Stäppen och Pyrenéerna Spanien 12–19 maj 2012
En vecka i Spanien anordnade Birdwave med besök på El Planeron-stäppen utanför Belchite, Sierra
de Guara samt Hecho- och Ansodalen i Pyrenéerna. Under veckan såg vi 161 arter.
12 maj
Bil över Öresundsbron i hård västvind. Frukost på Kastrup
innan planet avgick 08.30 fem minuter sent. Härligt att vara
på väg från ett 8-gradigt och blåsigt Sverige mot ett förhoppningsvis varmare och lugnare Spanien.
Tyvärr kom inte Bengts väska fram. Antagligen har de glömt
lasta på den i Köpenhamn.
Vi hämtade ut hyrbilen, en Ford Galaxy som känns hur bra
som helst. Det är varmt här, säkert närmre 35 grader. Färden
ställdes mot Lecera som ligger på stäppen en bit från Belchite. På vägen dit fick vi syn på några falkar som höll till vid
en byggnad längs vägen.
Det visade sig vara rödfalkar. Ganska oväntat och fantastiskt kul. Minst fem hanar och en hona såg vi. Senare längs
vägen såg vi en hane till och bla mycket biätare.
Hotellet i Lecera var en kombinerad bensinmack och ett hotell. God trerätters med vin därtill. När vi var klara med maten
började regnet vräka ner.

13 maj
Frukost kl 07:00, kontinental.
Vi drog iväg mot El Planeron strax innan 8. Lite sent för
dupontlärka, trodde vi, men vi bedrog oss. Direkt vi kom dit
hörde vi en sjunga ganska nära oss. Totalt fick vi se 3 st jättebra. En vandring på stäppen gav en hel del. 3 st skatgökar
var överraskande, dvärglärkor, kalanderlärkor, svartbukig
flyghöna bla. Efter lunch (baquette med omelett i Codo )
åkte vi till Tosos och där fanns gåsgamar, hökörn, dvärgörn
och sommargyllingar (kanonobsar). En svart stork passerade
över Belchite när vi köpte vatten. På vägen hem stannade vi
vid Letux och såg trastsångare väldigt bra. Ett par timmars
soft innan artgenomgång och middag. Funderingar på hur vi
lättast avlivar en groda som stör nattsömnen

14 maj
Grodan fortfarande vid liv, men mycket lugnare inatt. Den
förstod nog allvaret. Efter frukost åkte vi till kyrkruinerna i
Belchite. Där såg vi bla mycket härfågel, blåtrast och en
superfin gammal smutsgam. Vi besökte en supermercado
och gjorde inköp till färden mot Loporzano. På vägen gjorde
vi en del stopp. Björn upptäckte två st svartbukiga flyghöns,
kanon! Vi åt lunch vid saltsjön nära Bujaraloz. Inte mycket
till liv här, men en bivråk passerade över. På vår vidare färd
stannade vi till vid en riktig sjö som inte heller bjöd på något
speciellt. Väl framme vid Boletas checkade vi in och sedan
tog vi en promenad innan artgenomgång och middag. Det
blev ännu mer rovfågel, såsom pilgrimsfalk, lärkfalk och röd
glada.

15 maj
Frukost kl. 08:00. Det var kallt på morgonen, inte många
plusgrader. Vaktel och sommargylling hördes från Boletas.
Efter frukost gick vi en trail till en fantastisk utsikt. Snart
började värmen komma och gåsgamarna tog höjd. En och
annan smutsgam fanns med bland gåsgamarna. Fina obsar
på medelhavsstenskvätta blev det vid begravningsplatsen.
När vi kom fram mot branten ner i dalen satt det en rödstrupig sångare och sjöng. Biätare höll på att bygga bo i sandbrinkar. En svart stenskvätta siktades ett kort ögonblick, men
visade sig inte igen. Vi gick stigen tillbaka till Loporzano och
väl där så hade Bengts väska anlänt. Jubel!
Vi åt vårt lunchpaket på Boletas och efter det gav vi oss iväg
till Vadiello reservoaren. Vi spanade efter gamar och speciellt
lammgam. Efter ett par timmars väntan kom den, gamarnas
gam! Den var värd att vänta på. Alla fick se den jättefint.
Vi körde tillbaka och handlade vatten på vägen. Thomas
gick iväg och plåtade framåt kvällen. Massor gåsgamar passerade nära, även smutsgamar och några dvärgörnar.
Artgenomgång 19:30 och sen god middag.

16 maj
Idag åkte vi ifrån Loporzano mot Hechodalen. 09:00 lämnade vi och körde till ”the castle” strax utanför Huesca, På
väg upp till slottet fick vi syn två st svarta stenskvättor som
visade sig jättefint. Totalt såg vi fem stycken i området runt
slottsruinen. Andra fåglar där var rödhöns, stensparvar,
törnsångare mm.
Vi fortsatte sen mot Hecho men gjorde lunchstopp vid San
Juan De La Pena. Där fick vi bla kanonobs på en gammal
lammgam. En hel del nya researter siktades också. Fantastisk utsikt mot snöklädda toppar på Pyrenéerna. Vid 16
nådde vi fram till Siresa där vi checkade in. En eftermiddagspromenad hann vi också med innan artgenomgången och
middag.

17 maj
Frukost kl 07:00 efter det färd mot Gabardito klippan för att
kolla efter murkrypare. Resans tredje målart. Vägen slingrade sig uppåt ca 7 km och sen en halvtimmes vandring för
att komma dit. Anders fick snart en snabb glimt av murkryparen och efter en halvtimme såg jag den snabbt uppe i
bergsskrevan. Alla fick dock inte se den ordentligt. Efter en
timmes väntan fick Bengt se den landa ganska nära. Alla fick
jättefina obsar av hanen som satt kvar en god stund.
Vi lunchade vid parkeringsplatsen. Ett par citronsiskor drog
hastigt förbi.
På eftermiddagen körde vi upp mot Zuriza i Ansodalen så
långt vi kunde komma. Nu var vi vid gränsen till Frankrike.
Där belönades vi med en kopp kaffe och en strömstare.
På vägen tillbaka stannade vi till och gick en stig längs en
bäck. Här finns bla vitryggig hackspett. Dock var det lugnt i
den fina skogen när vi var där

18 maj
Vi checkade ut från hotel Casillo d ´Acher i Siresa och gav
oss iväg till La Mina som ligger längst upp i Hecho dalen.
Fantastiska vyer öppnade sig. Vi ställde bilen och vandrade
längs en väg/stig. Dimmorna och molnen skingrade sig och
en värmande sol uppenbarade sig.
Ganska snart fick vi se flera murmeldjur och plötsligt gick det
en eldsalamander över vägen. Fantastiskt vacker. Vi åt lunch
vid bilen och njöt av den makalösa utsikten.
Vid 13-tiden körde vi neråt igen. Efter ett tag nådde vi
Riglos, fantastiska bergsklippor som stack upp från marken.
Vi stannade här och drack kaffe samt beskådade våghalsiga
bergsbestigare som stod på en mycket smal klippa 100
meter upp i luften!
Framåt seneftermiddagen var vi tillbaka i Loporzano. Det
blev en skådarsväng här också.
Avslutningsmiddagen var magnifik. Olika kötträtter och bakad potatis…

19 maj
Frukost kl 08:00 och avfärd mot Barcelona en timme senare. Färden mot el Prat de llobrogat gick på 3 1/2 timme.
Lite felkörning, men det fixade sig. Deltat ligger precis vid
flygplatsen. Här skådade vi några timmar. Det blev en hel del
nya arter här eftersom vi inte skådat i våtmarker tidigare. Vi
minns rödvingad vadarsvala, 5 dvärgrördrommar och den
stora mängden liror som passerade vid kusten. Vid halv fem
lämnade vi bilen och tog oss till flygplatsen där vi gemensamt gjorde artlistan innan Anders lämnade oss för att åka in
till Barcelona några dagar. Planet avgick i tid 20:10 och en
härlig skådarvecka var över.
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