året är bästa tiden för ett
stäppbesök. En härlig vecka i Sierra De Guara.
Rödfalk
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Murkrypare
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Gåsgam
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Tisdag 3 april

Start utan frukost kl 07:00. Vi åkte mot
Vadiello där det hade setts murkrypare igår.
Josele åkte med. Det var lite regnigt på
morgonen när vi gav oss iväg i mörkret.
Vi skådade i en tunnel, men ganska snart
slutade det regnade. Josele gick iväg
för att kolla efter kryparen och vi stannade kvar och spanade på andra ställen.
Bergsångare och flera brandkronade
kungsfåglar fick vi in. Min telefon ringde!
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Onsdag 4 april

Josele hade lokaliserat murkryparen!! Vi
tog bussen och körde dit. Där fladdrade
den runt bland klipporna och alla fick se
den jättefint.
Vid nio var vi tillbaka och åt en härlig
frukost. Bra början på dagen.
Färden gick tillbaka till Vadiello och i
luften uppe vid dammen såg vi många
gåsgamar, några smutsgamar och efter
ett tag två lammgamar. När vi åt vår medhavda lunch kretsade två hökörnar över
våra huvuden.
Eftermiddagen tillbringades i Alquesar
där vi efter en god, nåja, kopp kaffe gick
en sväng genom den gamla och vackra
staden.
Framme vid ravinen vid sidan om fästningen fick Inge syn på ytterligare en
murkrypare! Snyggt jobbat!
Vi åkte tillbaka till boendet och åt en
jättegod middag. Klart nöjda med en
superbra dag.

Idag var det färd mot stäppen. Efter
frukost köpte vi bröd på bageriet och sen
bar det iväg söderut. Efter en dryg timme
nådde vi fram till Ballobartriangeln. Ett
litet stäppområde som levererade stort.
Båda flyghönsen, alla lärkor som du hittar
på stäppen. Tjockfot och mycket annat.
Utanför Candasnos finns en liten sjö,
Lagunilla, där vi såg en hel del änder,
hägrar och måsar.
Det blev en ganska lång körning till
Belchite och El Planeron stäppen. Vi åkte
ut till Dupontstället. En ängshökshane
dansade förbi på håll. Lite regn föll.
Efter ett snabbstopp vid den sönderskjutna kyrkan i Belchite åkte vi till hotellet i
Lecera. Bakom en bensinmack gömde
sig ett bra hotell där vi inkvarterade oss.
God mat o gott vin, artlista och sen i säng.
En tidig morgon väntar. Det gäller att
vara på stäppen tidigt för att höra o se
dupontlärkorna.
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Efter övernattning på Comfort Hotel i
Malmö tog jag tåget till Kastrup 04:13.
Arne och Ingrid var med också och vi lyfte
från Kastrup 06:45. Flygtid 02:45 tim till
Barcelona där tempen ska vara 8 grader
och molnfri himmel.
Ska bli skönt med lite plusgrader o sol :-)
Bussen hämtades ut och Jan, Anita
och Liselotte anlände. En liten lunch på
flygplatsen där nästan alla matställen var
stängda pga påsken.
Sist anlände Inge och Karl Lennart.
Till slut kom vi ut från Barcelona och påbörjade färden mot Boletas i Loporzano.
Efter ett stopp på Liedl i Huesca, där vi
handlade för lunchen nästa dag, anlände
vi vid 18 tiden. Lite egen tid, artlista och
en väldigt god middag. I säng för en god
natts sömn.
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Måndag 2 april

Torsdag 5 april

Idag var det dags för en tidig morgon på
stäppen.
Vi åkte iväg innan halv sju för att vara på
plats när dagen började gry.
Stilla, molnfritt och lite kyligt. På vägen
mot stäppen, strax efter Codo, flög det
upp en berguv framför bussen. Dessförinnan gled en stenmård över vägen.
Väl ute på El Planeron hörde vi direkt ett
par dupontlärkor sjunga! När solen hade
gått upp hörde vi en lärka på ganska nära
håll. Liselotte hittade duponten i en liten
buske och vi såg den bra ett litet tag.
Solbelyst och fin.
Det blev en liten sväng i det närbelägna
buskpartiet. En del sångare sågs där.
Vid 09:30 var vi tillbaka till hotellet för
frukost.
Vi drog sen norrut via saltsjön Laguna de
la Playa utanför Bucharoloz. Där fanns
det en del svartbenta strandpipare. Längre norrut i Valfarta såg vi en koloni med
rödfalkar.
På vägen norrut också en sittande gåsgam på riktigt nära håll.
Färden gick vidare hemåt. En liten shopping i Huesca innan vi gjorde ett besök
vid ruinen Montearagon nära vårt boende.
Där såg vi till allas glädje två par av svart
stenskvätta! Även två blåtrastar visade sig.
Kvällen bjöd på Esthers eminenta middag
med tillhörande rödvin.

Fredag 6 april

Söndag 8 april

Smutsgam, 6 ex 3/4, 2 ex 5/4, 4 ex 6/4,
2 ex 7/4
Gåsgam, flera ex alla dagar

Nu var det dags för hemresa. Lite regn
på vägen och vi hann inte med någon
mer skådning denna dagen. Vi skildes på
flygplatsen i Barcelona där de flesta hade
beslutat att ta några ”lazy days” i Barcelona.
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”Sen” frukost kl 08:00 och efter lunchinköp körde vi mot San Juan de la Pena.
Vindlande väg upp till klostret med fantastisk utsikt. Väl däruppe letade vi efter
citronsiskor som inte behagade att visa
sig. En del andra nya arter och långa ringlande ormar med proccessionsspinnare.
Lunchen intogs vid borden med utsikt
över gräsängen. Vi gick och tittade på
the balcony of the Pyrenees där man har
utsikt över en stor del av Pyrenéerna.
Färden gick sedan vidare till Riglos.
Fantastiska bergsformationer där klättrare hängde i bergen med sällskap av bla
smutsgamar. Efter en kopp kaffe började
det småstänka lite så vi åkte hemåt till
Loporzano.

Smådopping, 4 ex 4/4
Skäggdopping, 2 ex 4/4, 3 ex 6/4
Storskarv, noterad 2, 4, och 5/4
Ägretthäger, 1 ex 4/4
Kohäger, noterad 2/4
Silkeshäger, 2 ex 5/4
Häger, 5 ex 4/4, enst 5/4, 1 ex 6/4
Purpurhäger, 2 ex 4/4
Vit stork, alla dagar utom 3/4
Gräsand, noterad 2/4 och 4/4, 1 ex 5/4
1 ex 6/4
Årta, 2 ex 4/4
Skedand, noterad 4/4
Rödhuvad dykand, 12 ex 4/4
Brunand, 3 ex 4/4
Brun glada, 4-10 ex alla dagar,
större antal 7/4
Röd glada, 3-5 ex alla dagar
Lammgam, 2 ex 3/4
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Montearagon

Idag var det utlovat regn. Detta uteblev
till vår stora glädje. Vinden tog dock i en
aning och det var ganska mulet.
Efter frukost gick vi från Boletas mot
floden Flumen. En rödhuvad törnskata
satt fint i en buske, trädlärkor sjöng och
en häcksparv lät sig studeras.
Vi vandrade i ett fint landskap nerför i
ravinen. Gåsgamar i mängd kretsade på
avstånd.
Vid 12 var vi tillbaka och åt vår medhavda
lunch på Boletas.
Eftersom vädret fortfarande var ok körde
vi en bit söder om Huesca till Piracés där
vi skådade i blockterräng som låg ute
bland fälten. Här fanns det medelhavsstenskvätta, stensparv, rostsångare mm.
Ett trevligt och spännande ställe. Innan
vi begav oss tillbaka såg vi en jätteflock
med gåsgam som kretsade över en stor
dal.
Två iberiska varfåglar satt fint och glänste
i en liten buske.
Efter tankning inför morgondagen återvände vi till vårt boende.

”The balcony of the Pyrenees”

Ormörn, 1 ex 2-3-5/4
Brun kärrhök, 1- 6 ex alla dagar
förutom 7/4
Ängshök, 1 ex 4/4
Sparvhök, 2-3ex 3-5/4
Ormvråk, alla dagar förutom 6 och 8/4

Kungsörn, 2 ex 5/4
Dvärgörn, 2 ex 2/4, 4 ex 3/4, 3 ex 5/4,
6 ex 6/4, 5 ex 7/4
Hökörn, 2 ex 3/4
Rödfalk, 25 ex 5/4
Tornfalk, alla dagar
Stenfalk, 1 ex 3/4
Lärkfalk, 1 ex 6/4, 2 ex 7/4
Pilgrimsfalk, 1 ex 3/4, 1 ex 6/4
Fasan, 1 ex 8/4
Rödhöna, 1 ex 4/4, 4 ex 5/4, 2 ex 7/4
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Artlista

Lördag 7 april

Rörhöna, 1 ex 4/4, 1 ex 5/4
Trana, 2 ex 6/4
Tjockfot, 1 ex hördes 4/4
Svartbent strandpipare, 10 ex 5/4
Skrattmås, allmän 4/4
Svarthuvad mås, 1 ex 4/4
Medelhavstrut, sedd de flesta dagarna
Svartbukig flyghöna, 5 ex 4/4
Vitbukig flyghöna, 32 ex 4/4, 11 ex 5/4
Klippduva, 15 ex 3/4, 25 ex 6/4
Ringduva, alla dagar
Turkduva, alla dagar
Berguv, 1 ex 5/4
Minervauggla, 1 ex 4 och 5/4
Kattuggla, 1 ex 6/4
Tornseglare, allmän 4/4, 1 ex 6/4,
7 ex 7/4
Härfågel, enstaka de flesta dagarna
Gröngöling, 1 ex 6/4
Dupontlärka, 1 ex 4/4, 3 ex 5/4
Kalanderlärka, allmän 4-5/4
Korttålärka, allmän 4-5/4
Dvärglärka, 1 ex 4/4, 4 ex 5/4
Tofslärka, alla dagar
Lagerlärka, 10 ex 4/4, allmän 5/4
Trädlärka, 4 ex 7/4
Backsvala, 8 april
Klippsvala, noterad de flesta dagarna
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116 arter
Vinnare Inge Karlqvist och
Liselott Andersson
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Gråsparv, alla dagar
Pilfink, 1 ex 3/4
Stensparv, 1 ex 7/4
Bofink, noterad alla dagar utom 2
och 8/4
Stenknäck, 2 ex 3/4, 3 ex 7/4
Gulhämpling, alla dagar
Grönfink, 1 ex 3, 4, 5 och 7/4
Steglits, alla dagar utom 6 och 8/4
Hämpling, 2-5 ex 3-7/4
Häcksparv, 1 ex 7/4
Kornsparv, alla dagar
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Ladusvala, alla dagar
Hussvala, noterad de flesta dagarna
Trädpiplärka, 1 ex 6/4
Fältpiplärka, 1 ex 4/4
Ängspiplärka, 1 ex 4/4, 3 ex 5/4
Forsärla, 1 ex 3/4
Sädesärla, alla dagar
Järnsparv, 1 ex 3/4
Rödhake, 1 ex 4/4, 4 ex 6/4
Svart rödstjärt, alla dagar utom 8/4
Svarthakad buskskvätta, 1 ex 2/4
Stenskvätta, 2 ex 4/4
Medelhavsstenskvätta, 2 ex 4/4,
2 ex 5/4, 3 ex 7/4
Svart stenskvätta, 4 ex 5/4
Blåtrast, 5 ex 3/4, 2 ex 5/4, 1 ex 7/4
Koltrast, de flesta dagarna
Dubbeltrast, 1 ex 6/4
Cettisångare, 2 ex 4/4, 1 ex 7/4
Grässångare, 1 ex 8/4
Sävsångare, 9, 10, 11 april
Provencesångare, 1 ex 5/4, 1 ex 7/4
Rostsångare, 2 ex 6/4
Sammetshätta, de flesta dagarna
Herdesångare, 1 ex 5/4
Törnsångare, 2 ex 5/4
Svarthätta, noterad 3/4, 5/4, 6/4 och 7/4
Bergsångare, 4 ex 3/4
Gransångare, 2 ex 3/4, 5 ex 5/4,
1 ex 7/4
Lövsångare, 1 ex 5/4
Brandkronad kungsfågel, flera 3/4,
enstaka 6/4
Tofsmes, enst 6/4
Svartmes, enst 6/4
Blåmes, allmän 3/4, 6/4, 7/4
Talgoxe, de flesta dagarna
Nötväcka, 2 ex 6/4
Murkrypare, 2 ex 3/4
Trädgårdsträdkrypare, 4 ex 6/4
Iberisk varfågel, 2 ex 4/4, 1 ex 5/4,
2 ex 7/4
Rödhuvad törnskata, 1 ex 7/4
Skata, alla dagar
Alpkråka, 2 ex 3/4, allmän 4/4, 4 ex 6/4
Kaja, 1 ex 3/4, 30 ex 5/4, enst 6/4
Svartkråka, 1 ex 4/4
Korp, alla dagar utom 2 och 8/4
Svart stare, allmän alla dagar
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Besökta platser på resan:
•
•
•
•
•
•
•

2 april: Barcelona - Loporzano, transport
3 april: Vadiello - Alquezar
4 april: Körning mot El Planeron stäppen. El Planeron sen eftermiddag.
5 april: El Planeron - Valfarta - Monte Aragon
6 april: San Juan De La Pena - Riglos
7 april: Loporzano - Piracés
8 april: Hemresa
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