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Forord 
 
DOF Travel har gennem årene arrangeret utallige storture til Spanien, som er et af Europas bedste fugle-
lande. Turmålene har som regel været enten Andalusien, Extremadura eller Pyrenæerne. Uagtet disse tre 
steders fantastiske potentiale som fugletursmål, er der andre steder i Spanien, der er besøg værdige for 
fugleturister. DOF Travel besluttede derfor at arrangere en tur til Nordspanien i 2011, gående til to områder, 
der ikke er så besøgt som de tidligere nævnte, nemlig Navarra og Picos de Europa.  
 
Navarra ligger indeklemt mellem Frankrig, Baskerlandet, La Rioja og Aragón. Selv om den vestlige del af 
Pyrenæerne ligger i Navarra, består regionen af andet end bjerge; der er buskstepper som Bárdenas Reales og 
spændende søer. Navarra, der kulturelt – men ikke politisk – er baskisk, var i mange århundreder et selv-
stændigt kongerige, og i højtidelige stunder kalder de sig stadig ”Kongeriget Navarra”. 
 
Picos de Europa ligger små 300 km længere vestpå, tæt på Spaniens nordkyst, i ”hjørnet” mellem de to 
autonome regioner Asturias og Cantabria og provinsen León i Castilien. Picos de Europa er et bjergområde i 
den Cantabriske bjergkæde, der strækker sig fra Galicia i vest til Baskerlandet i øst. Tinderne er specielt høje 
i Picos de Europa; den højeste når op over 2600 m. Da området ligger så tæt på kysten – kun ca. 25 km, kan 
bjergtoppene ses langt fra land. Mange af de højalpine fugle har ry for at være lettere at komme til at se i 
Picos de Europa end f.eks. i Pyrenæerne. 
 
Turen, der havde 13 deltagere og en leder, foregik i to minibusser. 
 
 
Turprogram 
 
Udrejsedag – 28. maj 
Flyvning: København – Bilbao over Palma de Mallorca. Kørsel Bilbao – Sangüesa (Navarra). Indkvartering 
på Hotel Yamaguchi i Sangüesa. 
 
2. dag – 29. maj 
Om formiddagen besøgtes steppelandskabet Bárdenas Reales i det sydøstligste Navarra, og om 
eftermiddagen Laguna de Pitillas ca. 45 km syd for Pamplona. 
 
3. dag – 30. maj 
Med lokalguide kørte vi op i Valle de Roncal ved den franske grænse i det nordøstligste Navarra. På 
tilbagevejen besøgtes Foz (Hoz) de Lumbier og Foz (Hoz) de Arbayún, to klippekløfter i nærheden af 
Sangüesa. 
 
4. dag – 31. maj 
Flyttedag. På vejen vestover til Picos de Europa besøgtes de to vådområder, Embalse de Ullíbarri ved 
Vitoria-Gasteiz i Baskerlandet og Marismas de Santoña i Cantabria. Indkvartering på Hotel Los Arcos de los 
Lagos i Cangas de Onís. 
 
5. dag – 1. juni 
Den vestlige del af Picos de Europa og ind til Caín i centrum af Picos de Europa. 
 
6. dag – 2. juni 
Flyttedag. Vi besøgte Lago de Ercina og Lago de Enol i den nordlige del af Picos de Europa og kørte derefter 
til Hotel Cosgaya i Cosgaya i den østlige del af Picos de Europa. 
 
7. dag – 3. juni 
Til Fuente Dé og med tovbanen op i 1850 - 2000 meters højde for at finde de højalpine arter. 
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8. dag – 4. juni 
Området omkring Portilla de la Reina i den sydlige del af Picos de Europa. 
 
Hjemrejsedag – 5. juni 
Kørsel til Bilbao. Flyvning Bilbao – København over Palma de Mallorca 
 
 

Deltagerliste 
 
Jan Nilsson, Torben Lund-Hansen, Karin Hammer, Meta Bischoff, Torkild Kristensen, Peter Kjer Hansen, 
Kirsten Breddam, Jørgen Giskehaug, Elin Vrang, Jens Vrang, Vibeke Barkholt, René Moss, Steffen Holst og 
Frands E. Jensen (leder). 
 
 

Lørdag 28. maj 
 
De 13 deltagere og lederen mødtes i Københavns Lufthavn om formiddagen for at flyve til Bilbao via Palma 
de Mallorca. Hvorfor Palma de Mallorca? Jo, fordi Air Berlin, som vi fløj med, har en ”main hub” på 
Mallorca, hvorfra der udgår fly til en mængde steder, deriblandt København og Bilbao. Vi nåede Bilbao godt 
en time forsinket ved 17-tiden. Ved 18-tiden var vi klar til afgang mod Navarra i to rummelige og velkørende 
Citroën Jumper minibusser. Jan kørte den ene og Frands den anden. Vejret var udmærket med sol og ca. 20°. 
Vi gjorde kun et enkelt stop undervejs, så det blev ikke til de store fugleoplevelser denne dag. Gåsegrib, Rød 
og Sort glente plus nogle enkelte småfugle blev dog noteret. Vi var fremme på hotel Yamaguchi i Sangüesa 
tids nok til indkvartering og aftensmad. 
 
 

Søndag 29. maj 
 
Hotel Yamaguchi i udkanten af Sangüesa ligger praktisk i forhold til vejnettet, men giver ikke mange 
muligheder for kratlusk i nærområdet. Der var dog Sydlig nattergal, Stillits og Gulirisk i hotellets gård. 
 
Dagens første mål var Bárdenas Reales, et stort busksteppe-område med mærkværdige sand- og 
klippeformationer, der ligger ca. 80 km syd for Pamplona. Vi fandt hurtigt ud af, at småvejene, der kunne 
have ført os en kortere vej til området, var for bøvlede at køre ad, så vi kørte vestpå ad NA 132 ud til 
hovedvejen mod syd fra Pamplona, N 121, og kørte til den lille by Arguedas, hvorfra en af vejene ind i 
Bárdenas Reales udgår. På vej ind i området stoppede vi ved oversvømmede rismarker, hvor nogle Kohejrer 
søgte føde. Et stop længere fremme ved en flodsænkning gav godt med småfugle som Biæder, Spottesanger 
og Bomlærke.  
 

    
Bárdenas Reales 
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I Bárdenas Reales er det tilladt at køre på en ringformet grusvej, der udgår fra den militærforlægning, der 
findes inde i området. Her må man vælge, om man vil køre med eller mod uret rundt på grusvejen. 
Vagtposterne nåede at få nervøse trækninger, inden vi valgte at køre rundt mod uret. Bárdenas Reales er også 
i høj grad stenpikker-land. Vi så godt med almindelige Stenpikkere og nogle fine Middelhavsstenpikkere. 
Enkelte fik et glimt af Sørgestenpikker. I den østligste del af området findes nogle lidt højere klippeskrænter. 
Her stoppede vi for at iagttage Alpesejlere, der fløj over klipperne. Her var også Top-, Sang- og Kalander-
lærke og Korttået lærke. Rovfugle var der også, domineret af Gåsegrib, Sort glente og Tårnfalk. På vej ud af 
området så vi to flotte Ådselgribbe svævende over rismarkerne. 
 
Vi spiste frokost uden for en café i Valtierra, lige nordvest for Arguedas, og fortsatte så nordpå til søen 
Laguna de Pitillas. Ligesom i Bárdenas Reales var det tydeligt, at det var week-end, for der holdt ikke 
mindre end fire turistbusser på den relativt lille parkeringsplads. Nu bevæger turisterne sig sjældent langt fra 
parkeringspladsen, så vi var ikke på nogen måde forhindret i at se de fugle, vi var kommet for. 
Drosselrørsangere sang fra rørene, og en Markpiber fløj sin sangflugt og landede ikke langt fra os, så den 
kunne beskues flot. Vandfuglene var repræsenteret ved pæne antal Purpurhejrer, Fiskehejrer, Skarver, 
Stylteløbere, Små og Toppede lappedykkere, Grå-, Knar- og Taffelænder. Også Lille præstekrave blev set. 
Ved 18-tiden kørte vi tilbage til Sangüesa og senere spiste vi middag på hotellet. 
 
 

Mandag 30. maj 
 
Denne dag skulle vi op i højderne i den vestlige del af Pyrenæerne. Vi havde bedt en lokal fuglekigger, 
Gorka Gorospe, om at guide os. Da han ankom til hotellet kl. 8, så han ikke særligt glad ud, for vejrudsigten 
var dyster. Det var da også ganske vådt, da vi 15 minutter senere kørte af sted. For at gøre en lang historie 
kort, gik det nu ikke så galt med vejret. Vi var ikke meget generet af regn. Vi kørte østpå ad N 240 langs 
Embalse de Yesa og nordpå ad NA 137 op i Roncal-dalen. Et enkelt stop blev gjort, hvor vi så bl.a. Ådsel-
grib, Ravn og Rødrygget tornskade. Derefter kørte vi helt op til den franske grænse i ca. 1800 meters højde. 
Her stillede vi bilerne på en parkeringsplads og gik en lille rundtur i det ganske grønne og smukke landskab. 
Desværre blæste det en halv pelikan, så småfuglene lod sig kun se i korte glimt. Der var ellers både Bjerg-
piber, Jernspurv, Ring- og Misteldrossel, Sortmejse, Lille korsnæb og Citronsisken. Alpekrager og -alliker 
ynglede i de dybe huller i klipperne. Også Kongeørn og Vandrefalk lod sig se, om end kortvarigt. 
 

 
Udsigt fra Refugio de Belagua 

 
Vi kørte et lille stykke ned ad bjerget og spiste frokost på en græsskråning ved Refugio de Belagua. Endnu 
længere nede gik vi en tur i en skov, der er kendt for at huse Hvidrygget flagspætte. Blæsten var taget af, 
men vi fandt ikke den hvidryggede. Det var heller ikke den optimale årstid. Spætter er lettere at finde i det 
tidlige forår, hvor de trommer, og hvor der ikke er blade på træerne. Der var derimod Top- og Sortmejse 
samt både Træløber og Korttået træløber og en del andre småfugle. Derfra kørte vi mod Lumbier ad NA 214 
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og stoppede ved den ene ende af Foz de Arbayún. (”Foz” betyder kløft på navarransk. På spansk (castillano) 
hedder det ”hoz”.) Fra den glimrende udsigtsplatform kunne vi iagttage store flokke af Gåsegribbe. Også 
Alpesejlere fløj frem og tilbage over kløften. Ved grundig gennemgang af gribbene opdagedes to Lamme-
gribbe. De var ikke ligefrem tæt på, men i teleskop kunne man fint se de lange haler og de lyse undersider. 
 

 
Foz de Lumbier 

 
Videre til Lumbier, hvor vi gjorde stop ved en gribbefodringsplads. Her kunne iagttages et større antal 
Gåsegribbe, ca. fem Ådselgribbe samt Ravne og Sorte og Røde glenter. I Foz de Lumbier gik vi en tur ind i 
kløften og kunne atter nyde de mange Gåsegribbe, en del Ådselgribbe plus Klippe- og Bysvaler, Alpekrager 
og Gulirisker. En Dværgørn af mørk fase blandede sig i selskabet og gjorde i fuldt alvor udfald mod en 
Alpesejler uden dog at have heldet med sig. Selv om den ikke er større end en Musvåge, er det en rigtig 
temperamentsfugl. Vi var tilbage på hotellet kl. 19.30, hvor vi tog afsked med Gorka, som uddelte kasketter 
med reklame for ”Birding Navarra” og brochurer om Navarras natur. 
 
 

Tirsdag 31. maj 
 
Vi forlod Sangüesa 8.30 og kørte vestpå uden om Pamplona og mod Vitoria-Gasteiz i Baskerlandet. Lige 
inden sidstnævnte by besøgte vi ca. 10.30-11.30 søområdet Embalse de Ullíbarri, hvor vi gik ud til et 
udmærket observationsskjul i en rørskov. Her var godt med småfugle som Cettisanger, Munk, Halemejse og 
Digesvale. Desuden Lille og Toppet lappedykker, Blishøns, Vandrikse (hørt), ænder, Hvid stork, Fiskehejre, 
Slangeørn og Rørhøg. 
 
Vejen gik videre mod nordvest over Bilbao i kraftig regn til Marismas de Santoña, en lavvandet bugt på 
nordkysten i Cantabria. Her spiste vi den medbragte frokost i tørvejr mens vi studerede Silkehejrer og 
enkelte andre ”vådfugle”. Lidt længere fremme ad vejen mod Santoña var der er et fint fugleskjul, hvor vi 
kunne stå og kigge på fuglene i bugten. De mest interessante indslag udgjordes af Skestork, Småspove, 
Storspove, Alm. ryle, Sildemåge, Splitterne og Gul vipstjert. Vi kørte videre vestpå i afbrudt småregn og var 
fremme i Cangas de Onís 18.15. Hotel Los Arcos de los Lagos ligger centralt på hovedgaden ud til en lille 
plads. Nogle belgiere havde været så venlige at parkere deres to Ferrarier overfor hotellet, så der var noget 
smukt at kigge på, selvom der ikke var nogen fugle. I floden (eller rettere kanalen) bag hotellet var der 
derimod Vandstær. Vi spiste middag på en restaurant i byen. 
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Onsdag 1. juni 
 
Vi vågnede til tung dis over bjergene. Klokken blev 9 inden vi kom fra hotellet, så butikkerne var åbnet. Vi 
begyndte derfor med frokostindkøb, hvorefter vi kørte mod syd ad N625 ned gennem den vestlige del af 
Picos de Europa. Ruten hedder Desfiladero los Beyos. Desfiladero betyder ”smal passage”, og vejen er da 
også virkelig smal med høje bjergsider til begge sider. I bunden af passagen løber floden Río Sella. Solen var 
kommet frem i mellemtiden. Vi stoppede flere steder for at nyde landskabet og fuglene. Bjergvipstjert blev 
set adskillige steder, men karakterfuglene var Munk og Rødhals. En parkbetjent henvendte sig til os og 
gjorde os opmærksomme på, at vi befandt os tæt ved en Kongeørne-rede. Reden kunne vi ikke se, men snart 
blandede en Kongeørn sig mellem Gåsegribbene i luftrummet. Vi gjorde et længere stop ved et åbent 
skovområde syd for Oseja de Sajambre, hvor vi gik ind i skoven. En Mellemflagspætte blev set ganske 
kortvarigt, hvorefter den fløj længere væk. Trods ihærdig spejden fik vi den ikke at se igen, men den kunne 
høres ganske længe. Også Stor flagspætte, Spætmejse, Rødrygget tornskade, Bjergløvsanger, Skovskade og 
Dompap blev set. 
 

 
Skovtur syd for Oseja de Sajambre 

 
 

Frokosten blev indtaget ved passet Puerto del Pontón (1280 m) i 
solskin og kølig blæst (10-12°). Her sang en Gulspurv, som her er 
på den sydlige grænse af sin yngle-udbredelse. Vi kørte videre ad 
den smalle vej LE244 via Posada de Valdeón og ad en endnu 
smallere vej helt ind til Caín i hjertet af Picos de Europa. Herfra 
løber Río Cares gennem en 12 km lang, smal kløft mod nord. Man 
kan gå gennem kløften hele vejen. Visse steder er stien hugget ind 
i bjerget. Her er der mørkt, vådt og glat, men på de åbne steder er 
der en meget flot oversigt over kløften og dens flora og fauna. 
Vejret var smukt, men det var temmelig blæsende. Vi gik ca. 2-3 
km ind i kløften og tilbage på et par timer. Karakterfuglene var 
ikke overraskende Vandstær, Bjergvipstjert og Husrødstjert. 
Orkideer blev beundret og fotograferet. På tilbageturen fra Caín 
gjorde vi et kort stop ved Puerto de Panderruedas (1450 m), hvor 
der var en smuk udsigt, men ikke særlig mange fugle. Tilbage på 
landevejen mod Cangas de Onís sås bl.a. Slangeørn, Musvåge og 
en Grønspætte. 
 
 
 
Bro over Río Cares 
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Torsdag 2. juni 
 
Vi kørte fra Cangas de Onís med pakkede biler forbi Covadonga til Mirador de la Reina. Klokken var 9.30 
da vi var fremme, vejret var fint med lette skyer og sol, ca. 12°. Ved udsigtspunktet sås bl.a. Gåsegrib, Gøg, 
Alpekrage, Torn- og Gulirisk, Bogfinke og Jernspurv. Vi kørte videre til Lago de la Ercina, stillede bilerne 
på parkeringspladsen og gik en tur i det lavalpine græsnings-landskab rundt om bjergtoppene Bricial (1248 
m) og El Mosquital (1284 m); en tur på ca. 6 km, der tog ca. 3 timer. Undervejs sås bl.a. Tårnfalk, 
Bjergpiber, Husrødstjert, Jernspurv, Alpekrage, Sortstrubet bynkefugl, Klippesvale, Stenpikker, Mistel- og 
Stendrossel. Vi spiste frokost ved Lago de Enol. På vej ned ad bjergene besøgtes klosterkirken ved Cova-
donga, hvorefter vejen gik østpå ad AS114 til Panes. Derfra sydpå ad N621 til Potes, og derfra ad den mindre 
CA185 til Hotel Cosgaya i den meget lille landsby Cosgaya, hvor vi skulle bo de næste tre nætter. På turen 
sås bl.a. Dværgørn, Slangeørn, Ådselgrib, Musvåge og Grå fluesnapper. 
 
Vi fik bestilt brød til næste dag og fik en glimrende middag på hotellet. 
 
 

Fredag 3. juni 
 
Afgang 8.15 i lysegråt, overskyet vejr, tørt, 12°. Disen hang 
over bjergtoppene, mens vi kørte mod Fuente Dé. Vi var klar 
ved kabelbanen ”Teleférico” 8.45. Der stod i brochuren, at 
om sommeren kører den fra kl. 9, men ak, det var stadig 
vinter 3. juni, så vi måtte pænt vente til kl. 10. Vi gik lidt 
rundt i omegnen og ledte efter småfugle i ventetiden og kom 
så med den første vogn de ca. 750 m op ad bjerget. Turen 
tager 4 minutter, og højdeforskellen mærkes tydeligt både på 
landskabet og i ørerne. Der var absolut ingen sne i dalen, men 
en del snefaner oppe på plateauet, Hoyos de Lloroza, i 2000 
meters højde. Vi tog vejen mod nord, væk fra kabelbane-
stationen, kom ret hurtigt fri af de lave skyer, gik vest om 
Peña Olvidada (2406 m) op til La Vueltona. Oppe i højderne 
fik vi ret hurtigt øje på Bjergpiber og Alpejernspurv. Husrød-
stjert og Stenpikker var talrige, mens Alpekrage, Alpeallike, 
Ravn, Klippesvale og Gåsegrib fløj rundt over os. Fremme 
ved La Vueltona optrådte et par Murløbere smukt for os med 
fødeindsamling blandt nogle klippeblokke, hvorefter de fløj 
bort, formentlig i retning af deres rede. Frokosten blev ind-
taget under stor bevågenhed af 6-8 Alpealliker, der ikke veg 
af vejen for at spise af hånden, når der blev tilbudt ost- og 
pølse-rester. Grøn peber var derimod ikke af interesse. 
 
 
 Tæt på ”murløber-stedet” 
 
På vej tilbage til kabelbanen kunne vi iagttage fire Snefinker, der flagrede rundt oppe på klippevæggen under 
Peña Olvidada. Kongeørn, Ådselgrib og gemser viste sig også. Vi var nede i dalen igen 15.15. De fine 
oplevelser med de alpine fugle betingede en kop ”Murløber-kaffe” på DOF’s regning i Espinama. Nogle blev 
sat af ved hotellet i Cosgaya, men de fleste af os fortsatte til Argüébanes i nærheden af Potes, hvor vi gik en 
tur i et åbent skovområde. Her blev bl.a. set en fin Bjergløvsanger. 
 
Den sydøstlige del af Picos de Europa, som vi befandt os i, kaldes La Liébana. Hotellet bød på Liébana-
middag, en velsmagende gryde med kikærter, kål, flæsk, m.m. 
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 Lørdag 4. juni 
 
Vi kørte kl. 9 med sol og blå himmel over bjergene, over Potes ad N621 til Portilla de la Reina. Turen og et 
kiggestop ved Puerto San Glorio (1.609 m) gav bl.a. Hvepsevåge, Musvåge, Gåsegrib, Ravn, Skovskade og 
Sortstrubet bynkefugl. I passet vakte en gyvelkvæler (klorofyl-fri plante, der snylter på gyvel) almen 
interesse. Vel fremme opsøgte vi fodboldpladsen i Portilla de la Reina, der skulle rumme såvel Stendrossel 
som Klippeværling. Stendroslen så vi ikke, men Klippeværlingen blev jagtet intenst og set af de fleste. 
 
En halv km vest for Portilla de la Reina fulgte vi en vandrerute op i Valle de Lechada, hvor vi fik en travetur 
i solskin og blæst. På orienteringstavlerne var der billeder af både bjørn og gemse, men vi så ingen af 
dyrene… En flot Rødrygget tornskade viste sig, foruden Sortmejse og Halemejse. Vi spiste den medbragte 
frokost på grusvejen i dalen. Tilbage i Portilla de la Reina holdt vi kaffestop på en bar, og Thorkild benyttede 
tiden til at fotografere en badende Klippeværling i vandløbet overfor baren.  
 
På vej tilbage til hotellet var der et kort ”kulturstop” i Potes, hvor nogle nåede at se kirken, mens andre købte 
lokale produkter som cider og kvædemarmelade, mm. 
 
 

Søndag 5. juni 
 
Dagen bød på morgenmad kl. 6 og afgang 6.40 med retning mod Bilbao. Vi fik en sidste oplevelse af det 
nordspanske landskab gennem Desfiladero de la Hermida, mens solen kom op over bjergene. Derefter plan-
mæssig kørsel til Bilbao og afgang mod Palma de Mallorca og København. 
 

---ooOoo--- 
 
Stor tak til alle deltagerne for godt humør, god hjælp til at finde fuglene, stor tålmodighed ved de til tider 
lange ophold i bilerne og god stemning ved middagene. Tak til de deltagere, som kunne indvi os andre i 
botanikkens verden og til Jan for kørsel af minibus. 
 
 
Venlig hilsen 
Frands E. Jensen 
 

 
Utålmodig Alpeallike 
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Artsliste 
 
Artslisten er baseret på lederens optegnelser fra dag til dag. Der er ikke angivet antal fugle for hver enkelt 
lokalitet. Der henvises til dagbogen. Ingen fugle er noteret 5. juni, hvilket ikke betyder, at der ikke blev set 
nogen, men at vi koncentrerede os om at komme til Bilbao for at nå flyet hjem. 

 
”x” betyder et antal fra 1 til 9 

”xx” betyder et antal fra 10 til 99 
”xxx” betyder et antal på 100 eller mere 

 
De angivne antal er bevidst ikke overvurderet, men generelt i underkanten. Listen rummer 122 arter. 
 
Dato 28. maj 29. maj 30. maj 31. maj 1. juni 2. juni 3. juni 4. juni 

Lille lappedykker, Tachybaptus ruficollis   x   x         

Toppet lappedykker, Podiceps cristatus   x   x         

Skarv, Phalacrocorax carbo   x             

Kohejre, Bubulcus ibis   x             

Silkehejre, Egretta garzetta       x         

Fiskehejre, Ardea cinerea   xx 1 x         

Purpurhejre, Ardea purpurea   xx             

Hvid stork, Ciconia ciconia   xx   x         

Knarand, Anas strepera   x   x         

Gråand, Anas platyrhynchos   xx   x   2     

Taffeland, Aythya ferina   x   x         

Hvepsevåge, Pernis apivorus               2 

Sort glente, Milvus migrans xx xx xx x x x 1 1 

Rød glente, Milvus milvus  1   x x         

Lammegrib, Gypeatus barbatus     2           

Ådselgrib, Neophron percnopterus   2 xx     2 1 1 

Gåsegrib, Gyps fulvus 1 xx xxx x x xx xx xx 

Slangeørn, Circaetus gallicus       2 2 2     

Rørhøg, Circus aeroginosus   xx   x         

Musvåge, Buteo buteo   1 2   x x x xx 

Kongeørn, Aquila chrysaetos     1   3   2   

Dværgørn, Hieraaetus pennatus     1     2     

Tårnfalk, Falco tinnunculus   x x x 1 2 1   

Vandrefalk, Falco peregrinus     1           

Rødhøne, Alectoris rufa   2             

Vandrikse, Rallus aquticus       1         

Blishøne, Fulica atra   xx   xxx   x     

Grønbenet rørhøne, Gallinula chloropus         1       
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Dato 28. maj 29. maj 30. maj 31. maj 1. juni 2. juni 3. juni 4. juni 

Stylteløber, Himantopus himantopus   xx             

Storspove, Numenius arquata       x         

Småspove, Numenius phaeopus       x         

Lille præstekrave, Charadrius dubius   2             

Almindelig ryle, Calidris alpina       xx         

Sildemåge, Larus fuscus       2         

Middelhavssølvmåge, Larus cachinnans   x 1 xx   x     

Splitterne, Sterna sandvicensis       x         

Ringdue, Columba palumbas   x 1 x x x x x 

Tyrkerdue, Streptopelia decaocto   xx x x x     1  

Turteldue, Streptopelia turtur   1             

Gøg, Cuculus canorus           1     

Mursejler, Apus apus xx xxx x x x x x x 

Alpesejler, Apus melba   x xx           

Biæder, Merops apiaster   xx             

Hærfugl, Upupa epops   x             

Grønspætte, Picus viridis     1   1       

Stor flagspætte, Dendrocopus major         1   2 1 

Mellemflagspætte, Dendrocopus medius         1       

Kalanderlærke, Melanocorypha calandra   x             

Korttået lærke, Calandrella brachydactyla   x             

Toplærke, Galerida cristata   xx             

Sanglærke, Alauda arvensis   x             

Klippesvale, Ptyonoprogne rupestris     xx   xx x x x 

Digesvale, Riparia riparia       xx x       

Landsvale, Hirundo rustica   xx x x x   x xx 

Bysvale, Delichon urbica x xx xxx xx xx x x x 

Markpiber, Anthus campestris   1             

Bjergpiber, Anthus spinoletta     2     x x   

Gul vipstjert, Motacilla flava       1         

Bjergvipstjert, Motacilla cinerea     x   xx x x x 

Hvid vipstjert, Motacilla alba 1 2 x x xx x x xx 

Vandstær, Cinclus cinclus       1 3       

Gærdesmutte, Troglodytes troglodytes     x x x x x x 

Jernspurv, Prunella modularis     x x x xx   x 

Alpejernspurv, Prunella collaris             x   

Rødhals, Erithacus rubecula 1   x x x x   x 
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Dato 28. maj 29. maj 30. maj 31. maj 1. juni 2. juni 3. juni 4. juni 

Sydlig nattergal, Luscinia megarhynchos   2 x x         

Husrødstjert, Phoenicurus ochruros     2   xx xx xx x 

Rødstjert, Phoenicurus phoenicurus             1 1 

Sortstrubet bynkefugl, Saxicola torquata   x x     x   x 

Stenpikker, Oenanthe oenanthe   x x     x x   

Middelhavsstenpikker, Oenanthe hispanica   x             

Sørgestenpikker, Oenanthe leucura   2             

Stendrossel, Monticola saxatilis           1     

Ringdrossel, Turdus torquatus     1           

Solsort, Turdus merula x x x x x x x x 

Sangdrossel, Turdus philomelos     2           

Misteldrossel, Turdus viscivorus     1     1     

Cettisanger, Cettia cetti   1   1         

Rørsanger, Acrocephalus scirpaceus       1         

Drosselrørsanger, Acro.cephalus 
arundinacius 

  2   1         

Spottesanger, Hippolais polyglotta   1             

Provencesanger, Sylvia undata   1             

Sorthovedet sanger, Sylvia melanocephala     1           

Havesanger, Sylvia borin         2     xx 

Munk, Sylvia atricapilla   1 x x xx xx xx x 

Bjergløvsanger, Phylloscopus bonelli         1   1 1 

Iberisk gransanger, Phylloscopus ibericus       1   1     

Fuglekonge, Regulus regulus     1     1 x   

Grå fluesnapper, Muscicapa striata           2     

Broget fluesnapper, Ficedula hypoleuca       1         

Skægmejse, Panurus biarmicus     x             

Halemejse, Aegithalos caudatus       5       2 

Topmejse, Parus cristatus     1           

Sortmejse, Parus ater     x         1 

Blåmejse, Parus caeruleus         1   x 1 

Musvit, Parus major   2 x x x   x  

Spætmejse, Sitta europaea         x   x 1 

Murløber, Tichodroma muraria             2   

Træløber, Certhia familiaris     1   x       

Korttået træløber, Certhia brachydactyla     1   x       

Rødrygget tornskade, Lanius cullorio     x   1     1 

Skovskade, Garrulus glandarius 1       x x x xx 
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Dato 28. maj 29. maj 30. maj 31. maj 1. juni 2. juni 3. juni 4. juni 

Husskade, Pica pica x x x x x x     

Alpeallike, Pyrrhocorax graculus     xx       xx   

Alpekrage, Pyrrhocorax pyrrhocorax     xx   x xx x   

Sortkrage, Corvus corone x x xx x x x x x 

Ravn, Corvus corax   x x x x x x x 

Ensfarvet stær, Sturnus unicolor   xx xx x         

Gråspurv, Passer domesticus xx xx xx xx xx x   x 

Skovspurv, Passer montanus    1             

Snefinke, Montifingilla nivalis             4   

Bogfinke, Fringilla coelebs 1 1 x x x x x x 

Gulirisk, Serinus serinus   xx x   x x x x 

Citronsisken, Serinus citrinella     x           

Grønirisk, Carduelis chloris   xx x           

Stillits, Carduelis carduelis x xx xx x x x x   

Tornirisk, Carduelis cannabina     x     xx x xx 

Lille korsnæb, Loxia curvirostra   x x           

Dompap, Pyrrhula pyrrhula         2   2   

Gulspurv, Emberiza citrinella     1   1     1 

Klippeværling, Emberiza cia             3 x 

Bomlærke, Milaria calandra   xx x x         

 
 
 

 
Takker og tinder over Fuente Dé, Picos de Europa 

 
 

Forsidebillede: På vej langs Lago de Ercina, Picos de Europa 
Alle fotos skyldes Kirsten Breddam og Frands E. Jensen. 


