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Turrapport:      

 

Søndag 28.4.    

15 mennesker mødtes meget tidligt i Billund Lufthavn. 13 deltagere og 2 ledere. Desværre måtte én 

deltager melde afbud pga sygdom. Bordingcard blev udskrevet ved automaterne, indvejning af bagage 

mv. gik hurtigt, og flyet lettede rettidig mod Amsterdam, hvor vi hurtigt kom videre til Barcelona. Vi 

fandt vores ”høflighedsbus”, der fragtede os til biludlejning-firmaet Goldcar. En noget langsommelig 

procedure fandt nu sted, inden vore 2 ellers udmærkede WV-transportere blev udleveret. Det tog vist i 

nærheden af 2 timer pga. den lange kø. Men lige over for Goldcar lå der en fuglelokalitet, og engang i 

mellem kom én af vore flittige deltagere ind og meddelte de 2 ledere, at nu havde de set både det ene og 

det andet, bl.a. Cettisanger, Lærkefalk og Aftenfalk. Disse 3 arter så og hørte vi ikke mere til på hele 

turen. Her blev udtrykket ”kø-fugl” opfundet! 

                                                              



Barcelona (nær lufthavnen) 11.00-13.10. Temp. 15 gr. 

Silkehejre 17, Fiskehejre 2, Gravand 2, Gråand 1 + 7 pull, Hedehøg 1 hun, Rørhøg 1 hun, Lærkefalk 2, Aftenfalk 1 han, 

Tårnfalk 1, Lille præstekrave 1, Sortterne 13, Turteldue 4, Tyrkerdue +, Lille Alexanderparakit 1, Mursejler 100, Biæder 

1, Toplærke 1, Cistussanger 1, Cettisanger 1, Ensfarvet Stær +, Stær min. 1, Gulirisk 2, Stillits 6. 

Afgang fra Goldcar mod Bjergene. De 2 ledere havde besluttet, at vi fulgtes pænt ad, men allerede efter 

et par km kørte Jens for tidligt af mod A2- motorvejen. Herefter så vi først hinanden igen ved hotellet i 

Bierge sidst på eftermiddagen. Det var dog eneste gang, vi ikke fulgtes ad. På turen mod Bierge i Guare- 

bjergene blev der spejdet flittigt fra bilen. Og på trods af duggede ruder så vi dog en del gode arter. 

Barcelona – Bierge 13.10-16.30. Kørsel: 278 km 

Silkehejre 3, Hvid Stork 20, Gåsegrib 130, Rød Glente 1, Sort Glente 2, Hvepsevåge 1, Musvåge 2, Ringdue +, Hærfugl 

1, Mursejler 100, Toplærke 3, Landsvale +, Bysvale +, Rødhovedet Tornskade 1, Musvit +, Skovskade 2, Husskade +, 

Sortkrage +, Ravn 2, Gråspurv +, Bogfinke +, Gulirisk 5, Stillits 5, Gærdeværling 1, Bomlærke 2. 

Efter indkvartering på det fine hotel, hvor man talte engelsk, kørte vi op til St Cilia. Det lidt skumle vejr 

gav dog rigtig mange fugle, og der var stor begejstring over Gåsegribbene, der blev set på meget tæt 

hold. Det var ikke rigtig rovfuglevejr, men der var masser af småfugle i krattene. Lokaliteten er meget let 

tilgængelig. Man kører – i 1. gear – gennem den lille by St Cilia. Herefter en anlagt P-plads og så en gåtur 

ad stien, så langt man gider.  

Guara-bjergene 17.15-19.30. Temp. 7-8 gr. Småregn. 

Gåsegrib +, Kongeørn 2, Ringdue +, Hedelærke 1, Toplærke 4, Sydlig Nattergal 1, Stenpikker 8, Sortstrubet Bynkefugl 

10, Husrødstjert 3, Solsort +, Provencesanger 2, Hvidskægget Sanger 1, Sorthovedet Sanger 5, Alpekrage hørt, Gulirisk 

2, Tornirisk 10. 

Herefter tilbage til hotellet, hvor det efter lidt afslapning var tid til en øl i baren. Vi spiste på hotellet – jeg 

tror såmænd heller ikke, der var andre muligheder i den lille bjergby. En 3 retters menu til ca 15€  - incl 

vin kan ikke forskrække nogen. Tidligt til ro, da nogle havde været på farten i op til 24 timer.  

Dagens fugl: Gåsegrib 

                            



Mandag 29.4. 

Nogle stod tidligt op og gik en lille tur inden morgenmaden. Disse friske mennesker kunne så meddele 

sovetrynerne om tilstedeværelsen af Hærfugl, Sydlig Nattergal mv. nær hotellet. 

Afsted til St Cilia igen. Desværre så de tunge skyer fra dagen før ud til at blive liggende – tegnede ikke 

godt for rovfugle obs. Men midt formiddag havde vi en 2 timers opklaring i området ved St Cilia, og det 

gav pote. Lammegribben var jo én af de arter, som flere af deltagerne virkelig havde på ønskesedlen. Og 

pludselig var de der – 2 gamle fugle flyvende og siddende, godt nok på lidt lang afstand, men farver, 

skægtråd mv kunne sagtens ses. Stor begejstring! Malthe fortalte glædestrålende om, at man henne på 

kanten var ca 20 m fra siddende Gåsegribbe. På et ladetag nedenfor byen kunne vi se 57 Gåsegribbe 

sidde og lige så mange på græsset ved siden af. Mon det er derfra, man kører døde får ud til gribbene? 

Også fine Stendrosler lod sig se. Endvidere Markpiber, og Nancy fik endelig set sin Provencesanger. 

 

                                     

                                          

 

Bierge/Guara-bjergene. Kørsel: 102 km. 

Guara-bjergene (inkl. obs. fra hotellet) 6.15-12.30. Temp.: 8-10 gr. Småregn.  

Lammegrib 2, Gåsegrib 100, Ådselgrib 4, Rød Glente 2, Rødhøne 2, Gøg 1, Hedelærke 5, Toplærke 2, Markpiber 2, 

Sydlig Nattergal 14, Husrødstjert 3, Stenpikker 15, Sortstrubet Bynkefugl 6, Bynkefugl 1, Stendrossel 4, Misteldrossel 3, 

Provencesanger 2, Hvidskægget Sanger 3, Sorthovedet Sanger 6, Rødhovedet Tornskade 2, Gulirisk 8, Grønirisk +, 

Stillits 5, Gærdeværling 4, Bomlærke 8. 

 Vi kørte nu videre til den opstemmede sø Embalse de Calcon. I dette flotte område med sø, krat og stejle 

bjergsider spiste vi frokost. Vi havde fået hotellet til at pakke en picnickurv til os for 7€. Med flute, 

skinke, ost, frugt og rigeligt med vand. 

Embalse de Calcon 12.30-13.40. 



Gåsegrib 15, Ådselgrib 1, Klippesvale 10, Sortstrubet Bynkefugl 1, Stendrossel 1, Misteldrossel 2, Sorthovedet Sanger 

1, Bomlærke 3. 

I det nu tiltagende regnvejr ville vi finde et kaffested. Det lykkedes ved landevejen mod Huesca. Regnen 

tog noget af, og vi fandt op til klosterruinen nær Quinca. Det klarede dog ikke op, men vi så bl.a. rovfugle 

i luften, og Karen fandt en Sørgestenpikker. Ny art for mange af deltagerne og en klar forbedringsart for 

Jens. Middelhavsstenpikker og Stenpikker blev også set her. En meget fin lokalitet, både selve ruinen og 

vejen derop. 

 

Coscullano – Quinca – Bierge 13.40-17.30. Temp. 10-11 gr. Småregn det meste af tiden. 

Hvid Stork 3, Gåsegrib 6, Rød Glente 1, Sort Glente 4, Musvåge 2, Tårnfalk 1, Rødhøne 4, Toplærke 3, Sydlig Nattergal 

2, Sørgestenpikker 2 ved borgruin nær Quinca, Middelhavsstenpikker 2, Stenpikker 3, Sortstrubet Bynkefugl 1, Broget 

Fluesnapper 1, Blåmejse +, Rødhovedet Tornskade 2, Alpekrage 2, Ravn 3, Gærdeværling 2, Bomlærke 6. 

Hjem til Hotellet til 3 retters middag med vin. Inden spisning en samling i baren, hvor vi snakkede 

fuglelister, og hvor vi gættede artsantal for hele turen. Laveste gæt 132 arter, men Peter Kubik (Malthes 

far, som ikke var specielt fugleinteresseret, men blev det!) mente, at nu skulle vi se at komme i gang, så 

han mente 279!! 

Dagens fugl: Lammegrib 

Tirsdag 30.4. 

Vi kan klart anbefale hotellet i Bierge, Man taler engelsk, venlig betjening, god mad – og velbeliggende 

for ture i de smukke Guara-bjerge. Vi fik hver en fin flaske olivenolie som gave fra hotellet. 

Vi forlod nu Guara-bjergene for at køre til Hecho-dalen og bjerglandsbyen Siresa. Dette område ligger 

højere oppe i Pyrenæerne i forhold til Guara. Vi var lidt spændte på vejret deroppe. Undervejs gjorde vi 

småophold, bla. ved Embalse de Vadiello, der desværre forsvandt i tågen. Vejret blev dog efterhånden 

bedre. 

                                       



Bierge – Siresa (Hecho-dalen). Kørsel: 211 km.        

Bierge – Embalse de Vadiello 8.05-9.20. Temp. 7 gr.  

Sort Glente 2, Musvåge 2, Rødhøne 2, Toplærke 4, Hvid Vipstjert 2, Sydlig Nattergal 4, Husrødstjert 2, Sortstrubet 

Bynkefugl 2, Bjergløvsanger 1, Broget Fluesnapper 1, Rødhovedet Tornskade 4, Ravn 1, Gulirisk 2, Bomlærke 7. 

Embalse de Vadiello 9.20-10.45. Tåge. 

Skarv 2, Gåsegrib 2, Tårnfalk 1, Middelhavssølvmåge 1, Biæder min. 10, Klippesvale 3, Gærdesmutte 2, Sydlig 

Nattergal 3, Rødhals 1, Solsort +, Munk 2, Hvidskægget Sanger 1, Bjergløvsanger 1, Rødtoppet Fuglekonge 2. 

Christian havde været i området tidligere og havde kendskab til steder med borde og bænke. Solen 

skinnede – vist for første gang på turen, og vi nød vores frokost på et fint picnic-sted nær Arrés. 

Vadiello – Arrés 10.45-12.35. Temp. stigende til 12 gr.  

Toppet lappedykker 2, Hvid Stork 6, Gråand +, Gåsegrib 20, Ådselgrib 1, Sort Glente 2, Rød Glente 1, Musvåge 2, 

Toplærke 3, Klippesvale 10, Sydlig Nattergal 1, Stendrossel 1, Rødhovedet Tornskade 6, Ravn 2, Bomlærke 10.  

 

Efter frokost kørte vi op til Arrés, som ligger på Caminoen. En lille smuk landsby på en bakketop med 

udsigt over Aragon-dalen. Glenter, Dværgørn og de allestedsværende Gåsegribbe over byen,  og 

Husrødstjerter i byen. Nogle af deltagerne gik i forvejen tilbage ad vejen nedenfor byen. Her var der fine 

krat og 2 Mestersangere blev set og hørt. 

Arrés/Rio Aragon 12.35-14.45. Temp. 15 gr.  

Fiskehejre 1, Gåsegrib 135, Ådselgrib 1, Sort Glente 4, Rød Glente 2, Dværgørn 3, Toplærke 3, Klippesvale 5, 

Husrødstjert 2, Rødhals 2, Stenpikker 2, Sortstrubet Bynkefugl 3, Mestersanger 2, Munk 4, Bjergløvsanger 2, 

Gransanger 1, Sortkrage 3, Gærdeværling 4, Bomlærke 5. 

Nu mod Siresa. Her skulle vi bo de næste 2 nætter. De ældre mennesker, som styrede hotellet, kunne 

ikke et ord engelsk, så tegn og gæt og grimasser kom i brug. Senere kom der dog en svigerdatter til stede. 

Hun kunne lidt engelsk. Vi blev alle indkvarteret. Værelserne var ikke store, men det gik fint.  

Arrés – Siresa 14.45-15.15.  

Gåsegrib 20, Ådselgrib 1, Sort Glente 2, Slangeørn 2, Biæder 2, Klippesvale 15, Rødhovedet tornskade 2, Gulirisk 1. 

Efter disse begivenheder på hotellet kørte vi op til Murløberstedet. Ad krogede veje fandt vi P-pladsen 

ved engen. Ret hurtigt fik alle set Citronsisken. På engene løb adskillige Husrødstjerter rundt, måske 

afventende mildere klima i højderne. Vi gik nu op til klippen, som i flere år har været kendt som en sikker 

lokalitet for Murløber. Men vi stod her og spejdede et par timer – uden Murløber i dag – så vi andre gode 

ting. 

Garbardito, Hecho-dalen 15.15-18.20. Temp. 14 gr. faldende til 6 gr. 



Lammegrib 2, Gåsegrib 20, Ådselgrib 3, Rød Glente 1, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Turteldue 1, Grønspætte 2, 

Husrødstjert 16, Misteldrossel 3, Sangdrossel 1, Rødtoppet Fuglekonge 1, Halemejse 1, Alpekrage 30, Citronsisken 3, 

Dompap 3, Lille Korsnæb 8, Klippeværling 2.                  

 Vi prøver Murløberen igen i morgen. Tilbage til hotellet. Lige bag hotellet kunne man se fine rovfugle.  

 Siresa: Gåsegrib 4, Ådselgrib 5, Rød Glente 8, Hedehøg 1, Dværgørn 1. 

Middag med vin til rimelige penge. Udmærket mad. Med hensyn til frokost næste dag besluttede vi dog 

selv at købe ind, da det ville blive vanskeligt med gæt og grimasser at bestille picnic-kurv til 15 personer. 

Dagens Fugl: Mestersanger 

Onsdag 1.5.  

Siresa, Hecho- og Anso-dalen. Kørsel: 86 km. 

Lille morgentur omkring Siresa inden morgenmaden. Bag byen opholdt der næsten konstant Ådselgribbe 

– op til 8 ex. 

                      

God morgenmad. Herefter op til Murløberstedet. Stien op til selve klippen var lidt anstrengende og nogle 

foretrak fotosafari på de fine enge nedenfor. Søren benyttede denne mulighed for at afprøve sit nye 

fotogrej. Her kunne man mellem de mange Husrødstjerter finde Stenpikkere, Citronsiskener og 

Bjergpibere. Vi glæder os til at se hans billeder til eftermødet. I skoven hørtes Sort- og Grønspætte, 

Korsnæb, Spætmejse og Sortmejse. 

Gabardito, Hecho-dalen 9.30-13.00. Temp. ned til 4 gr. 

Lammegrib 3, Gåsegrib 4, Ådselgrib 1, Kongeørn 1, Grønspætte 2, Sortspætte 1, Klippesvale 3, Bjergpiber 4, Gul 

Vipstjert 1, Gærdesmutte 5, Jernspurv 5, Husrødstjert min. 20, Stenpikker 1, Ringdrossel 1 hun, Sangdrossel 4, 



Misteldrossel 4, Munk 2, Rødtoppet Fuglekonge 2, Sortmejse 15, Topmejse 2, Spætmejse 1, Korttået Træløber 2, 

Skovskade 2, Ravn 1, Citronsisken min. 8, Lille Korsnæb 11, Klippeværling 1. 

Vi måtte erkende, at Murløberen ikke var til stede i år på denne lokalitet! Men mange andre fine arter. 

Stor gensynsglæde med Lammegrib, og lidt overraskende en Ringdrossel på engen. Og sikken en udsigt til 

de sneklædte bjerge. På en græsklædt skråning overfor kunne vi se en stor flok Gemser gå og hygge sig 

med deres småkid. Især Peter var meget glad for dette syn.  

                              

Vi kørte nu lidt længere op i dalen, hvor den snævrede sig ind til en slugt med rivende strøm i bunden. 

Imponerende landskab.  

Hecho-dalen, inkl. Hecho by 13.10-14.20 

Gåsegrib 75, Rød Glente 2, Sort Glente 2, Dværgørn 2, Musvåge 1, Bjergvipstjert 1, Husrødstjert 5, Gulirisk 1.  

Afsted mod Anso-dalen, som ligger lidt vest for Hecho-dalen. Først lidt handel til frokost i Hecho. Der var 

siesta! I én butik stod døren dog åben, og med lidt overtalelse og smil til den gulvvaskende dame fik vi 

handlet ind fælles til alle. Christian kendte et sted med borde og bænke i Anso-dalens sydlige ende. Det 

fandt vi – og sikket et sted!! Vi blev der i et par timer og nød de mange rovfugle, der strøg igennem 

passet og ret tæt forbi os, bl.a. Lammegrib og Slangeørn. Sidstnævnte satte sig i en trætop ret tæt på og 

lod sig se i scopet.  Også en Alpesejler kom susende. (Den manglede vi i højderne ved Murløberklippen.) 

Stedet er ret let at finde. Flagbakken blegner her! Hvis man blev mæt af rovfuglene(!), kunne man gå på 

kratlusk eller finde Bjergvip og Vandstær ved floden nedenfor. 

                     

Anso-dalen 14.35-17.25. Temp. op til 14 gr., til sidst regn. 



Lammegrib 1, Gåsegrib 140, Ådselgrib 1, Rød Glente, Sort Glente, Kongeørn 3, Dværgørn 4, Slangeørn 2, Hedehøg 1 

hun, Vandrefalk 1, Spurvehøg 1, Tårnfalk 2, Alpesejler 1, Toplærke 1, Klippesvale 2, Vandstær 1, Bjergvipstjert 2, 

Husrødstjert 1, Hvidskægget Sanger 1, Bjergløvsanger 2, Halemejse 1, Gulirisk 1. 

Vi kørte ud af dalen ind i landbrugsland. Her så 1. bil Pirol. Over de grønne marker kom en Alpesejler 

drønende  - et specielt syn! 

Berdun – Hecho 17.25-18.00. 

Ådselsgrib 2, Sort Glente 1, Biæder 2, Alpesejler 1, Pirol 1. 

Tilbage til hotellet. 3 retters menu med vin. Vi fik betalt og afregnet middagen med hotelmutter, der 

møjsommeligt med papir og blyant og plus og mente fik talt sammen ned til sidste cent.  

Dagens fugl: Slangeørn 

 

Torsdag 2.5.  

Lille tur før morgenmaden. 

Siresa 7.00-9.20. Temp. 6 gr. 

Ådselsgrib 6, Rød Glente 1, Grønspætte 1, Sydlig Nattergal 3, Husrødstjert 3, Ravn 1, Gærdeværling 2. 

Afgang fra Siresa, frokostindkøb i vores stamsupermarked i Hecho, diesel på og så ned mod stepperne 

nær Zaragoza.  

Siresa – Fuentes de Ebro. Kørsel: 283 km. 

Hecho – Zaragoza 9.30-12.20 

Purpurhejre 1, Hvid Stork 17 (de fleste omkring Saragoza), Gåsegrib 4, Ådselsgrib 3 (SØ for Saragoza), Sort Glente 10, 

Rød Glente 3, Dværgørn 2, Musvåge 1, Tårnfalk 5, Middelhavssølvmåge 1, Biæder 2, Hærfugl 1, Toplærke 3, Bomlærke 

6. 

                                    



Nær Ebro-floden kørte vi ud mod et kendt sted for Brillesanger – NV for Osera de Ebro mod Monegrillo. 

Vi kørte ind ad en lille grusvej for at finde fred til vor frokost, som nu foregik med 2 udbredte duge på 

jorden. Vi have næsten ikke tid til at spise, der var gode fugle alle vegne. Den altid ihærdige Lars gik en 

lille tur længere hed ad markvejen og fandt Brillesangere. Vi så alle denne lille fine sanger. Vi behøvede 

således ikke at opsøge den planlagte lokalitet, men kunne sætte kursen mod hotellet i Fuentes de Ebro. 

På tilbagevejen fandt vi en Biæderkoloni, og de smukke fugle blev nu set rigtigt fint i sollys. For første 

gang på turen mærkede vi nu Spaniens varme sol. 

Undervejs havde Bjørn som sædvanligt travl med at fotografere alt! Ud af vinduet, bad om små fotostop 

på smukke steder, modlys, medlys osv. I bilen havde han en god hjælper i Kirsten, som kunne forsyne 

ham med nye batterier, når kameraet blev udmattet! 

Steppeområde ved Ocera (vejen mod Monegrillo SØ for Zaragoza) 12.20-14.45. Temp. 17 gr. 

Gåsegrib 4, Sort Glente 4, Dværgørn 2, Slangeørn 2, Hedehøg 1 han, Musvåge 1, Lille Tårnfalk min. 6, Biæder 10, 

Mursejler 15, Kalanderlærke 2, Toplærke 12, Landsvale 150, Middelhavsstenpikker 6, Stenpikker 1, Brillesanger 4, 

Alpekrage 3, Allike 1, Ensfarvet Stær 150.  

Zaragoza – Fuentes de Ebro 14.45-15.00. 

Hvid Stork 4, Sort Glente 2, Dværgørn 1 (fra hotellet i Fuentes de Ebro), Biæder 1.  

Vi havde lidt bøvl med et finde hotellet i Fuentes de Ebro. Mange af de små gader var ensrettede, og et 

sted måtte vi bakke nedad gennem en halv gade. Vi fandt dog stedet, og en sød pige fra hotellet sprang 

ind på et sæde i bilen og ledte os hen til parkering. Efter indkvartering i det lidt indeklemte hotel kørte vi 

ud mod steppen El Planeron.  

Fuentes de Ebro – Quinto 16.40-17.05 

Hvid stork 11, Sort Glente 5, Tårnfalk 1. 

El Planeron er et fint beskyttet steppeområde bl.a. kendt for Duponts Lærke. Vi fandt grusvejen, der 

førte ind i området. Vi parkerede og spadserede et par kilometer videre ind ad vejen. En lille gruppe gik 

for sig selv og fandt Triel og Dværgtrappe. Dem fik vi andre ikke, men til gengæld hørte og så vi en 

Duponts Lærke – også én af ønskearterne. I det hele taget et fint sted for mange lærkearter. 

El Planeron 17.05-19.20. 

Purpurhejre 1, Gåsegrib 12, Sort Glente 4, Rørhøg 3, Dværgtrappe 1, Stylteløber 2, Triel 4, Kalanderlærke min. 10, 

Duponts Lærke 2, Dværglærke min. 4, Korttået Lærke min. 5, Toplærke 5, Digesvale 2, Bynkefugl 1, Broget 

Fluesnapper 1, Iberisk Tornskade 2, Bomlærke 2.  

Tilbage til Fuentes hvor vi indtog en lille marokkansk bar til afterbirding. Herefter middag på hotellet. 

Stadig samme prisniveau  for en 3 retters – med vin til. Vinen kunne drikkes, en dagligvin, ville man sige. 

Karstens udtryk ”frikadelle-skubber” dækkede udmærket! 

Dagens fugl: Biæder 

Fredag 3.5.  



I planen lå, at vi ville tidligt på steppen. Op kl 04.30 og afsted. Vi parkede der, hvor vi dagen før havde 

hørt Dupont. Denne gang hørte vi 5 – 10 Dupont’er synge deres vidunderlige sang i kor. En fantastisk 

oplevelse der i mørket. Gamle gule steg roligt op, og fuglene kunne efterhånden ses. Vi gik lidt videre ad 

vejen og kunne i det fjerne se 2 Mercedes Vito’er: Det andet DOF-Travel hold var ude i samme ærinde 

den smukke morgen. Vi mødtes kort efter som Stanley og  Livingstone. Vi udvekslede lidt oplevelser og 

ønskede hinanden god tur. Kort efter fandt Tove en Triel, som kunne ses i scopet. Nu fik alle set denne 

art, som godt kan være noget drilsk. Dværgtrappen blev dog ikke genfundet. 

El Planeron 5.30-8.30. Temp. 9-11 gr. Fuld sol. 

Gråand 1, Gåsegrib 70, Vandrikse 1, Grønbenet Rørhøne 1, Triel 2, Hærfugl 1, Kalanderlærke 20, Duponts Lærke min. 

10, Dværglærke min. 5, Landsvale 50, Gul Vipstjert 1, Havesanger 1, Broget Fluesnapper 6, Iberisk Tornskade 1, 

Rødhovedet Tornskade 1.  

Nu trængte alle til morgenmad og kaffe! Vi var jo vant til det store morgenbord fra de andre hoteller, og 

denne gang var alle virkelig sultne! Desværre bestod maden af en vacuum-indpakket sukkerkringle og en 

do. slags muffin. Kaffe var der dog nok af. Tak for kaffe, indkøb af forsyninger i et supermarked og afsted 

mod Ebro–deltaet. 

Fuentes de Ebro – Ebro-deltaet. Kørsel: 291 km. 

Fuentes de Ebro – Belchite 10.30-11.00. 

Hvid Stork 1, Sort Glente 3. 

I Belchite ligger der en ruinby, der giver dystre minder om Den spanske Borgerkrig. Under tavshed gik vi 

en tur i dette område. Man kan næppe undgå at blive berørt af de tragedier, der har udspillet sig her. Det 

eneste opløftende var en Blådrossel, der livsbekræftende sang fra toppen af et udbombet kirketårn.   

                                          

Belchite 11.00-12.00. Temp. 14 gr. 

Gåsegrib 5, Sort Glente 3, tyrkerdue 6, Toplærke 2, Husrødstjert 4, Stenpikker 1, Blådrossel 2, Gulirisk 2, Grønirisk 1. 

Videre mod sydøst. Frokost ved en embalse, der i modsætning til mange andre lignende søer havde et 

fugleliv, her i blandt Sortterne, Hvidskægget Terne og Drosselrørsanger. 

Belchite – Ebro-deltaet 12.00 – 16.10, herunder ophold ved Embalse de la Estanca. Temp. 15-22 gr. Fuld sol. 



Toppet Lappedykker 2, Silkehejre 1, Knarand 2, Gråand 15, Skeand 1, Gåsegrib 13, Sort Glente 4, Slangeørn 1, 

Lærkefalk 1, Mudderklire 1, Sortterne 2, Hvidskægget Terne 1, Middelhavssølvmåge 5, Biæder 1, Hærfugl 5, Alpesejler 

3, Mursejler 300, Kalanderlærke 5, Digesvale 100, Sydlig Nattergal 1, Bynkefugl 2, Cistussanger 1, Drosselrørsanger 2, 

Sorthovedet Sanger 1, Rødhovedet Tornskade 1, Pirol 1, Gulirisk 3. 

 

Nu nærmede vi os lavlandet og det noget mere bebyggede område omkring Ebro-floden. Kaffe på en 

tanstation ved floden. Her var varmen kommet til os, så kaffe i skyggen! Ad betalingsmotorvej og 

udfletninger kom vi til det forunderlige Ebro-delta. Nu var der nye spændende arter og se på. En af de 

første nye her var den førhen så sjældne Audouinsmåge. I hver fald i den ene bil fik mågen vist aldrig sit 

rigtige navn. Audiens, tolerans, duelaran, turnesol mv. Især Peter var god til at opfinde! Også nye 

hejrearter, Sandterne mv. blev set på turen til hotellet. 

                                   

Indkvartering på hotellet, som ligger ca 1 km fra Middelhavet. Fra vores ”vandhul” kunne vi se ud på én 

af de over oversvømmede marker/mudderflader. Hvor masser af fugle rastede eller kom overflyvende. 

En lille gåtur hen til Riet Well ca 500 m fra hotellet gav hejrer og Sultanhøns i massevis. Riet Well et et 

lille område, der ejes og bestyres af den spanske ornitologiske forening. Man går ud til et stort fugleskjul, 

sætter sig og tier stille, for fuglene ses helt tæt på. Her så vi i de følgende dage alle hejrer, terner, Lille 

Rørvagtel mv. på fotohold. Vandhullet, man ser ud over, er tilrettelagt (manipuleret), men fuglene er 

vilde nok! 

På en lille græseng ved vejen rastede masser af småfugle: Gule Vipstjerter fordelt på 3 racer, 

Fluesnappere mv. 

Ebro-deltaet ved Hotel 16.30-20.00. Temp. 20 gr. 

Silkehejre 2, Tophejre 2, Purpurhejre 1, Fiskehejre 1, Dværghejre 1, Sort Ibis 2, Grågås 6, Tårnfalk 2, Sultanhøne +, 

Blishøne +, Grønbenet Rørhøne +, Stylteløber 40, Stor Præstekrave 15, Hvidbrystet Præstekrave 2, Dværgryle 1, 

Småspove 1, Storspove 1, Rødben 50, Sortklire 3, Hvidklire 10, Tinksmed 5, Middelhavssølvmåge +, Audouinsmåge 

min. 2, Fjordterne 10, Hvidskægget Terne 6, Landsvale 500, Gul Vipstjert +, Rødstjert 2, Grå Fluesnapper 1 , Broget 

Fluesnapper,2Cistussanger, Rødhovedet Tornskade 1 

Middag på hotellet. Her havde prisen for 3 retter + vin sneget sig op i 18€. Stadig billigt. Vi var vist de 

eneste overnattende gæster på hotellet, men ret mange spanier benytter området til søndagsudflugten.  



Dagens fugl: Blådrossel 

 

Lørdag 5.5.  

En meget flot morgenbord stod klar til os kl 9. Der var bla. mindst 8 slags kage. Æg, bacon, pølder, ost, 

skinke. En noget voldsom forandring fra Fuentes dagen før! Nogle havde benyttet morgen til gåtur til 

Middelhavet (Sule) og til Riet Well. 

Forventningsfulde kørte vi nu ud til obs fra de mange fugletårne, der er i området. På kortet er indtegnet 

de bedste steder.  

Ebro-deltaet nordlige regioner. 6.45-18.00. Temp. op til 24 gr. Kørsel: 101 km. Obs fra hele dagen samlet. 

Lille lappedykker 6, Toppet Lappedykker 12, Sule 1,Skarv 6, Flamingo min. 340, Silkehejre min. 45, Sølvhejre 2, 

Purpurhejre 6, Fiskehejre 2, Tophejre 1, Kohejre 1, Nathejre 4, Dværghejre 2, Sort Ibis 65, Gravand 4, Knarand 100, 

Gråand +, Skeand 2, Taffeland 3, Rødhovedet And 150, Mandarinand 2, Rørhøg 12, Sultanhøne 45, Lille Rørvagtel 1, 

Klyde 10, Stylteløber 100, Strandhjejle 1, Hvidbrystet Præstekrave 22, Stor Præstekrave 5, Rødvinget Braksvale 6, 

Sandløber 32, Islandsk Ryle 23, Krumnæbbet Ryle 30, Dværgryle 54, Alm. ryle 3, Lille kobbersneppe 4, Storspove 5, 

Rødben 200, Hvidklire 2, Tinksmed 12, Mudderklire 2, Stenvender 3, Hættemåge +, Sorthovedet Måge 3, 

Audouinsmåge min. 40, Tyndnæbbet Måge 33, Rovterne 1, Dværgterne 6, Sandterne 4, Splitterne 6, Fjordterne 100, 

Hvidskægget Terne min. 330, Turteldue 1, Biæder 1, Hærfugl 1, Dværglærke 2, Toplærke 13, Sanglærke 1, Gul vipstjert 

20, Digesvale 200, Bynkefugl 1, Savisanger 1, Cistussanger 12, Drosselrørsanger 7, Rørsanger 2, Grå fluesnapper 1, 

Broget Fluesnapper 1, Skovspurv +. 

   

Hjem til hotellet. Lidt siesta, hvor folk selv kunne købe ind til frokost ovre på campingpladsen eller 

længere henne ad hotelgaden. Ud igen til et par timers eftermiddagstur. Lidt obs fra ”vandhullet”. 

Aftensmad på hotellet. Nogle gik en aftentur. Bl.a. Malthe og Peter, der både så og hørte en 

Dværghornugle på helt tæt hold.  

Nær hotellet ca kl 22: Dværghornugle 1 

Dagens fugl: Rødvinget Braksvale 



                                      

Søndag 5.5.  

Flere stod tidligt op for at se Lille Rørvagtel i Riet Well. Dette lykkedes helt fantastisk. Den gik rundt foran 

på få meters afstand.  

                          

Igen det flotte morgenbord. I dag ville vi køre over Ebro-floden og besøge de nordlige områder. Dette gav 

meget kørsel i forhold til udbyttet. Hvis man kun har et kort ophold i deltaet, bør man bruge tiden i de 

sydlige områder. I den nordlige del er der mere intensivt opdyrket og har i mindre grad de gode 

overskuelige vandområder som i syd. En god Turteldue, som alle så. Den art har vi ikke set meget til på 

turen. Ellers gav disse områder ikke flere nye oplevelser. De mange rovfugle, som vi var vant til i bjergene 

og på steppen, mangler helt i deltaet. Her sås kun Tårnfalk og Rørhøg, og så en enkelt Slangeørn, da vi 

kom tættere på baglandet. 

Hjem til siesta og så en lille gentagelse af gårsdagens lokaliteter i det sydlige. Også Riet Well blev besøgt. 

Mens vi andre fik en lille morfar, tog Troldmanden og hans lærling (Jacob og Malthe) hen til Riet Well og 



så Dværghejre på fotohold og 3 Rovterner mm. På et tidspunkt udbrød Peter: ” Nu må I hold’! A ka æ 

rum mere!” 

Ebro-deltaet nordlige regioner. 6.45-18.00. Temp. op til 24 gr. Kørsel: 101 km. Obs fra hele dagen samlet. 

Lille lappedykker 4, Skarv 5, Flamingo 115, Silkehejre min. 75, Sølvhejre 11, Fiskehejre 20, Purpurhejre 4, Kohejre min. 

25, Tophejre min. 35, Nathejre min. 25, Dværghejre 8, Sort Ibis 54, Gravand 10, Rødhovedet And 100, Knarand 4, 

Rørhøg 6, Slangeørn 1, Tårnfalk 3, Lille Rørvagtel 1, Sultanhøne 80, Grønbenet Rørhøne 30, Stylteløber 250, Klyde 10, 

Hvidbrystet Præstekrave 20, Stor Præstekrave 10, Rødvinget Braksvale 4, Krumnæbbet Ryle 70, Dværgryle 23, 

Temmincksryle 2, Lille Kobbersneppe 2, Storspove 1, Brushane 1, Dobbeltbekkasin 1, Tyndnæbbet Måge 5, 

Audouinsmåge min. 70, Rovterne 3, Dværgterne 2, Sandterne 17, Fjordterne 150, Hvidskægget Terne 220, Turteldue 

1, Hærfugl 1, Dværglærke 1, Toplærke 12, Gul vipstjert 15, Sydlig Nattergal 1, Rødstjert 1, Bynkefugl 2, Cistussanger 

10, Drosselrørsanger 9, Rørsanger 3, Skovsanger 1, Grå Fluesnapper 1.      

Efter aftensmaden på hotellet – man havde fra morgenen foreslået os paëlla, hvilket vi sagde ja til – og 

den var god!!  

Nu var det tid til en lille afslutningsceremoni. Vi havde flere gange i fællesskab ført vore fuglelister ajour. 

Vi landede nu på 187 arter! (NB)  Tid til præmieoverrækkelse til de ”nærmeste”: 

3. præmie til Jacob - gæt 197 arter – fik et lille hefte med bl.a vilde vækster i deltaet. 

2. præmie til Lars – gæt 179 arter – fik en pose ris fra deltaet 

1. præmie til Karsten – gæt 190 arter – fik 2 poser ris fra deltaet – Kirsten var inde på , om de nu fik 

overvægt i bagagen på hjemturen! 

Lidt snak om bedste oplevelser på hele turen. Malthe var meget optaget af at se en Fjordterne under 

vandet, da den fangede fisk. Anette kaldte turen ”Gåsegribbenes land”, og Rie fremhævede alle 

deltagernes imødekommenhed og hjælpsomhed med at udpege og bestemme fuglene. Bjørn havde 

digtet en sang, hvilken han solo fremførte (melodi af en spansk komponist fra Catalonien). 

Dagens fugl: Lille Rørvagtel 

Nu skulle vi lige ud at høre Dværghornugle inden sengetid. Det lykkedes. 2 stk hørt. 

NB. Lidt flere arter kom til ved efterbehandling, men dette flytter ikke nogle af vinderne. 

 

Mandag 6.5. 

Vi fik hotellet til at servere morgenmad kl 07.00. Ikke så meget pølse og æg/bacon denne gang – 

forståeligt, men mindst 8 slags kage. Herefter afsted til Barcelona og Goldcar, hvor aflevering af biler tog 

5 minutter. Vi havde igen frygtet 2 timer!  

Ebro-deltaet – Barcelona. 7.30-10.15. Kørsel: 180 km. 

Samlet kørsel på hele turen: 1586 km. 



Afsked med Kirsten og Karsten, som ville holde ferie en uge mere i Barcelona, og med Jacob, der tog et 

andet fly hjem.  

Planmæssig tur hjem over Amsterdam. Farvel i Billund Lufthavn. 

Hermed stor tak til alle deltagerne for godt humør, god stemning i bilerne og på turene, også når vejret 

var dårligt. Dejligt, at alle bidrog med at finde fugle og gøre opmærksom på det ene og det andet.  

Stor tak til Lars for fuglenotater – leveret i renskrevet stand! 

Stor tak til Søren for billeder til denne rapport. 

 

Christian og Jens 

 

Christians  ”Dagsbogsnotater fra turen til Spanien 28. april – 6. maj 2013” 

 

Søndag den 28. april – rejsedag og Sct. Cilia: 

Planmæssig afgang fra Billund og Fra Amsterdam. Alle mødte op i god tid. Vi (Jens og Christian) udskrev boardingpas til alle 

’folkets ’ tilfredshed. Britt Elinor havde meldt forfald lørdag aften, og Jacob ville først slutte sig til selskabet i Barcelona. 

Alle fik deres bagage i Barcelona. Vi ventede i 20 min. på bussen, der skulle bringe os fra lufthavnen til biludlejningskontoret. Det 

var småting i forhold til ventetiden på kontoret, inden vi fik bilerne udleveret. Ufattelig langsommelighed  og alt for lidt personale.   

I ventetiden ved kontoret obsede deltagerne ivrigt og scorede bl.a. Aftenfalk, Hedehøg. Turteldue m.v.  

Glimrende biler – 2 Volksvagen til hver 9 personer. Bagagen blev klemt på plads og vi kunne køre. 

Kørsel i regnvejr. Bjørn sad på forsædet hos Jens, mens jeg havde Lars Tom som andenpilot. God stemning i bilerne, latter og jokes 

og en enkelt tog en middagssøvn. 

Jens præsterede at køre forkert allerede i Barcelona. Selv om min bil måtte standse for at få lukket bagklappen ordentligt – og kom 

bagefter, nåede vi alligevel først frem til hotellet. Vi gjorde stop ved en tankstation ved rundkørslen, hvor vi fra A2 kører ind på A22. 

Ankomst til Bierge ca. 16.30. Fin modtagelse og indkvartering i glimrende værelser.  

Hurtigst muligt på tur til Sct. Cilia kl. 17.15. stadig regnvejr, men alle var vist betaget af stedet skønhed, stilhed, timianduft og andre 

blomsterdufte. Den unge deltager, Malthe, viste straks sine evner meget flot. Hans far, Niels Peter er vist allerede ved at være noget 

bidt af fuglene. 

Alle glædede sig over de første gåsegribbe og over de mange stenpikkere. Og de fleste fik set hvidskægget sanger og provencesanger 

meget fint. I den lille landsby Morano sad to gamle kongeørne på elmaster og lod sig se flot af alle.  

Hjem til hotellet til en tre-retters menu – 1) lasagne, 2) kødtallerken med kylling, kalkun og rejer og 3) dessert. Dertil rødvin vand og 

brød. I alt 21 euro for hele herligheden. Vi aftalte morgenmad kl. 7, og at vi fik lunch fra hotellet med i bilerne. 

Dagen sluttede med fuglesnak ved bordet og ajourføring af dagens fugleliste, der kom på over 60 arter. I seng før 22. 

 



Mandag den 29. april – Sct. Cilia og Guarabjergene:  

Op kl. 6 – bad og klargøring til første tur. Uden for hotellet hørte flere deltagere Hærfugl og Sydlig Nattergal på morgenturen.  Efter 

en dejlig morgenmad kørte vi ud kl. 8. På de 17 km. til Sct. Cilia så vi 2 flotte Stendrosler, 2 Gærdeværlinger, 1 Rødhovedet 

Tornskade, 2 Rødhøns og over 100 Gåsegribbe. Stor tilfredshed med starten.  

Det meste af dagen måtte vi obse i let til stærk regn, men alle tog vejret med godt humør.  Vi var i Sct. Cilia-området 9-12, heraf to 

timer med opholdsvejr. Lars Tom har noteret fuglene meget nøjagtigt fra hele turen. Derfor kun enkelte smagsprøver på, hvad Sct. 

Cilia kan byde på: 

• Stendrossel 2 

• Stenpikker 6 – 8 

• Markpiber 2 

• Hvidskægget sanger 1 

• Sorthovedet sanger 1 

• Sortstrubet bynkefugl 2 

• Gåsegrib – 58 på et tag + 50 + 20 

• Ådselgrib 2 

• Lammegrib 2 set super godt *** 

• Sydlig nattergal 1 

• Hedelærke 2 

• Tårnfalk1 

 

Senere til Embalse Calcon i regvejr: 

• Klippesvale 4 

• Ådselgrib. 

 

Frokosten blev indtaget stående i læ for regnen bag bilen eller mere mageligt siddende inde i bilen, mens de sejeste spiste udendørs i 

regnen. 

I håb om tørvejr – regnen plaskede ned – gik vi på café i nærheden af Monasterio de Aragón.  

Udenfor i tagdryppet så vi både Hvid Stork og Sort Glente. 

Vi trodsede vejret og måtte ud til fuglene. Op til Monasterio de Aragón ad en stejl vej, hvor Karen trods det barske vejr fandt både 

Sørgestenpikker og Middelhavsstenpikker til os. Begge arter blev set af alle rigtig flot.  

Hjemkørsel gennem de smukke Guarabjerge i regnvejr. En øl i baren til Jens, Nancy, Bjørn og Niels Peter.  En lille lur, og så samling 

om fuglelisten. 

Tre retters menu: 1) Sauterede Grøntsager med sardiner, 2) kaninsteg og 3) chokoladekage. Dertil Vinas del Vero. En af flaskerne var 

ikke god og måtte byttes. Betaling og tips til morgendagens tur. 

 

Tirsdag den 30. april – mod Siresa - Garbadito: 

Regn fra morgenen af, pakning og afrejse. Vi fik gaver med fra hotellet – olivenolie fra egen olivenlund. 

Planen var først at besøge Loporzano før turen til næste hotel i bjergbyen Siresa. Regn og tågedis ødelagde den plan, og vi måtte 

droppe Loporzano. Vi besluttede at køre til Embalse Valdiello. Flere stop undervejs gav: 

• Bjergløvsanger 1 set fint af alle 

• Broget Fluesnapper 2 



• Biæder – en lille flok ved vejen – opdaget af Karen. 

 

Ved embalsen: 

• Middelhavssølvmåge 1 

• Skarv 2 

• Hvidskægget sanger 1 

 

 

 

I tiltagende bedre vejr kørte vi nu den længere strækning fra Huesca til Arres gennem flotte bjergeformationer og frodige dale. 

Mange Gribbe, Glenter og Klippesvaler. I bil 1 så de en meget flot Stendrossel tæt ved vejen.  Vi nåede Arres ved pilgrimsruten til 

Santiago de Compostela i smukt solskin. Lars og Jacob opdagede Mestersanger, der sang i buske langs vejen op til Arres. Alle så og 

hørte Mesteren. Både Søren og Jacob fik den fotodokumenteret. Arres gav også fine Dværgørne, og senere på turen til Siresa så vi 2 

Slangeørne i Hecho.  

På forslag fra Søren kørte vi direkte til Refugiet Gabardito. Vejret pænt. Opkørsel ad stejle veje til Gabardito. Vejen var i starten 

meget slem, men det blev meget bedre opefter. 

Parkering og vandring til Murløberstedet. Allan Kjær Villesen havde givet os nøjagtige koordinater, ( 42.787425,-0,711671) og jeg 

kunne også huske stedet fra Elses og min tur sidste år, så der var ingen problemer med at finde den magiske klippevæg. På vejen op 

stoppede vi ved en frodig bjergeng: 

• Citronsisken 6 

• Lille korsnæb 4 

• Husrødstjert 16 

• Klippeværling 1 

• Halemejse, Sortmejse og syngende Jernspurv kom på listen 

 

Vi obsede ved klippevægge en times tid uden at se skyggen af Murløber, men fik dog: 

• Skrigende Grønspætte 1 

• Alpekrage 12 – 15 

• Lammegrib 1*** 

• Ådselgrib 1 

• Gåsegrib 20 

• Ravn 2 

• Tårnfalk 1  

 

På nedkørslen fra Gabardito så vi fra bil 1 både en fin Klippeværlig i træerne og en Turteldue. 

Indkvartering efter besvær med at forklare hotel-mutter, at vi gerne ville have aftensmad og kende tidspunkterne for måltiderne. Hun 

troede – gerrig og mistænksom, som hun vist er – at vi ville have middagen med i prisen. Med hjælp fra Goggle-oversæt, som sønnen 

skrev – lykkedes det at forstå hinanden. En hårdt tiltrængt øl i baren sammen med Jens og Niels Peter. 

Indkvartering. De andre var alle hastet ned på byens eneste bar, der i øvrigt også drives af Hotel Castillo dÁcher. Tre-retters menu kl. 

20.30. Jeg forhandlede med mutter, søn og svigerdatter (lidt engelsk) om næste dags middag, som DOF-Travel giver. I seng kl. 

22.30. Køligt på værelset.  



 

Onsdag den 1. maj – Gabardito og Anso-dalen 

Bad og barbering. Fin morgenmad med masser af kaffe. Fruen serverede selv. Mod Gabardito. Højt humør i min bil. Damerne sang 

’Når jeg ser et rødt flag smælde.’ 

Både Karen og Tove er seje. Alle tager vejr og kulde med et smil. Annette, Søren, Rie og Lars valgte ikke at gå med op til 

klippevæggen og gik i stedet på kratlusk i området omkring refugiet. 

Heller ingen Murløber i dag, men mange andre fine oplevelser på vejen op: 

• Bjergpiber 3 

• Ringdrossel 1 han  

• Citronsisken 2 

• Klippeværling 2 

• Topmejse 1 

• Rødtoppet Fuglekonge 1 

Fra murløberstedet så vi 21 gemser på de stejle skråninger overfor. 

• Lammegrib 1 set super flot. 

’Min ’ bil starter næsten hver gang i første forsøg, men man ved aldrig med den bil.  

Rolig nedkørsel. Vi kørte lidt nordpå i håb om at finde Murløber på klippesiderne i den imponerende kløft – men uden held. 

Stop i Hecho for at lave fælles indkøb til vores frokost i det fri. Alle butikker var lukkede den 1. maj. Men Jens fik folkene i en butik, 

hvor man var ved at gøre rent, til at åbne specielt for os.  

Vi købte to baguettes, to store brød, skiveskåret, ost og pølse, tomater og bananer for i alt 22 euro og hermed en fin frokost til 15 

personer. 

Vi kørte ad den flotte , nye vej 176 fra Hecho-dalen til Anso-dalen. Stor flok køer på vejen. Vi hastede mod det gode spise- og 

obssted med borde og bænke, som Else og jeg fandt sidste år.  

Her hev jeg Elses duge, kniv og skærebræt frem, og vi fremtryllede den lækreste frokost. Stor tilfredshed. Folk havde næsten ikke tid 

til at nyde maden, for der var masser af fugle omkring os.  Nogle i gruppen valgte at gå videre på ruten. Malthe og Peter gik ned til 

floden ad en stejl nedstigning med rullesten. De dvælende og tålmodige blev belønnet med masser af fugle. Lars er skrap til at spotte 

rovfuglene på lang afstand. 

• Kongeørn 2 – den ene smed et bytte flere gang og greb det elegant igen i luften. Men lod det droppe til sidst. 

• Slangeørn 1 super, bl.a. sidd i en busk 

• Lammegrib 2 *** 

• Gåsegrib 50 

• Dværgørn 1  

• Ådselgrib 

• Rød Glente 

• Alpesejler 1 

• Klippesvale 5 

• Bysvale 10 

På turen videre gennem den imponerende flotte dal med de vilde klippeformationer og brusende vandløb så vi igen super flot en 

Slangeørn. I det åbne landskab syd for dalen fik de fleste set en fin Pirol. 

Tilbage i Siresa kl. 18 til en øl på baren og senere en lille lur.  Middag 20.30. Tre-retteres menu og vin betalt af DOF-Travel: 1) 

Kødruller i bechamel, 2) Griseskank med fritter og 3) Yoghurt med fløde. Fruen er en ’strid madam, der ikke giver ved dørene, selv 

om vi valgte kaffen fra. Jens og jeg fik betalt for to dage. Ingen drikkepenge til den ’harpe’.  

 



Torsdag den 2. Maj – Mod Fuentes de Ebro – brillesangerstedet og El Planeron 

Morgentur i Siresa. Fin morgenmad på hotellet. Indkøb i Hecho til fælles frokost, brændstof på bilerne i byen ved floden nær Arres. 

Mod Huscha ad samme vej som hertil. Vi genså de imponerende klippeformationer. Mange storkereder, mange Røde Glenter og  

• Purpurhejre 1 

• Hærfugl 1 

                                          

Vi fandt vejen til Monegrillo ret nemt ( I byen Osera kører man fra N11 ind på den smalle vej mod Monegrillo). Vi kørte 6-7 km. Ud 

ad vejen og så til venstre ad en markvej ind mod en gård, hvor der var et lille kapel med et kros på taget. Ejeren sagde ok til 

parkering, men ingen adgang til ’privado’. Frokost ’på jorden’, men de ivrigste havde ’ild i røven’ og kunne ikke lade være med at 

spotte fugle med kikkerten i den ene hånd og brød i den anden. Lars fandt et sted med fine Brillesangere, som alle fik set super flot. 

• Brillesanger 3 – 4 

• Lille Tårnfalk 6 

• Hedehøg 1 han 

• Dværgørn 2-3 

• Biæder 6-8 vakte stor jubel 

Mod Fuentes de Ebro. Svært at finde hotellet. Vi måtte bakke, da vi kom ind i en blindgyde, og fik hjælp af en mand, der i sin bil 

kørte forrest. En sød dame – fruen selv – tog imod i receptionen/restauranten, forstod ikke et ord engelsk, men hoppede ind på 

forsædet i min bil og kørte med rundt om hjørnet – trods indkørsel forbudt – så vi kunne få bilerne parkeret. Hun og jeg gik rundt til 

alle værelserne og satte nøgler i. Indgang via en elevator til 1. og 2. sal. hvor værelserne lå. Indkvartering. 17.30 var vi klar til nye 

oplevelser og kørte mod Quinto og El Planeron. Blæsende, men sol. Fugle på El Planeron: 

• Duponts Lærke 1-2 

• Dværglærke 4 

• Kalanderlærke 2 set super flot 

Hjem til en svær parkering nær hotellet, og så en øl i nærmeste bar. Vores egen restaurant åbnede først kl. 21. Værten skrev menu-

mulighederne for på dansk ved hjælp af Goggle-oversæt. Jeg tog mod bestillinger. Salat + tre retter, vand, vin og kaffe for 10 euro. 

Vi gav fede drikkepenge. Godnat – vi skal op før fem.  

 

 



Fredag den 3. maj – El Planeron og mod Ebro-deltaet 

Op 4.35 – bad. Afgang 5.00 mod El Planeron. Mindst 10 Duponts Lærker sang smukt for os i mørket i den stille, men kølige morgen. 

Måne og stjerne før ’Gamle Gule’ stod op 06.50. Vi så også  

• Triel 2 

• Hærfugl 2 poppede 

• Broget og Grå fluesnapper 

Kort møde med det andet DOF-Travel hold. Vi gav dem en del gode tips. 

Tilbage til hotellet til absolut minimalistisk morgenmad. Sikke skuffede ansigter, da de sultne birdere opdagede, at morgenmaden var 

en sukkerkringle i cellofan og en muffin + et par kopper kaffe.   

Den søde værtinde gav mig kindkys til afsked. Vi valgte den lange, lige vej til Belchite. Lars læste højt for os om den spanske 

borgerkrig og om ødelæggelserne af Belchite, hvor den bombede by står som en påmindelse om krigens rædsler – side om side med 

et nyt Belchite. 

Det var en stærk oplevelse at gå rundt i den bombede og udbrændte by. Men fugle er der alle vegne. 

• Blådrossel 3 

Frokost ved den store sø/embalse på venstre side af vejen, når man kører ad vej N 132 mod Ebro. Sulten havde plaget længe – efter 

den elendige morgenmad. 

Malthe bestemte Drosselrørsanger. Flot.  

Senere kaffepause ved en tankstation ved Ebro-floden. Flere købte is og nød solen. Tiltagende bedre og bedre og bedre vejr. Vi nåede 

hotel Mediterrani Blau i Eucaliptus kl. 16.30 – indkvartering i flotte væreler med balkon og udsigt. Tur til det nærliggende reservat 

Riet Well. Jeg talte længe med Lars Tom-Petersen og fik en gin og tonic. Fælles middag/menu kl. 20 – 22. Super hyggelig stemning. 

Menu: 18 euro. I seng kl. 22.  

 

 

Lørdag den 4. maj – Ebro-deltaet hele dagen  

Jeg gik en lang morgentur langs stranden fra 6.30 – 8.30. mange af de øvrige deltagere havde haft store oplevelser i Riet Well. Super 

god morgenmad. På tur til de sædvanlige sikre steder. 

Jens lod i dag folk selv bestemme fuglene. En god, pædagogisk beslutning. Vi besøgte skjulet ved la Tancada og med mange stop 

ved laguner og rismarker. Mange ’fede’ arter kom på listen: 

• Adouinsmåge – ret talrig  

• Tyndnæbbet Måge 10 

• Rovterne 2 

• Splitterne 

• Dværgterne 3-4 

• Stenvender 2 

• Stor Flamingo – talrig 

• Lille Kobbersneppe 1 

• Almindelig Ryle 

• Dværgryle 

 

Tårnene Pont del Través og L´embut ved lÉncanyssada: 



• Sorthovedet Måge 6 

• Alle hejrearter set super flot –            

nærmest i fælles ynglekolonier 

• Hvidskægget Terne – talrig overalt. 

• Savisanger 

 

                                              

Hjem til frokost og indkøb i det lokale supermarked. Folk købte ind værelsesvis og spiste vist alle på deres altaner. Siesta og så ud 

igen kl. 15. Lars blev hjemme og gik sine egne veje. 

Vi gentog formiddagens rundtur med det runde fugletårn og det høje, åbne firkantede tårn.  

Alle hejrer blev genset og nydt i fulde drag. 

•   Rødvinget Braksvale 3 set helt fantastiske fra bilen og meget tæt på i perfekt lys. 

                                     

På hotellet 1 – 3 øl på terrassen. Fuglelisten nu på 182 arter. Imponerende.  Middag på hotellet. Jeg valgte muslinger og lam. Peter 

gav 3 fl. Raimat rødvin fra Penedes til middagen. Han var så tilfreds med de mange unikke oplevelser til sønnen Malthe og også ret 

stolt af drengens talent som birder. Super hyggelig aften, hvor jeg efter aftale med over- turlederen, Jens, holdt en lille tale for de to 

fra Tim, far og søn. Uglelyt var negativ. Peter og Malthe havde ellers hørt og set Dværghornugle.   

Jeg fik aftaler i stand med hotellet. Paella til middag søndag og morgenmad på afrejsedagen mandag allerede før 7.  

 



 

Søndag den 5. Maj – nye lokaliteter i Ebro-deltaet bl.a. nord for Ebro-floden   

Op 5.30 – bad og morgentur til Riet Well. Vi obsede i to timer og så fuglene helt fantastisk, bl.a.: 

• Lille Rørvagtel 1 – gående frit frem lige neden for skjulet – et se –verdenskryds for mange 

• Dværghejre 2-3 hanner 

• Lille Lappedykker 5-6 helt tæt på – hver detalje kunne ses 

• Nathejre 2 

• Purpurhejre 

• Drosselrørsanger 2 

• Sultanhøne – meget talrig i det lille reservat, der drives af Spaniens ornitologiske forening 

Lækker, lækker morgenmad. 9.30 tur til lÁlfacada med det enorme murede fugletårn. Stor spredning i selskabet – fotos, havobs eller 

obs fra tårnet. Kampen om, hvem der havde gættet tættest på turens samlede antal. Karsten fandt selv nr. 184: Brushane og Lars 

råbte: Dobbeltbekkasin som nr. 185 og gav dermed sejren til Karsten. Fairness så det forslår. 

Turteldue på trådene opdaget af Kirsten. Vi så mange fugle på afstand, men alle set bedre andre steder i deltaet. På vejen ud og 

tilbage til Sant Jaume d´Enveja havde vi fine obs af: 

• Sort Ibis 

• Adouinsmåge 

• Tophejre 

• Krumnæbbet Ryle 

• Hvidskægget Sanger 

Søren fik mange flotte billeder i kassen 

 

Gennem Sant Jaume og over den nye flotte bro over Ebro-floden til Deltebro, hvor vi over nogle oversvømmede rismarker endelig så 

fine Sandterner, så alle var tilfredse.   

Ved fælles hjælp, kort og GPS fandt vi vejen til tårnet Badia del Fangar og senere obs ved Bassa de les Olles. Ikke så mange fugle og 

noget af et antiklimaks. Lokaliteterne nord for floden kunne sagtens springes over.  

Hjemkørsel til hotellet. Skiltningen i tvillingebyerne ved Ebro – Deltebre og Sant Jaume er ret håbløs.  

13 – 15 siesta. Jens og jeg spiste frokost på terrassen: leverpostej, tun, tomat og brød. Jeg sov tre kvarter. Ud på tur igen 15.30. Et vist 

frafald af trætte deltagere. Fire i den ene og fem i den anden bil kørte ud. Inden da kom Jacob og Malthe begejstrede tilbage fra Riet 

Welle med fotodokumentation af Skovsanger. 

Vi tog den sædvanlige rundtur til  l´Embut og fik  

• Temmincksryle 1 – på listen 

• Rødvinget Braksvale 4 

Hjem til to fadøl, som Jens gav. Vi nåede op på 24 grader og sol hele dagen. Vindstille om formiddagen og blæst om eftermiddagen. 

Fin middag med paella og rødvin.  



                                              

 

Mandag den 6. maj  - hjemrejse 

Hotellet var klar med fin morgenmad før syv. Et perfekt hotel til Ebro-deltaet. Fin betjening, god mad og fair priser. 

Kørsel til lufthavnen i Barcelona, aflevering af bilerne gik problemfrit bortset fra et kort stykke i den forkerte vejbane mod 

kørselsretningen. 

14 trætte, men tilfredse ornitologer – Jacob fløj til København – nåede til planmæssig tid Billund lufthavn. Bagagen var med til alle. 

Knus og farvel og på gensyn engang i sensommeren til eftermøde i Ringkøbing. Der blev uddelt en del roser til turlederne. Det 

eneste, deltagerne kunne finde at ’brokke’ sig over var 0 Murløber og 0 Skadegøg. 

Tak for denne gang.  

 

 

 

Artsliste:   

  

Lille lappedykker  Ebro 

Toppet lappedykker I embalser, Ebro 

Skarv I embalser, Ebro 

Sule  Ebro 

Dværghejre  Ebro 

Nathejre  Ebro 

Tophejre  Ebro 

Kohejre  Ebro 

Silkehejre Barcelona, Ebro 

Sølvhejre Ebro 

Fiskehejre  Ebro 

Purpurhejre  El Planeron,  Ebro 

Hvid stork  Bjergene, steppen 

Rørdrum Hørt i Ebro 

Sort ibis  Ebro 

Flamingo  Ebro 

Grågås  Ebro 

Gravand  Barcelona, Ebro 

Knarand  Ebro 

Gråand  Alm 



Atlingand  Ebro 

Skeand Ebro 

Mandarinand  Ebro 

Rødhovedet and Ebro 

Taffeland  Ebro 

Hvepsevåge  Vejen Barcelona - Bierge 

Sort glente   Alm 

Rød glente  Alm 

Lammegrib  Guara, Hecho, Anso 

Ådselgrib  Guara, Hecho, Anso 

Gåsegrib  Alm 

Slangeørn  Hecho, Anso, steppen 

Rørhøg  El Planeron, Ebro 

Hedehøg  Hecho, Anso, El Planeron 

Spurvehøg Hecho 

Musvåge Enkelte i lavere bjerge 

Kongeørn  Guara, Hecho, Anso 

Dværgørn Guara, Hecho, Anso 

Lille Tårnfalk  Ocera, El planeron 

Tårnfalk  Alm 

Lærkefalk   Barcelona 

Vandrefalk Anso 

Aftenfalk Barcelona 

Rødhøne  Alm 

Vandrikse El Planeron, Ebro 

Grønbenet rørhøne Ebro 

Blishøne Ebro 

Sultanhøne Ebro 

Lille Rørvagtel Ebro 

Dværgtrappe El Planeron 

Strandskade Ebro 

Stylteløber El Planeron, Ebro 

Klyde Ebro 

Triel  El Planeron 

Rødvinget Braksvale Ebro 

Lille præstekrave 

Stor præstekrave Ebro 

Hvidbrystet Præstekrave Ebro 

Strandhjejle Ebro 

Sandløber Ebro 

Almindelig Ryle Ebro 

Dværgryle Ebro 

Temmincksryle  Ebro 

Krumnæbbet Ryle Ebro 

Islandsk Ryle Ebro 

Lille kobbersneppe Ebro 

Rødben Ebro 

Sortklire Ebro 

Hvidklire Ebro 

Tinksmed Ebro 

Mudderklire Ebro 

Dobbeltbekkasin Ebro 

Storspove Ebro 

Småspove Ebro 

Brushane Ebro 

Stenvender Ebro 

Sorthovedet Måge Ebro 

Hættemåge Ebro 

Tyndnæbbet måge Ebro 

Audouinsmåge Ebro 

Middelhavssølvmåge Embalser, Ebro 

Dværgterne Ebro 

Splitterne Ebro 

Fjordterne Ebro 



Sandterne  Ebro 

Hvidskægget Terne  Embalse de la Estanca, Ebro 

Rovterne  Ebro 

Sortterne  Embalse de la Estanca 

Ringdue  Alm 

Klippedue Hecho 

Tyrkerdue  Alm 

Turteldue Hecho, Ebro 

Gøg Alm 

Dværghornugle Ebro 

Mursejler Alm 

Alpesejler Anso 

Biæder Alm 

Hærfugl Alm 

Grønspætte Hecho 

Sortspætte Hecho 

Stor flagspætte Hecho 

Duponts Lærke El Planeron 

Kalanderlærke  Osera, El Planeron, vej mod Ebro 

Korttået Lærke El Planeron 

Dværglærke El Planeron, Ebro 

Toplærke  Alm 

Sanglærke Ebro 

Hedelærke  Guara 

Digesvale Embalse de la Estanca 

Klippesvale Embalse de Vadiello, Arrés, Hecho, Anso 

Landsvale Alm 

Bysvale Alm 

Markpiber Guara 

Bjergpiber  Hecho 

Gul vipstjert  Hecho, Ebro 

Bjergvipstjert Hecho, Anso 

Hvid vipstjert   Alm 

Vandstær Anso 

Gærdesmutte Hecho 

Jernspurv Hecho 

Rødhals Hecho 

Sydlig nattergal Alm 

Husrødstjert Alm 

Rødstjert  Ebro 

Bynkefugl  Guara, Ebro 

Sortstrubet Bynkefugl Alm 

Sørgestenpikker Borgruin nær Quinca 

Stenpikker Alm 

Middelhavsstenpikker Borgruin nær Quinca, Osera 

Stendrossel Guara, Arrés 

Blådrossel Belchite 

Solsort Alm  

Ringdrossel  Hecho 

Sangdrossel Hecho 

Misteldrossel Hecho 

Cettisanger  Barcelona 

Cistussanger  Barcelona, Ebro 

Savisanger  Ebro 

Rørsanger Ebro 

Drosselrørsanger Embalse de la Estanca, Ebro 

Provencesanger  Guara 

Brillesanger  Osera 

Hvidskægget sanger Guara, Hecho, Anso 

Sorthovedet sanger Guara, Hecho, Ebro 

Havesanger Arrés, El Planeron 

Munk Alm 

Mestersanger Arrés 

Bjergløvsanger Guara, Hecho, Anso



Gransanger Arrés 

Løvsanger Ebro 

Skovsanger Ebro 

Rødtoppet fuglekonge Hecho 

Grå fluesnapper Ebro 

Broget fluesnapper  Guara, Ebro 

Halemejse  Hecho 

Sumpmejse  Guara 

Topmejse  Hecho 

Sortmejse  Hecho 

Blåmejse  Guara, Hecho 

Musvit Alm 

Spætmejse  Hecho 

Korttået Træløber Hecho 

Pirol  Embalse de la Estanca, Anso 

Iberisk Stor Tornskade El Planeron 

Rødhovedet tornskade Alm 

Skovskade Hecho 

Husskade Alm 

Alpekrage Guara, Hecho 

Allike  Alm 

Sortkrage Alm 

Ravn Alm 

Stær Barcelona 

Ensfarvet stær Alm 

Gråspurv Alm 

Skovspurv Ebro 

Bogfinke Alm 

Grønirisk Alm 

Stillits Guara 

Tornirisk Guara 

Lille korsnæb Hecho 

Dompap Hecho 

Gulirisk Alm 

Citronsisken Hecho 

Gulspurv Hecho 

Gærdeværling Guara, Hecho, Anso, Arrés 

Klippeværling  Hecho 

Bomlærke  Alm 

Lille Alexanderparakit  Barcelona 

  

 

 

Turprogram. 

Kære deltagere i turen til Spanien 28. april – 6. maj 2013 

Nu nærmer tiden sig for vores tur til Spanien, så det er vist på tide, I får nogle informationer om turen 

Den 28. april: 

Vi mødes i Billund Lufthavn kl. 04.00.  Vi påregner at lave fælles check-in. I må have ca. 20 kg bagage i kufferten. Men begræns bagagen mest muligt 

af hensyn til pladsen i vores biler. Håndbage i flyet må max. veje 8 kg. Vi anbefaler, at I tager kikkert, teleskop og kamera i håndbagagen, mens stativ 

lægges i kufferten.  Gå evt. selv ind på KLM’s hjemmeside, hvis I vil vide mere.  

Afgang Billund med KLM kl. 06.00.  Ankomst Amsterdam kl. 07.10. Afgang Amsterdam 07.55. 

Ankomst Barcelona 10.05. Ifølge KLM’s hjemmeside er der lidt forplejning på flyrejsen. Men forvent ikke for meget. Man kan måske købe lidt 

morgenmad i Billund efter check-in. 



Efter udlevering af bagage fordeler vi os i de to Mercedes Vito biler og kører hurtigst muligt mode Guara bjergene og store oplevelser. Der ligger ca. 

250 km foran os, før vi når hotellet i  Bierge.  Undervejs stopper vi ved et supermarked eller en tankstation, hvor vi handler ind til frokost. 

I det hele taget vil frokosterne blive indtaget på feltfod, baseret på egne indkøb.  

I kan læse mere om vores hotel de to første dage på denne hjemmeside: 

http://www.hosteriadeguara.com/ 

Efter indkvartering kører vi på den første fugletur til Sct. Cilia, hvor der er chance for bl.a. Lammegrib og andre spændende arter. 

Middag på hotellet. ( Man kan selvfølgelig på hele turen vælge at spise andre steder.) 

29. april: 

Efter morgenmaden tur i Guara – bjergene hele dagen med genbesøg ved Sct. Cilia, Embalse Calcon og i området omkring byen Loporzano. Tre arter 

gribbe, ørne, Stendrossel, sydeuropæiske sangere m.m. 

Middag på hotellet.   

30. april: 

Efter morgenmaden kører vi ca. 150 km mod de høje bjerge i Pyrenæerne, hvor vi i den lille bjergby Siresa bor på hotel Castillo d’Archer de næste to 

nætter: 

Hjemmeside:  http://www.castillodacher.com 

Efter indkvartering besøger vi området omkring refugiet Gabardito, hvor der bl.a. er chance for Murløber og andre alpearter.  

Middag på hotellet. 

1.maj:  

Samme områder som dagen før, evt. med genbesøg ved murløberstedet. Ellers flotte ture i Anso- og Hecho-dalene, hvor der også er mulighed for 

Lammegrib. Vi stopper ved en række fine obs-steder og ser, hvad der sker. 

Middag på hotellet. 

2.maj: 

Efter morgenmad kører vi mod steppeområdet sydøst for Zaragoza, hvor vi skal bo på Hostal Texas i Fuentes de Ebro i én nat.  Ca. 200 km.  

Undervejs besøger vi området mellem Osera og Monegrillo med chance for Brillesanger og Skadegøg. 

Sandsynligvis middag på hotellet. Ellers finder vi et sted i byen. 

3. maj: 

Vi gør os hårde og står op kl. 05.00 og tager en morgentur til stepperne mellem Quinto og Belchite. Området hedder Il Planeron med chance for 

Duponts Lærke, Korttået og Dværglærke, Triel og andre steppefugle. Tilbage til hotellet til morgenmad. 

Efter morgenmaden  kører vi til Belchite, hvor vi går en tur i ruinbyen fra den spanske borgerkrig. Læs mere på nettet om dette historiske sted.  

Herefter kører vi mod Ebro- deltaet – ca. 250 km, hvor vi de næste tre nætter skal bo på hotel Mediterrani Blau. 

Hjemmeside: http://www.mediterraniblau.com 

Middag på hotellet.  

4. og 5. maj:  

Begge dage besøger vi en lang række laguner, salina og rismarker, hvor der fra fine fugletårne kan ses et utal af fugle. Alle hejrearter, Adouinsmåge, 

Tyndnæbbet Måge, Rovterne, Sandterne, Hvidskægget Terne, Sort Ibis, Rødvinget Braksvale, Stylteløber, Sultanhøne og meget andet . 

http://www.hosteriadeguara.com/
http://www.mediterraniblau.com/


Gode muligheder for fotografering. Evt. morgentur på egen hånd til det meget fine reservat Riet Vell få hundrede meter fra hotellet eller en frisk 

morgentur til Middelhavet.  

Middag på hotellet. 

6. maj: 

Efter morgenmad kører vi meget tidligt mod Barcelona.  

Afgang fra Barcelona 13.15. Ankomst Amsterdam 15.40. Afgang Amsterdam: 16.30. Ankomst Billund 17.35. 

Praktiske oplysninger: 

Husk pas, sygesikringsbevis, rejseforsikring. Husk også valuta, da flere hoteller ikke kan tage visakort.  

Dagtemperaturer typisk mellem 15 og 25 grader, mens der i bjergene kan være noget koldere.  

Regntøj, vandrestøvler og praktisk tøj til flere slags vejrlig anbefales.  

Hvis I mangler yderligere oplysninger er I meget velkomne til at kontakte en af os. 

Jens Ballegaard mobil 22 82 11 75 

Christian Hjorth mobil 29 28 75 02 

Vi glæder os til turen 

Hilsen 

Jens & Christian 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


