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Forord 

DOF Travel arrangerede en tur til Nordspanien i perioden 26. maj til 4. juni 2018 med 14 
deltagere og undertegnede som ledere. Turen blev gennemført i to minibusser og med 
overnatning fire forskellige steder. Vi besøgte to hovedområder: 

1. Pyrenæerne i Aragon omkring Torla (Ordesa National Park), 26. til 30. maj, og 
2. Picos de Europa i hjørnet mellem Asturias, Cantabria og León, 1. til 4. juni. 

Begge hovedområder er alpine. I Pyrenæerne nåede vi op til ca. 1700 meters højde, og i 
Picos de Europa til ca. 1900 meters højde. 

På vejen mellem de to hovedområder havde vi to overnatninger i henholdsvis Sangüesa i 
Navarra og Vitoria-Gasteiz i Baskerlandet, og her havde vi mulighed for at opleve nogle 
markant anderledes områder i lavere højde med en helt anden fuglefauna. Der var 
spændende vådområder og de spanske stepper, som altid er et besøg værd. 

Profil Grupperejser havde organiseret flyrejse (med hhv. Norwegian og KLM), billeje (Avis) 
og overnatning. 

Vejret var i hele perioden koldere end gennemsnitligt for årstiden med temperaturer i 
højderne mellem 5 og 15 °C og i lavlandet mellem 10 og 20 °C. Vi fik regn hver dag, men 
det var kun enkelte dage, regnen var generende. Til gengæld var der ikke voldsomt meget 
vind. Hvilket bidrog til at vores ture i højderne forsat var meget behagelige. 

I det hele taget havde det været et meget sent forår i Nordspanien, og det kunne ses på 
blomsterfloret, der præsenterede sig fra sin smukkeste side. Desuden var der en del sne i 
Picos de Europa, som vi skulle forcere. Det ville der ikke have været i et normalt år. 

Vi vil tillade os at skrive, at turen var vellykket. Turen var fyldt med store oplevelser fra de 
smukke landskaber til de mange fugle, som vi så undervejs på hele ruten. 

Lederne siger tusind tak til deltagerne for deres bidrag til en fin stortur. Det var et hold, der 
fungerede rigtigt godt sammen. Tak til Tue, der kørte den ene minibus og til Tom, der 
aflastede Frands ind imellem som chauffør i den anden minibus. Desuden bidrog flere 
med viden om planter, insekter, geologi og det spanske sprog. Hvilket kun var med til at 
gøre turen endnu mere spændende og interessant langs ruten i Nordspanien. 

 

Nikolaj og Frands  
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Deltagerliste 

Arne Vinten Nielsen Bodil Egede Thomas Garrigues 

Brit Garrigues Tue Brix Tom Moeslund 

Henning Frost-Christensen Anne Birgitte Nørgaard Vibeke Hansen 

Henrik Haugaard Gunhild Justesen Jens Lund Hansen 

Nikolaj Noel Christensen (leder) Peter Grünbaum Kirsten Breddam 

Frands E. Jensen (leder) 

Kort turoversigt 

 26. maj København → Barcelona → Timoneda d’Alfés → Torla (Pyrenæerne) 

 27. maj Torla → Valle de Otal → Torla 

 28. maj Torla → Valle de Ordesa → Torla 

 29. maj Torla → Revilla → Linás de Broto → Torla 

 30. maj Torla → Foz de Lumbier → Sangüesa (Navarra) 

 31. maj Sangüesa → Bárdenas Reales → Vitoria-Gasteiz (Baskerlandet) 

 1. juni Vitoria-Gasteiz → Mendixur Ornithological Park → Marismas de Santoña 
→ Cosgaya (Picos de Europa) 

 2. juni Cosgaya → Fuente Dé → Cosgaya 

 3. juni Cosgaya → Portilla de la Reina → Puerto de las Señales → Cosgaya 

 4. juni Cosgaya → Bilbao → Amsterdam → København 

 

I Valle de Otal 27. maj. Foto: Peter Grünbaum  
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Turen dag for dag 

Fugletabellerne er opstået på basis af Nikolajs optegnelser. Desuden havde vi fugleliste-
gennemgang næsten hver aften. En enkelt art, hvepsevåge, blev først registreret, da den 
viste sig at optræde på et af Tues billeder i selskab med en ådselgrib fra 2. juni. 

Forkortelser:  

juv. (juvenil): unge 

imm. (immature): ikke fuldt udvokset fugl 

ad. (adult): voksen fugl 

Stednavnene i turbeskrivelsen er i flæng på spansk, catalansk eller baskisk. 

Lørdag 26. maj 

Alle var mødt op i Københavns Lufthavn kl. 7. Afgang med Norwegian 8.55 mod 
Barcelona, hvor vi ankom let forsinket ca. 12.30. Vi fik udleveret vores to udmærkede 
minibusser, en Mercedes og en Peugeot, og kom afsted ca. 13.45. Derefter tog vi 
motorvejen mod vest, mod Lleida, og vi gjorde holdt fra 16 til ca. 17 lidt syd for byen ved 
Timoneda d’Alfés, et kun delvis opdyrket område med en del typisk middelhavs-
vegetation. Her spiste vi vores medbragte mad og gik en lille tur i landskabet for at se på 
og lytte til arter som hærfugl, silkehejre, sort glente, kalanderlærke og sydlig nattergal, som 
gav os den første fornemmelse af at være under sydligere himmelstrøg. 

Timoneda d’Alfés 

Kohejre  30 
Hvid stork  15 
Gåsegrib  9 
Sort glente  13 
Rørhøg  2 

 

Tårnfalk  1 
Biæder  2 
Bogfinke  1 
Grønirisk  1 
Sydlig nattergal  1 

 

Toplærke  20 
Theklalærke  10 
Kalanderlærke  12 
Sortkrage  20+ 
Gøg 1 

 

Herefter gik turen videre mod vest til Torla, hvor vi var fremme ved Hotel Edelweiss ca. 
19.30. Hotellet serverer kun morgenmad, så vi havde bestilt bord på en nærliggende 
restaurant, L’Atalaya, hvor vi kunne nyde en glimrende 3-retters menu, mens solen roligt 
var på vej ned over Torla. Derefter gik vi alle den lille og hyggelige tur tilbage til hotellet. 

Fugle set undervejs, hele dagen 

Kohejre  4 
Hvid stork  1 
Gåsegrib  2 
Rød glente  1 
Rørhøg  4 

 

Tårnfalk  7 
Ringdue 
Husskade 
Mursejler 
Landsvale 

 

Stillits 
Ensfarvet stær 
Gulirisk 

 

Søndag 27. maj 

Vejret var klart med lyseblå himmel og lammeskyer, da vi kom udenfor efter morgen-
maden. Der var også lammegrib på himlen, som kunne ses direkte fra hotellets 
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parkeringsplads, dog på ganske stor afstand, men alligevel til stor glæde for alle. Tænk 
man kun skal lige uden for hoteldøren, for at opleve ”fuglenes drage” på den nærliggende 
klippetop. 

Morgen, Torla 

Lammegrib  2 ad. 
Mursejler  20+ 
Landsvale  20+ 

 

Bysvale  20+ 
Gulirisk  2 
Hvid vipstjert  1 

 

Husrødstjert  1 ad + 3 juv. 

 
 

Efter indkøb til frokost kørte vi den korte, men temmelig bulede, vej ud til San Nicolás de 
Bujaruelo, hvor vi stillede bilerne ved traktørstedet og gik ud ad stien. Ved korsvejen fulgte 
vi vejen mod Valle de Otal. Der var mange både fugle, blomster og sommerfugle at se på, 
så det gik ikke så stærkt. Ved 13-tiden fandt vi en græsskråning med god udsigt, hvor vi 
holdt frokostpause. Det trak op til regn, så vi gik langsomt tilbage. 14.30 begyndte det at 
regne, men vi var ikke så langt fra bilerne, at vi blev seriøst våde. Traktørstedet havde alt 
optaget, så vi kørte tilbage til Torla, og mange gik på kaffebar. Om aftenen spiste vi på den 
samme restaurant som dagen før, et skønt sted i Torlas bymidte. 

Bujaruelo og Valle de Otal 

Lammegrib  3 
Gåsegrib  10 
Kongeørn  3 
Bjergløvsanger  10+ 
Gransanger  1 

 

Rødtoppet fuglekonge  5 
Rødhals  3 
Sortmejse  10 
Grønspætte  1 
Misteldrossel  1 

 

Spurvehøg  1 
Vandstær  1 
Alpesejler  3 
Klippesvale 
 

 

 

Torla og omegn, eftermiddag 

Ådselgrib  1  
Gåsegrib  18 
Sort glente  1 
Musvåge  1 

 

Bysvale  
Grå fluesnapper  3 
Sumpmejse  1 
Husrødstjert  4 

 

Bjergvipstjert  1 
Gærdeværling  1 

 

 

Ådselgrib nær Torla. Foto: Tue Brix 
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Mandag 28. maj 

Denne dag var afsat til Ordesa-dalen. Det er en lang gåtur på ca. 17 km, hvis man vil helt 
frem til Cola de Caballo (hestehale), et vandfald for enden af dalen, og tilbage igen. Vi fik 
morgenmad kl. 7 og kørte 7.45. Vi var vist nogle af de første biler på vejen dén dag, da vi 
kørte op mod La Pradera de Ordesa, hvor parkeringspladsen ligger. Midt på vejen stod en 
gemse, som ubekymret lod sig beskue fra begge biler et stykke tid, inden den stak op 
gennem bevoksningen. Vi var fremme 8.05 i fint vejr og 9 graders varme. Torla ligger i 
1030 meters højde, og parkeringspladsen ved La Pradera ligger i 1320 meters højde, så vi 
var allerede kommet et godt stykke opad. Enden af Ordesa-dalen, kaldet Circo de Soaso, 
ligger i ca. 1750 meters højde, så vi havde endnu godt 400 meter at stige ved egen kraft. 
Det første lange stykke af vejen går gennem bøgeskov langs Rio Arazas. Vi så 
bjergvipstjert og husrødstjert langs floden. I skoven sang mange sangdrosler, og også 
rødtoppet fuglekonge hørte til karakterarterne. Efterhånden bliver skoven tyndere, og 
bøgene bliver gradvis erstattet af andre træer, først og fremmest fyr. Her var jernspurv 
fremherskende. Efter ca. ¾ af turen flader stien ud og går gennem åbent terræn helt ud til 
Circo de Soaso. Flere gemser og en del murmeldyr lod sig se, og sidstnævnte lod sig høre 
med skarpe skrig. Vi satte os i det åbne terræn for at spise frokost, mens nogle gik det 
sidste stykke ad vejen ud til hestehale-vandfaldet. Man kan godt gå videre, men herfra går 
det meget stejlt opad mod bjergtoppene Cilindro (3325 m), Monte Perdido (3355 m) og 
Pico de Añisclo (3259 m). 

 

Cola de Caballo-vandfaldet. Det er større, end det ser ud på billedet. Foto: Frands Jensen 

Efter at have spist frokost og fået et lille hvil, begyndte vi tilbageturen. Vi kunne godt se, at 
der ville komme regn, men heldigvis nåede vi alle over det kritiske stykke med klipper, 
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inden regnen begyndte. Til gengæld væltede det så ned med regn og hagl på resten af 
turen. Alle fandt ud af, om deres regntøj var tæt. De sidste kom mere eller mindre 
gennemblødte ned til parkeringspladsen 16.30, og alle nåede en velfortjent kop kaffe eller 
en øl i restauranten, hvor der var tændt op i pejsen. 

 

Regnvejrsstemning i Ordesa-dalen. Foto: Nikolaj Noel Christensen. 

Middagen blev indtaget på en anden restaurant end dagen før, La Cocinilla. Tjeneren var 
lidt stresset, men maden og vinen var god, så vi besluttede at vende tilbage næste aften. 

Ordesa-dalen 

Vandstær  2 
Bjergvipstjert  2 
Husrødstjert  5 
Alpekrage  10 
Stenpikker  1 

 

Citronsisken  2 hørt 
Klippeværling  2  
Bjergpiber  2  
Gåsegrib  1 
Jernspurv  5 

 

Rødtoppet fuglekonge  2 
Kongeørn  1 
Musvåge  2 
Ravn  10 

 

Tirsdag 29. maj 

Det var gråt og skyet, da vi kørte fra hotellet 8.30. Dagens mål var Revilla, en landsby på 
ca. to huse og et plankeværk for enden af en sidevej til A138 mellem Escalona og 
Lafortunada. Vi tog den korteste, men næppe hurtigste, vej fra Sarvisé over Fanlo til 
Escalona. Hvis vejret havde været godt, havde det helt sikkert været en meget smuk 
strækning, men skyerne lå lavt, og da vi nåede Revilla, regnede det ret heftigt.  



- 9 - 

 

Morgen i Torla 

Rørsanger  1 syngende 
Stor flagspætte  1 hørt 

 

Grønspætte  1 hørt  
 

 

Gærdeværling  1 hørt 

 
 

 

Kort stop i Fanlo 

Sortstrubet bynkefugl  1 
Jernspurv  1 

 

Bogfinke  1 

 
 

Grønspætte  1 hørt 
 

Revilla er kendt som centrum for ”Las 
montañas del Quebrantahuesos”, lamme-
gribbe-bjergene, og det var meningen, at vi 
skulle ud at gå en tur i landskabet. Men efter 
ca. et kvarters venten var der ingen tegn på, 
at regnen ville stilne af foreløbig, så vi 
besluttede at køre et andet sted hen og 
forhåbentligt væk fra regnen. 

 

En stor bagklap er god at have i regnvejr! Foto: Kirsten Breddam 

Revilla og omegn 

Gåsegrib  25 
Gøg  2 
Bogfinke  2 
Bjergløvsanger  2 
Munk  2 

 

Ravn  3 
Middelhavssølvmåge  1 
Sort glente  5 
Rød glente  1 
Bomlærke  3 

 

Sydlig nattergal  1 
Alpesejler  2 
Stillits  2 

 

Vi kørte sydpå til Ainsa og så vestpå ad N260, hvor vi gjorde frokoststop på en rasteplads 
ved ”km 451” overfor en skrænt med meget specielle og smukke bjergfoldninger. Det var 
holdt op med at regne, men inden vi var færdige med frokosten, begyndte det så småt 
igen. 

Frokoststop, ”km 451” 

Sydlig nattergal  2 
Bomlærke  3 
Gulirisk  2 

 

Musvit  1 
Alpesejler  2 
Mursejler  50+ 

 

Vandrefalk  1 
Rød glente  1 

 

Lidt før Sarvisé fik vi øje på et større selskab af gribbe på himlen, så vi gjorde holdt og tog 
gribbene i øjesyn. Der var flest gåsegribbe, over 50, iblandet to lammegribbe og nogle få 
ådselgribbe og sorte glenter. En af ”gåsegribbene” var meget stor og mørk og havde en 
noget anderledes profil. Den blev bestemt til munkegrib, en art, der er meget ualmindelig i 
det nordlige Spanien, så vi havde den ikke i tankerne til at begynde med. 

Gribbe-komsammen syd for Sarvisé 

Gåsegrib  75+ 
Ådselgrib  3 

 

Lammegrib  2 
Munkegrib  1 

 

Sort glente 5 
Rødrygget tornskade 1 
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Herfra kørte vi videre ad N260 med retning mod Biescas og 
stoppede ved ”km 486” på en parkeringsplads lige ved broen 
over floden Sorrosal. Her var husrødstjerter og en grønspætte, 
der fløj frem og tilbage mellem nogle nøgne grene og et ukendt 
sted, måske et redehul. Alle fik set den fint. Det var næsten 
tørvejr, så vi gik en lille tur op ad stien fra parkeringspladsen. 
Der var ganske pænt med småfugle, og efter et par hundrede 
meter fik Tue øje på en lammegrib, der sad i et træ lidt oppe 
ad en bakke. Lammegribben lod sig fint beskue i teleskoperne 
i længere tid, og her fik alle et ordentligt kig på ”dragen”. 

 

Lammegrib på stor afstand. Foto: Tue Brix 

N260, km 486 

Rødrygget tornskade  1 
Grønspætte  2 
Havesanger  2 

 

Bjergvipstjert  1 
Husrødstjert  2 
Hvid vipstjert  1 

 

Musvåge  1 
Lammegrib  1 ad.  

 

Vi var tilbage ved hotellet ved 16-tiden og arrangerede en lokal gåtur i udkanten af Torla 
17-18.30 med bl.a. ådselgrib og grå fluesnapper. 

Torla 

Dværgørn  2 lys form 
Sort glente  2 
Gærdeværling  1 (genganger) 
Ådselgrib  1 ad. 
Gåsegrib  14 
Lammegrib  1 juv. turens eneste 

 

Spurvehøg  1 
Stor flagspætte  1 
Husskade  2 
Bysvale  20+ 
Landsvale  20+ 
Mursejler  20+ 

 

Kongeørn  2 
Blåmejse  1 
Ravn  3 
Bjergvipstjert  2 
Grå fluesnapper 3 

 

Onsdag 30. maj 

Der var planlagt en lille morgentur i Torla, men pga. regn aflyste vi og kørte i stedet kl. 9. 
Denne dag skulle vi begynde flytningen fra Pyrenæerne til Picos de Europa, så 

minibusserne var fuldt pakket. 
Første stop var i Jaca, hvor vi 
ankom lidt over 10 og med en del 
møje og besvær fik minibusserne 
parkeret et sted i byen, hvor det så 
ud som om, man ikke fik 
parkeringsbøder. I mellemtiden var 
vejret blevet fint med solskin. Vi gik 
ned til og rundt om citadellet, hvor 
der yngler en hel del stenspurve. Vi 
fik da også vores lyst styret med de 

Stenspurv i Jaca. Foto: Tue Brix 
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smukke, små spurve. På et af hjørnerne mellem citadellet og hovedgaden lå en bar meget 
belejligt, og vi slog os ned og fik en forfriskning. Her kunne vi sidde udendørs og nyde 
udsigten til citadellet og en ganske heftig trafik af rovfugle i luften med sorte glenter, 
gåsegribbe, tårnfalke og en enkelt lærkefalk. 

Morgen i Torla og undervejs til Jaca 

Lammegrib  2 ad. 
Musvåge  1 
Hvid vipstjert  1 

 

Rødrygget tornskade  1 
Sort glente  7 
Sortkrage  3 

 

Gåsegrib  5 
 

 

Rundt om citadellet i Jaca 

Stenspurv  30+ mange!  
Gråspurv  10 
Skovspurv  2 
Gulirisk  5 
Hvid vipstjert  4 

 

Musvit  1 
Rødhals  3 
Husskade  4 
Husrødstjert  5 
Gåsegrib 14 

 

Ådselgrib  2 
Sort glente  2 
Tårnfalk  2 
Lærkefalk  1 
Middelhavssølvmåge  1 

 

Kl. 12 var vi på landevejen igen. Det var trukket op, mens vi sad i Jaca, og vi fik rigeligt 
med regn undervejs.  

Fra Jaca til Foz de Lumbier 

Sort glente  17 
Gåsegrib  134 
Tårnfalk  2 
Rød glente  1 

 

Musvåge  1 
Kirkeugle  1 (Nikolaj alene) 
Ensfarvet stær  3 
Bomlærke  2 

 

Toplærke  2 
Sortkrage  5 
Middelhavssølvmåge  1 

 

Det var nogenlunde tørt, da vi nåede Foz de Lumbier i Navarra lidt i halv to, men vi var 
dårligt kommet ud af minibusserne, før det begyndte at dryppe. De fleste trak i regntøjet, 
inden vi gik ned til kløften. Der blev i tidligere tider anlagt en jernbane mellem Sangüesa 
og Pamplona. Den gik via to tunneller gennem kløften, men blev nedlagt allerede i 1942. 
Efter den første tunnel fandt vi et udmærket sted med stort klippeudhæng ovenover, hvor 
vi kunne sidde i tørvejr og spise 
frokost. Her var også stenspurv 
samt klippesvale og alpesejler ud 
over en masse gåsegribbe, der dels 
fløj over os mellem regnbygerne, 
dels sad på klippeafsatserne. På 
grund af det våde vejr gik vi ikke 
hele vejen (ca. 1300 m) gennem 
kløften, men vendte om inden. 
Tilbage ved parkeringspladsen 
hørtes sydlig nattergal, spotte-
sanger og cettisanger. 

 
Foz de Lumbier. Foto: Kirsten Breddam
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Foz de Lumbier 

Gåsegrib  50 
Ådselgrib  2 
Dværgørn  2 
Klippesvale  25+ 
Alpekrage 2 

 

Alpesejler  2 
Stenspurv  6 
Stillits  20 
Cettisanger  1 
Sort glente 2 

 

Spottesanger  1 
Sydlig nattergal  1 
Blådrossel  1  
Bysvale 1 
Rød glente 1 

 

Efter besøget ved Foz de Lumbier kørte vi den korte strækning til Sangüesa, hvor vi 
indlogerede os på Hotel Yamaguchi. (Først Hotel Edelweiss, så Hotel Yamaguchi. Er vi i 
Spanien?) Frands og Kirsten havde boet på hotellet syv år tidligere, og da var det ganske 
tilforladeligt, men tilsyneladende var der ikke foretaget vedligeholdelse siden. Der var i 
hvert fald flere, der måtte have et andet værelse pga. fugt eller manglende lys. Det var 
blevet fint vejr igen, og efter en forfriskning på balustraden udenfor baren – med indlagt 
dværgørn og vandrefalk – gik vi en tur ad en mindre befærdet vej bag hotellet. Her viste 
turens eneste sorthovedet sanger sig ganske kortvarigt. Der var også gærdeværling og 
korttået lærke, og vandrefalken fra før sat flot i toppen af en elmast og lod sig beskue på 
fornuftig afstand.  

Sangüesa, ved hotellet og på eftermiddagsgåtur 

Gåsegrib 6 
Rød glente 1 
Sort glente 4 
Rørhøg 1 
Dværgørn 3 
Vandrefalk 1 ad.  
Mursejler 30+ 

Hærfugl 3 
Toplærke 5 
Korttået lærke 1 
Landsvale 50+ 
Hvid vipstjert 1 
Sydlig nattergal 1 
Spottesanger 1 

Sorthovedet sanger 1 hun 
Husskade 1 
Gråspurv 10 
Ensfarvet stær mange 
Gulirisk 5 
Grønirisk 1 
Gærdeværling 2 par 

Vi fik hotellets faste tre-retters menu til middag, bortset fra et par stykker, der foretrak 
grisetæer i stedet for fisk. Ganske velsmagende og veltilberedt mad til 13 euro! 

Torsdag 31. maj 

Hotel Yamaguchi kan ikke anbefales til overnatning, men køkkenet var godt, hvilket vi 
også kunne konstatere til morgenmaden. 

Morgen ved hotellet 

Hærfugl  1 
Toplærke  8 
Mursejler  100+ 

 

Landsvale 
Gulirisk  3 
Grønirisk  1 

 

Vandrefalk  1 ad. hun 
Stillits  7 

 

Vi var afsted 8.30 med retning mod Bárdenas Reales i det sydøstlige Navarra, dagens 
hovedattraktion. Bárdenas Reales er et 420 km2 stort halvørken-område med ganske lidt 
landbrugsland ind imellem. Det er omgivet på tre sider af lave, stærkt eroderede bjerge af 
sandsten, kalk og ler. Når man svinger væk fra landevejen syd for Arguedas, kommer man 
igennem et område med rismarker. Her stoppede vi og så på stylteløbere og 
præstekraver, mens en drosselrørsanger overdøvede en rørsanger i et lille rørområde. 
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Fra Sangüesa til Bárdenas Reales 

Musvåge  2 
Dværgørn  2 
Rørhøg  1 

 

Hvid stork  27 
Turteldue  1 
Tyrkerdue 14 

 

Bomlærke 1 
 

 

Rismarkerne inden Bárdenas Reales 

Sort glente  1 
Stylteløber  4 
Lille præstekrave  3 
Stor præstekrave  1 

 

Kohejre  4 
Sortterne  1 
Skarv  1 
Gråand  7 

 

Rørhøg  3 
Rørsanger  1 
Drosselrørsanger  1 

 

Rigtigt inde i Bárdenas Reales kan man kun køre på en 25-km-rundstrækning i området. 
Vi stoppede og gik et stykke langs vejen for at se efter især stenpikkere og lærker. Vi blev 
belønnet med stenpikker og middelhavsstenpikker. Desuden blev toplærke og korttået 
lærke noteret i bogen. En provencesanger viste sig i nogle udgåede træer. Karakterfuglen 
i området var dog husrødstjert. I middagsheden, ca. 22 grader, fra 13 til 14 spiste vi 

frokost, overfløjet af gåse-
gribbe og jetfly. Det spanske 
flyvevåben har et øvelses-
område midt i Bárdenas 
Reales, og de øvede intenst 
med jagerflyene under vores 
frokostpause. Ganske im-
ponerende, hvis man er til 
sådan noget. På vej ud af 
Bárdenas Reales gjorde vi et 
kort stop ved den berømte 
klippe Cabezo de Castil-
detierra. Se foto til venstre 
(Kirsten Breddam). 

Bárdenas Reales 

Gåsegrib  70 
Ådselgrib  3 
Dværgørn  1 
Vagtel  1 hørt 
Alpekrage  2 
Tårnfalk  2 

 

Bomlærke  8 
Toplærke  26 
Korttået lærke  4 
Husrødstjert  2 
Turteldue  2 
Stenpikker  4 

 

Middelhavsstenpikker  2 
Provencesanger  1  
Hvidvipstjert  1 
Tornirisk  1 
Theklalærke  3 
Ravn  2 

 

På den videre færd valgte vi fortrinsvis de mindre veje, og efter et kaffestop i Estella nåede 
vi Hotel Elorriaga i Vitoria-Gasteiz’ østlige udkant lidt i halv syv. Middagen blev indtaget på 
en restaurant på den anden side af gaden.  
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Fra Bárdenas Reales til Vitoria-Gasteiz 

Hvid stork 50 
Kohejre 3 
Fiskehejre 2 
Gåsegrib 90 
Ådselgrib 1 
Sort glente 10 
Rød glente 1 
Rørhøg 6 
Tårnfalk 1 

Middelhavssølvmåge 3 
Tyrkerdue 1 
Mursejler 100+ 
Korttået lærke 1 
Toplærke 3 
Landsvale 20+ 
Hvid vipstjert 2 
Sydlig nattergal 2 
Husrødstjert 1 

Ensfarvet stær 4 
Sortkrage 2 
Husskade 1 
Skovskade 1 
Stillits 6 
Gulirisk 2 
Bomlærke 5 

Fredag 1. juni 

Det var anden rejsedag mellem de to bjergområder, Pyrenæerne og Picos de Europa. Det 
var lysegråt og overskyet fra morgenstunden, 15 grader. Vibeke havde været på 
morgentur og hørt pirol i en bevoksning langs småvejene bag hotellet, så efter morgenmad 
og pakning af minibusser, gik vi alle derhen. Alle fik hørt pirolen og enkelte fik korte glimt 
af den. Desuden var der spottesanger i de omkring liggende krat. 

Morgenobs 

Pirol  1  
Spottesanger  2 
Munk  1 

 

Løvsanger  1 
Rødhals  3 
Husrødstjert  et par + juv. 

 

Gulirisk  6 
Husskade  2 
Rød glente  1 

 

Vi kørte så nogle få km mod øst, og efter at have kørt lidt forgæves rundt i landsbyen 
Mendíjur for at lede efter den ornitologiske park, nåede vi Garaio Provincial Park, hvor vi 
gik en tur. Der var mange blomster og en del fugle, men der var tilsyneladende ingen sti til 
den sø, vi gerne ville se. Vi vendte om og kørte tilbage til en vej, vi var kørt forbi tidligere. 
Den ledte os til Mendixur Ornitologiske Park. Også her var der mange blomster, især en 
del forskellige orkideer. Efter at have nydt orkideerne gik vi den korte vej til det første 
fugleskjul ved kanten af Embalse de Urríbarri. (En embalse er en opstemning af en flod, 
altså en kunstig sø.) Her kunne vi iagttage en række arter, som vi ikke havde set andre 
steder på turen, såsom grågås, knarand, taffeland, toppet lappedykker, purpurhejre og 
blishøne. Også det andet fugletårn, der ligger betydeligt længere væk fra parkerings-
pladsen fik et besøg. Undervejs dertil kunne vi høre og se flere drosselrørsangere og 
turens eneste brogede fluesnapper. 

Mendixur og omegn 

Toppet lappedykker 20+ 
Purpurhejre 3 
Silkehejre 10 
Kohejre 2 
Hvid stork 7 
Sort glente 2 
Grågås 50+ 
Knarand 7 
Gråand 10+ 
Middelhavssølvmåge 2 

Blishøne 100+ 
Gøg 1 
Digesvale 30+ 
Skovpiber 1 
Gul vipstjert 4 
Jernspurv 1 
Sydlig nattergal 1 
Sangdrossel 2 
Cettisanger 6 
Rørsanger 1 

Drosselrørsanger 3 
Spottesanger 9 
Munk 5 
Havesanger 2 
Grå fluesnapper 1 
Broget fluesnapper 1 
Pirol 3 hørt 
Stenspurv 10 (undervejs) 
Bogfinke 2 
Gærdeværling 6 par 
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Vi kørte videre ved 12-tiden, først mod nord til Bilbao og så mod vest langs med 
nordkysten. Frokosten blev indtaget i Marismas de Santoña, en brakvandslagune ca. midt 
mellem Bilbao og Santander, i et stort, velplaceret fugletårn. Det var skiftevis tørvejr og 
småregn. Under frokosten kunne vi studere silkehejrer, skestorke og vadefugle.  

Marismas de Santoña 

Skestork  7 
Silkehejre  2 
Middelhavssølvmåge  5 
Gul vipstjert  2 
Musvåge  1 

 

Lille regnspove  1 
Stylteløber  1 
Rørhøg  1 
Strandskade  2 
Stenvender  4 

 

Stor kobbersneppe  1 
Tårnfalk  1 
Svartbag  2 

 

Den videre færd foregik i tiltagende småregn. Efter et kaffestop i Cabezón de la Sal nåede 
vi den nordøstlige udkant af Picos de Europa og registrerede, at hovedvejen (N621) videre 
frem var spærret af vejarbejde. Vi måtte ud på en længere omkørsel ad mindre veje over 
bl.a. Rábago og Sobrelapeña, i og for sig gennem et meget smukt område, men vejret og 
tidspunktet taget i betragtning, ville vi hellere have haft hovedvejen. Vi var fremme ved 
Hotel Cosgaya i landsbyen af samme navn ved 19-tiden og spiste på hotellet. 

Fra Marismas de Santoña til Cosgaya 

Musvåge  6 
Sort glente  13 
Gåsegrib  1 
Kohejre  1 

 

Ensfarvet stær  15+ 
Husskade  1 
Skovskade  1 
Sortkrage  2+ 

 

Bjergvipstjert  1 
Husrødstjert  1 
Munk  1 
Grå fluesnapper  1 

 

Lørdag 2. juni 

Morgenobs i Cosgaya 

Bjergvipstjert 1 
Grå fluesnapper 1 

Husrødstjert et par + 2 juv. 
 

Rødstjert 1 

Afgang fra hotellet efter morgenmad kl. 9. Vi kørte de få kilometer til Fuente Dé og stillede 
os i kø til tovbanen, Teleférico’en, der skulle løfte os fra 1070 meters højde til 1823 meters 
højde i ét stræk på tre minutter og 40 sekunder. Om vinteren begynder Teleférico’en først 
at køre kl. 10. Jo, 2. juni er skam i vinterkøreplanen! Da det var lørdag, forventede vi run 
på Teleférico’en, og der stod da også allerede en lille gruppe skiløbere i kø, da vi kom 
9.15. Ventetiden blev benyttet bl.a. til at smøre os ind i solcreme, da solen havde besluttet 
sig for at skinne fra en næsten skyfri himmel. Da de begyndte at lukke folk ind 10.05 (!), 
var der en anselig kø, men da vi stod næsten forrest, kom vi alle med enten den første 
eller den anden vogn. 
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Samlet igen oppe i bjergtophøjde begav vi os ud i landskabet. Her var der tydelige tegn 
på, at foråret var kommet sent til Nordspanien. Der var brede snefaner, der dækkede 
stierne flere steder. Men denne dag var vejret mildt med sol og 10-12 grader varmt. Vi gav 
os god tid til at nyde de umådeligt smukke bjerge, og vi fik noteret de første bjergfugle som 
alpejernspurv, bjergpiber, stenpikker og husrødstjert. Den afmærkede sti var flere steder 
dækket af 10-20 meter brede 
snefaner, som vi måtte forcere. 
Da vi havde gået et par 
kilometer på bjergsiden, nåede 
vi en strækning med sne på 
stien flere hundrede meter frem, 
så vi valgte at vende her. Først 
holdt vi dog frokostpause. 
Alpeallikerne, der tidligere blot 
svævede rundt over bjerg-
toppene, viste pludselig inter-
esse for os og kom nærmere i 
håb om at få resterne fra de 
riges bord. 

En bjergpiber med snefaner i 
baggrunden. Foto: Tue Brix.  

På tilbagevejen så vi flere 
snefinker, men de fleste var 
ikke flinke til at sidde stille 
så længe, at vi kunne se 
dem godt. En murløber fløj 
hen over hovedet på os, da 
vi var kommet godt halvvejs 
tilbage til Teleférico’en. Vi 
så hverken, hvor den kom 
fra, eller hvor den landede, 
men de fleste fik nået at se 
den og nogle hørte også 

dens kald. Inden vi kørte ned igen til Fuente Dé, fik vi lidt velfortjente forfriskninger i 
cafeteriet, mens vi nød udsigten med sol over bjergene. En stendrossel sad på taget og 
sang, da vi gik ned til Teleférico’en for at blive hejst ned igen. Denne gang fik vi alle plads i 
den samme vogn. 

Ovenfor Fuente Dé 

Gåsegrib  10 
Ådselgrib  1 
Musvåge  1 
Ravn  4 
Husrødstjert 4 

 

Bjergpiber  10 
Stendrossel  1 - 2 
Alpeallike  12 
Alpekrage  1 
Murløber 1 

 

Snefinke  11  
Alpejernspurv  10 
Stenpikker 4 

 

Alpeallike. Foto: Kirsten Breddam 
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Kl. 16 var vi tilbage på hotellet til flere forfriskninger, inden en lille lokal gåtur i landsbyen. 
Her så vi vandstær, bjergvipstjert, rødstjert, husrødstjert og flere andre småfugle. Vi nåede 
tilbage inden den daglige aftenbyge og spiste igen i hotellets gode restaurant. 

 

Hele holdet spejder efter murløber ovenfor Fuente Dé. Foto: Nikolaj Noel Christensen. 

Søndag 3. juni 

Det var den sidste hele dag på turen. Det var nogenlunde klart, men til en afveksling lidt 
blæsende i Cosgaya. Vi havde besluttet at bruge dagen til at udforske nogle af de sydlige 
udkanter af Picos de Europa. Nogle havde behov for at hæve kontanter, hvilket vi fik klaret 
i Potes. Derefter kørte vi mod sydvest, og ret hurtigt kom vi til at køre bag en større flok 
køer på vej til græsning. Det forsinkede os vel 20 minutter, men det spillede ingen større 
rolle. Det blev til et kort stop i passet Puerto de San Glorio (1609 m), hvor vi så 
gærdeværling og ravn. Derefter kom vi gennem en strækning med tåge, men den var 
overstået og solen kommet frem, da vi nåede Portilla de la Reina. Her gik vi en tur langs 
åen for at se efter bl.a. klippeværling. Vi fandt en enkelt klippeværling, som blev set fint. 
Derudover viste to slangeørne sig fint frem over en klippetop, og en agerhøne gik på 
vingerne med en del støj. 

Portilla de la Reina 

Slangeørn  2 
Agerhøne 1 
Bjergvipstjert  2 

 

Klippesvale 1 
Jernspurv 3 
Havesanger  2 

 

Stendrossel  1 hun 
Klippeværling  1 han set + 2 hørt 
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Vi kørte til Riaño, mange kilometer langs den store opstemning Embalse de Riaño, og 
videre ad CL635 til Puerto de Tarna og så en kort strækning til venstre til et nyt pas, Las 
Señales (1625 m), hvor vi stoppede og gik ad en sti ud i landskabet for at spise frokost. 
Alpealliker, op til 14, og misteldrosler underholdt under frokosten. Der var småsøer og 
enge med vilde, 10 cm høje påskeliljer, og i en busk og i græsset sad europæiske løvfrøer. 
Ja, de var meget grønne, men det var ikke grønne frøer; for det er nemlig en anden art. 
Måske vi møder dén en anden god gang. 

Fra Portilla de la Reina til Las Señales 

Sort glente  3 
Gåsegrib  5 
Ravn  1 
Hvid stork  9 

 

Skarv  5 
Middelhavssølvmåge  11 
Hvid vipstjert  1 
Klippesvale  1 

 

Dværgørn  1 
Gråand  1 
Ådselgrib  1 
Tårnfalk  1 

 

 

Las Señales 

Klippeværling  2 kaldende 
Bjergpiber  2 
Alpeallike  12 
Klippesvale 2 

 

Misteldrossel  4 
Tornsanger  4 
Tårnfalk  2 
Gøg 1 

 

Sort glente 1 
Sortmejse 2 

 

Da vi kørte derfra, sad en ung kongeørn på en sten klos op ad vejen. Den lettede og 
kunne beskues længe. Mon ikke det er en af de smukkeste rovfugle i verden? Vi valgte en 
lille omvej omkring Maraña og kunne nyde nogle gulspurve, der ikke er så almindelige i 
Spanien, og et par ådselgribbe på en mindre klippe. På tilbagevejen ville vi gerne finde en 
kaffebar, men der var ikke noget, der så ud til at have åbent, så det blev hotellet, der måtte 
servere kaffe og øl. Aftensmaden blev indtaget på hotellet som de øvrige dage i Cosgaya. 
Efter aftale dagen før fik mange en klassisk forret med fåreost og Iberico-skinke – det 
smagte godt! 

Fra Las Señales over Maraña til Cosgaya 

Hvid stork 12 
Gåsegrib 6 
Ådselgrib 3 
Sort glente 1 
Slangeørn 3 
Kongeørn 2 
Musvåge 2 

Skarv 7 
Bysvale 3 
Jernspurv 6 
Husrødstjert 6 
Ravn 3 
Alpekrage 2 
Tornsanger 4 

Havesanger 1 
Rødrygget tornskade 3 
Hvid vipstjert 1 
Tornirisk 7 
Bogfinke 2 
Gulspurv 4 

Mandag 4. juni 

Hjemrejsedag! Vi kom afsted fra hotellet kl. 9, og turen op til kysten og langs kysten til 
Bilbao forløb uden de store problemer. Vi kørte faktisk lidt længere end Bilbao for at nå et 
hurtigt fuglekig ved Urdaibai, en ca. 10 km lang fjord lige nord for Gernika-Lumo, hvor der 
skulle være en del vandfugle. Det var dog svært at finde et godt sted med udsigt, så vi 
obsede fra en frodig have, som vi troede hørte til et ubeboet hus. Da det viste sig, at huset 
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faktisk var beboet, fik vi hurtigt spist frokosten, begav os tilbage til Bilbao og afleverede 
minibusserne, hvorefter vi fløj hjem med KLM via Amsterdam. 

Undervejs 

Musvåge  7 
Gåsegrib  7+ 
Sort glente  7 
Tårnfalk  2 
Middelhavssølvmåge  5 
Hættemåge 1 

 

Knopsvane  6 
Sortkrage  2 
Solsort  1 
Kohejre  8 
Ringdue  3 
Grønspætte 2 

 

Ensfarvet stær  30+ mange! 
Husskade  1 
Hvid stork  1 
Skovskade  1 

 

 

Urdaibai 

Silkehejre  1 
Fiskehejre  1 

 

Sort glente  1 
Spottesanger  1 

 

Cettisanger  2 
Rørsanger  1 

 

 

 

 

 
Ovenfor Fuente Dé 2. juni. Så begiver vi os ud i landskabet. Foto: Kirsten Breddam 
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Fugleliste 

Dette afsnit opremser alle konstaterede fuglearter på dansk, latin og engelsk. De danske 
og latinske navne er efter Lars Svensson: "Fugle i felten". 

 

Knopsvane Cygnus olor Mute swan 

Grågås Anser anser Greylag goose 

Gråand Anas platyrhynchos Mallard 

Knarand Anas strepera Gadwall 

Taffeland  Aythya ferina Pochard 

Agerhøne Perdix perdix Partridge 

Toppet lappedykker Podiceps cristatus Great crested grebe 

Skarv Phalacrocorax carbo Cormorant 

Fiskehejre Ardea cinerea Grey heron 

Purpurhejre Ardea purpurea Purple heron 

Kohejre Bubulcus ibis Cattle egret 

Silkehejre Egretta garzetta Little egret 

Hvid stork Ciconia ciconia White stork 

Skestork Platalea leucorodia Spoonbill 

Hvepsevåge Pernis apivorus Honey buzzard 

Sort glente Milvus migrans Black kite 

Rød glente Milvus milvus Red kite 

Lammegrib Gypaetus barbatus Bearded vulture 

Ådselgrib Neophron percnopterus Egyptian vulture 

Gåsegrib Gyps fulvus Griffon vulture 

Munkegrib Aegypius monachus Black vulture 

Slangeørn Circaetus gallicus Short-toed eagle 

Spurvehøg Accipiter nisus Sparrowhawk 

Rørhøg Circus aeroginosus Marsh harrier 

Musvåge Buteo buteo Buzzard 

Kongeørn Aquila chrysaetos Golden eagle 

Dværgørn Aquila pennata Booted eagle 

Tårnfalk Falco tinnunculus Kestrel 
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Lærkefalk Falco subbuteo Hobby 

Vandrefalk Falco peregrinus Peregrine 

Blishøne Fulica atra Coot 

Strandskade Haematopus ostralegus Oystercatcher 

Stylteløber Himantopus himantopus Black-winged stilt 

Lille præstekrave Charadrius dubius Little ringed plover 

Stor præstekrave Charadrius hiaticula Ringed plover 

Lille regnspove Numenius phaeopus Whimbrel 

Stenvender Arenaria interpres Turnstone 

Hættemåge Chroicocephalus ridibundus Black-headed gull 

Middelhavssølvmåge Larus michahellis Yellow-legged gull 

Svartbag Larus marinus Great black-backed gull 

Sortterne Chlidonias niger Black tern 

Ringdue Columba palumbus Wood pigeon 

Turteldue Streptopelia turtur Turtle dove 

Tyrkerdue Streptopelia decaocto Collared dove 

Gøg Cuculus canorus Cuckoo 

Mursejler Apus apus Swift 

Alpesejler Apus melba Alpine swift 

Isfugl Alcedo atthis Kingfisher 

Biæder Merops apiaster Bee-eater 

Hærfugl Upupa epops Hoopoe 

Grønspætte Picus viridis Green woodpecker 

Stor flagspætte Dendrocopos major Great spotted woodpecker 

Kalanderlærke Melanocorypha calandra Calandra lark 

Korttået lærke Calandrella brachydactyla Short-toed lark 

Toplærke Galerida cristata Crested lark 

Theklalærke Galerida theklae Thekla lark 

Sanglærke Alauda arvensis Skylark 

Digesvale Riparia riparia Sand martin 

Klippesvale Ptynoprogne rupestris Crag martin 

Landsvale Hirundo rustica Swallow 
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Bysvale Delichon urbicum House martin 

Bjergpiber Anthus spinoletta Water pipit 

Skovpiber Anthus trivialis Tree pipit 

Gul vipstjert Motacilla flava Yellow wagtail 

Bjergvipstjert Motacilla cinerea Grey wagtail 

Hvid vipstjert Motacilla alba White wagtail 

Vandstær Cinclus cinclus Dipper 

Gærdesmutte Troglodytes troglodytes Wren 

Jernspurv Prunella modularis Dunnock 

Alpejernspurv Prunella collaris Alpine accentor 

Rødhals Erithacus rubecula Robin 

Sydlig nattergal Luscinia megarhynchos Nightingale 

Husrødstjert Phoenicurus ochruros Black redstart 

Rødstjert Phoenicurus phoenicurus  Redstart 

Sortstrubet bynkefugl Saxicola torquatus Stonechat 

Stenpikker Oenanthe oenanthe Wheatear 

Middelhavsstenpikker Oenanthe hispanica Black-eared wheatear 

Stendrossel Monticola saxatilis Rock thrush 

Blådrossel Monticola solitarius Blue rock thrush 

Solsort Turdus merula Blackbird 

Sangdrossel Turdus philomelos Song thrush 

Misteldrossel Turdus viscivorus Mistle thrush 

Cettisanger Cettia cetti Cetti’s warbler 

Rørsanger Acrocephalus scirpaceus Reed warbler 

Drosselrørsanger Acrocephalus arundinaceus Great reed warbler 

Spottesanger Hippolais polyglotta Melodious warbler 

Provencesanger Sylvia undata Dartford warbler 

Sorthovedet sanger Sylvia melanocephala Sardinian warbler 

Munk Sylvia atricapilla Blackcap 

Havesanger Sylvia borin Garden warbler 

Tornsanger Sylvia communis Whitethroat 

Bjergløvsanger Phylloscopus bonelli Bonelli’s warbler 
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Gransanger Phylloscopus collybita Chiffchaff 

Løvsanger Phylloscopus trochilus Willow warbler 

Rødtoppet fuglekonge Regulus ignicapilla Firecrest 

Grå fluesnapper Muscicapa striata Spotted flycatcher 

Broget fluesnapper Ficedula hypoleuca Pied flycatcher 

Sumpmejse Poecile palustris Marsh tit 

Sortmejse Periparus ater Coal tit 

Blåmejse Cyanistes caeruleus Blue tit 

Musvit Parus major Great tit 

Spætmejse Sitta europaea Nuthatch 

Murløber Tichodroma muraria Wall creeper 

Pirol Oriolus oriolus Golden oriole 

Rødrygget tornskade Lanius collurio Red-backed shrike 

Skovskade Garrulus glandarius Jay 

Husskade Pica pica Magpie 

Alpeallike Pyrrhocorax graculus Alpine chough 

Alpekrage Pyrrhocorax pyrrhocorax Chough 

Allike Corvus monedula Jackdaw 

Sortkrage Corvus corone Carrion crow 

Ravn Corvus corax Raven 

Ensfarvet stær Sturnus unicolor Spotless starling 

Gråspurv Passer domesticus House sparrow 

Skovspurv Passer montanus Tree sparrow 

Stenspurv Petronia petronia Rock sparrow 

Snefinke Montifringilla nivalis Snowfinch 

Bogfinke Fringilla coelebs Chaffinch 

Gulirisk Serinus serinus Serin 

Grønirisk Chloris chloris Greenfinch 

Stillits Carduelis carduelis Goldfinch 

Tornirisk Carduelis cannabina Linnet 

Gulspurv Emberiza citrinella Yellowhammer 

Gærdeværling Emberiza cirlus Cirl bunting 
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Klippeværling Emberiza cia Rock bunting 

Bomlærke Emberiza calandra Corn bunting 

(126 fuglearter i alt) 

Pattedyr 

Der blev på turen set følgende pattedyrarter: Rådyr, gemse, murmeldyr, egern, sort egern. 

     

Murmeldyr og løvfrø. Foto: Peter Grünbaum 

Andre hvirveldyr 

Europæisk løvfrø, Pyrenæer-salamander 

Sommerfugle 

 

Stor pletvinge fra Garaio. Foto: Nikolaj Noel Christensen 
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Der er angivet sted og dato for første iagttagelse af sommerfuglene. 

Galathea Melanargia  
galathea 

Bárdenas 
Reales 31. maj 

Kun set her med flere eksemplar i det 
tørre landskab. Meget sjælden 
trækgæst i Danmark. 

Grønbroget 
kålsommerfugl Pontia Edusa Bárdenas 

Reales 31. maj Kun set hér. Sjælden trækgæst i 
Danmark 

Stor kålsommerfugl Pieris brassicae Otal-dalen 27. maj Udpræget almindelig mange steder 
Lille kålsommerfugl Pieris rapae  Otal-dalen 27. maj Udpræget almindelig mange steder 

Aurora Anthocaris 
cardamines Otal-dalen 27. maj Truffet næsten overalt; nok turens 

almindeligste sommerfugl 
Orange 
høsommerfugl Codias croceus Otal-dalen 27. maj Set ved flere lejligheder. De fleste så 

den godt i Jaca omkring citadellet. 

Citronsommerfugl Gonepteryx 
rhamni Otal-dalen 27. maj Enkelte i dalene med flere i Otal-

dalen og Ordesa-området. 

Admiral Vanessa atalanta Otal-dalen 27. maj Hér og flere andre steder, typisk lidt 
op i højderne, som ved Las Señales. 

Tidselsommerfugl Cynthia cardui Otal-dalen 27. maj Set flere steder på turen 
Nældens takvinge Aglais urticae Otal-dalen 27. maj Set i de fleste dale 
Kejserkåbe Argynnis paphia Otal-dalen 27. maj Ét flyvende eksemplar i Otal-dalen 

Stor pletvinge Melitaea phoebe Garaio 1. juni Set af mange i Garaio. Arten er aldrig 
truffet i Danmark. 

Skovblåfugl Celastrina argiolus Portilla de la 
Reina 3. juni Kun set hér. Arten er almindelig i 

Danmark. 

Rødplettet blåfugl Aricia agestis Bárdenas 
Reales 31. maj Kun set hér under frokostpausen 

Planter 

Orkideer 

Hyldegøgeurt Dactylorhiza 
sambucina Otal-dalen 27. maj Arten kaldes også for Adam og Eva på grund af 

sine to former. En lyserød og en hvid. 
Tyndakset 
gøgeurt Orchis mascula Otal-dalen 27. maj Arten findes mange steder i Danmark. 

Horndrager Anacamptis 
pyramidalis Mendixur 1. juni Arten findes i Danmark kun på Møn. 

Biblomst Ophrys Apifera Mendixur 1. juni 
Arten har kun to voksesteder i Danmark og må 
derfor betegnes som sjælden. Den er temmelig 
udbredt i det meste af Europa syd for Danmark. 

Furet 
flueblomst Ophrys Fusca Mendixur 1. juni 

Arten kaldes på engelsk for Dark-Bee Orchid eller 
Sombre-Bee Orchid. Den adskiller sig fra vores 
hjemmelig flueblomst ssp. insectifera og findes 
ikke i Skandinavien. 

Edderkop-
flueblomst 

Ophrys 
Sphegodes Mendixur 1. juni 

Arten findes ikke i Skandinavien, men er 
temmelig udbredt i det sydlige Europa og ret 
sjælden. 

Poselæbe Dactylorhiza 
viridis Mendixur 1. juni Arten er ikke set i Danmark siden 1950’erne på 

Vestsjælland. 
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En af biblomsterne fra Mendixur. Foto: Nikolaj Noel Christensen. 


