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Forord
DOF Travel arrangerede den kun tredie spanientur til Tarifa, Andalusien, i perioden 19. til
25. september 2021 med 14 deltagere og to ledere. Turen blev gennemført med fly, to
midibusser samt ophold på Hotel Dulce Numbre hele ugen. Alt fungerede fint og god
mad i morgen- og aftenbuffet på hotellet.
Med temperaturer mellem 18° og op til 30° C, en del sol og skyer, et par byger, meget
vind eller slet ikke nogen. Det var ikke det som plejer, at være Tarifa i september
I alt fik gruppen set 132 arter, der blev sikkert bestemt af en eller flere deltagere, så ingen har set alt, men de fleste har set det meste.
Som samarbejdspartner havde vi entreret med groossartig.dk til organisering af flyrejser,
hotel og billeje.

Deltagerene:

Morten Rasmussen, Leif Øgaard, Marianne Rasmussen, Arne Volf, Klaus Lund Nielsen, Jette Volf, Henning
Frost-Christensen, Margit Mølbak Ringkjøbing, Henrik Hald Nørgaard, Helge Mølbach Sørensen, Vibeke
Ulrike Hansen, Nancy Vaaben Møller, Anne Gram Nielsen, Lars Laursen, Lis Eriksen og Bjørn Eschou Møller.
Tekst: Arne Volf og Morten Rasmussen
Fotos: Arne Volf, Helge Mølbach Sørensen, Lars Laursen og Morten Rasmussen
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Søndag d. 19/8 - Rejsedag
Vejr: KBH: 0, 12oC, 2/8, Malaga/Tarifa: E2, 25

30oC, 0/8

Alle deltagere var mødt, da lederne indfandt sig ved check in i Kastrups terminal 3 kl.
05.30. Med god hjælp fra et par SAS-medarbejdere var der hurtigt cocronpas check og
check in. Der var rettidig afgang og 20 minutter tidligere ankomst i Malaga. Køen til corona-QR-check gik forholdsvis hurtigt, men ved bagagen gik det galt - en af deltager
var pist
Vi hentede bilerne og kørt ud for at finde ham, hvilket heldigvis lykkedes
efter en times tid. Turen fra Malaga til Tarifa var uden de store problemer og uden særligt mange fugle, dog nogle dværgørne, som skulle vise sig at være et godt varsel. Et
tiltrængt stop for mad, drikke og aftrædelse på naturens vegne, holdt vi på en tankstation lidt nord for Algeciras, hvor et kæmpe landområde var brændt i dagene forinden.
Vel fremme på Hotel Dolce Nombre kl. 15, gik værelsefordelinger hurtigt og smertefrit.

Klokken 16 var der afgang til supermarkedet for indkøb af fornødenheder, hvorefter vi
kørte til det nærtliggende La Peña watchpoint, men dis og varmeflimmer gjorde det
vanskeligt at se rovfuglene over bjergkammen på den modsatte side af dalen. De mange
småfugle i området blev derfor flittigt studeret med bl.a. sorthovedet sanger, bynkefugl
og toplærke.
Efter en lille times tid var der en afgang mod hotellet igen. Det var blevet tid til en dukkert i poolen inden vi skulle spise. Aftensmaden, som skulle vise sig ugen igennem at
være særdeles delikat og varieret, var en tre retters menu, med mange valgmuligheder,
og så var der rød- og hvidvin på bordet, hvilket vi ikke havde regnet med- herligt! Efter
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middagen gennemgik vi artslisten, og forsøgte at stemme om
med der gik
lidt ged i den, nok fordi vi alle snart var trætte eller måske var det de gode drikke til
maden, der var årsag ☺ Så det blev udskudt til dagen efter... Slutteligt blev der set på
stjerner og planeter. Jupiter og Venus blev studeret gennem Hennings scop, inden folk
begyndte at søge mod værelserne efter en lang dag på farten.

Dagens fugl: Dværgørn

Mandag d. 20/9 - Cazalla Bird Watchpoint
Vejr: 0 -> E4, 17 - 28oC, 1/8
Klokken var knapt blevet syv før de første stod klar i restauranten til morgenmad. Et
storslået tragtement, som egentlig var buffet, men pga. coronaen, var det et antal tjenere der anrettede på tallerkenerne, vi skulle bare pege på/sige hvad vi ville have. Det
fungerede bare perfekt hele ugen.

Det blev en varm dag på kontoret, hvor vi var på farten
fra kl. 8.30 til 16. Vi startede med Los Lances beach, hvor
der var lidt blandede vadere som sandløber, præstekraver og lille kobbersneppe, der til kom nogle
audoinsmåger og lidt småfugle.
Sandløber
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Efter indkøbe i det lokale supermarked Marcedona, hvor en del af holdet blev begunstiget med en flok sorte storke og de første slange- og dværgørne, var første destination
det gamle Cazalla Bird Watchpoint. Her var vi inden kl. 11, efter at have forceret den
elendige stejle hullede grusvej der op til. Her gik det så løs med især ca. 350 dværgørne
i selskab med masser af sorte glenter, slangeørne, hvepsevåger, gåsegrib og et par ådselgribbe. En flok sorte storke kom i gennem området, og lige som vi skulle til at køre
videre ved 14-tiden, kunne man skimte en flok på omkring 500 hvide storke ude i horisonten.

Næste stop blev ishuset ved Mirador del Estrecho, et godt sted at lægge en pause om
eftermiddagen. Her kan man købe kaffe og is mm, og så er der toiletter. Her forsatte
trækket med flere gåsegrib, dværg- og slangeørn og en vandrefalk. En slangeørn på jorden et par hundrede meter fra os, lettede med en slange i gabet. Besøget blev rundet af
med en hun af blådrossel.
Vi kørte videre til Bolonia watchpoint, hvor der var lidt tomt, men små 20 gåsegrib blev
det da til ud over sortstrubet bynkefugl (SSB), kohejre og ensfarvet stær. Vi var tilbage
ved hotellet lidt over fire, hvor der så var afslapning med badning og kolde drikke.
Klokken halv otte var der atter samling for den obligatoriske artsgennemgang, og kl. otte stod aftensmaden på
paella til alle. Det havde vi bestilt dagen før. Lækkert lækkert!
Dagens fugl: Sort stork
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Tirsdag 21/9 - Cazalla og Bolonia
Vejr: E 3 > 10 m/s, 20 - 34oC, 0/8 -> 4/8
Elleve morgenduelige var på tur fra kl. 6 til 7. Vi kørte til
Hotel La Peña og gik op af vejen mod La Peña Watch
point. Heste og muldyr var på plads og holdt øje med os
i mørket, alt mens vinden tog til fra øst og mørke skyer
hang over bjergkammen. Der var ikke meget gang i fuglene, så vi slentrede tilbage. Men lige som vi var kommet
tilbage til bilerne tudede en stor hornugle fire gange
YES! turens mål var nået. Opmuntrede kørte vi tilbage til
hotellet, og nød deres dejlige morgenmad, sammen med
de som ikke var med på tur.

En alvors snak...

på andalusisk elle jysk?

Efter morgenmad var første stop Los Lances beach. Her var lidt flere vadere end i går,
og så var der fiskeørn og isfugl, to arter som altid tager kegler. Desværre var det stadig
lidt sløjt med småfugle, men cistussagerne lod sig se på ganske kort afstand. Det blev
ikke til nogen lærkearter, selv om lokaliteten plejer at give op til flere af slagsen. På havsiden var det lidt bedre, der så vi kuhls skråpe og almindelig skråpe, og en enkelt sule. Vi
forlod området efter en god times tid, for at frekventere supermarkedet for indkøb af
frokost.
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Vi drog videre til det nye Cazalla Watch point. Det var blæst kraftigt op fra øst, hvilket
gjorde det vanskeligt at holde kikkert og scop stille, og der var ikke rigtigt gang i rovfugletrækket. Men der kom dog lidt af de samme arter som vi havde i går, og den kraftige

Hvepsesvåg

ådselsgrib

sort glente

vind trykkede dem ned så de kom lige over hovederne på os, eller ganske lavt over jorden langs bjergene. En løvsanger som tussede rundt i den lave bevoksning på pladsen,
blev studeret, og foreviget af fotograferne.
Efter en times tid foretrak vi til Trafico
Bird Observatory ved kysten øst for
Tarifa, fordi vi kunne se en masse
sorte glenter og ørne trække langs
kysten. I starten kom da også en del
rovfugle helt nede ved jorden gennem dalen, hvor vi sad i læ bag
bygningerne og spiste den medbragte
frokost. Desværre var det som om
tækket efterhånden gik i stå, så kun
ganske få sorte glenter og dværgørne kom forbi.
Derfor flintrede vi videre til grotten ved Bolonia. Her så vi en blådrossel han lige da vi ankom, efter lidt søgende kom også hunnen frem til skue, det vagte glæde i forsamlingen.

De lokale gribbe var også til stede, både
på klipperne og i luften. Vi gik lidt frem og tilbage ad asfaltvejen, hvor nogle kiggede efter en gærdeværling, som en spansk guide med et hold svenskere havde set i et træ,
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dog uden resultat. Senere gik vi ad en grusvej ud mod kysten ca. en kilometer, men
blæsten gjorde det håbløst at finde småfugle i vegetationen. Der var nogen som begyndte at døje med den voldsomme varme, så vi vendte snuderne den anden vej og
fandt bilerne for at køre til hotellet.
Her var der fri leg, med hvad det indebærer, til klokken halv otte, hvor der var artsgennemgang og aftensmad.
Dagens fugl: Blådrossel

Onsdag 22/9 - Chipiona - Bonanza.
Vejr: E3-6, 21-28oC, 0/8

på vej af A4 18oC, 8/8 mega regn og hagle byge.

Dagen i dag skulle gerne byde på lille sejler, så vi startede
med at køre i ca. halvanden time til havnen i Chipiona- og
yes den var der! Inden vi rigtigt var kommet ud af bilerne,
blev de første fugle spottet på himlen. Og efter en god times tid på havnen, havde alle set 8 10 stykker. En stor
del af holdet fik sig et nyt kryds i den personlige artsliste
her. For mågeentusiasterne, var der rig mulighed får at øve
Lille sejler
sig på både unge og gamle middelhavs sølvmåger og sildemåger, da der huserede en større blandet flok i havnen, på ganske nært hold tæt.

Efter den fine oplevelse i Chipiona bragte de to velkørende Mercedesér os til søerne i
Bonanza. Lagunas de Martin Miguel, som var den første vi kom til, var tom. Men i søen
lige bag den, var der masser af vandfugle at se, da vi fik møver os op på diget der omkranser søen. En stor forsamling blishøns blev scannet grundigt for ribs i panden- og
YES! Hele tre kamblishøner blev fundet. Også hvidhovedet and kom til at pryde turens
artsliste her, sammen med hærfugl, fiskeørn og skeand.
Således opmuntret begav vi os til næste stop på dagsordenen, som var ved Lagunas de
Bonanza, Camino Colorado. Ikke noget charmerende sted, og klods op af en temmelig
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befærdet vej. Men trods det var der ok med fugle, bl.a. 5 stk. sultanhøne, rødhovedet-,
taffel- og troldand og lidt vadere. Efter det, var der indkøb i den lokale DIA og frokosten
blev indtaget i pinjeskoven Pinar de la Colonia
Monte Algaida. Bagefter gik vi den korte tur til Laguna de Tarelo, en lidt større sø med
masser af ænder bl.a. 3 marmorand, rødhovdet- og hvidhovedet and.

Tyndnæbbet måge

Vi kørte videre ud i Bonanza salt pans, hvor der var pænt varmt og i det fjerne kunne vi
se regnskyerne nærme sig med lyn og torden. Der masser af flamingoer, vadere, 4 fiskeørne, 50 tyndnæbbet måger og 7 rovterner.

Stor flamingo
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Det var blevet tid at vende næse hjemad. Efter en lille halvtimes kørsel blev vi ramt af et
voldsomt uvejr med regn- og hagl, som dannede mindre floder på markerne og motorvejen, men lige så hurtigt som det kom, var det væk igen. Og resten af turen til hotellet
forgik i sol og 28oC.
Poolen blev indtaget efter hjemkomsten og den forfriskende
dukkert blev krydret med en overflyvende lille tårnfalk. Som
de andre dage var der artsgennemgang og aftensmad på hotellet.
Dagens Fugl: Lille sejler

Torsdag 23/9 - La Janda og Tarifa
Vejr: SE 6-8, 20-28oC, 2/8 - 7/8 op af dagen.
Køen i restauranten var på plads lidt før syv, til det vanlige overdådige morgenbord.
I dag står der La Janda i turprogrammet. Et 1.500 km2 stort fladt steppe område med
opdyrkede marker, hvor der bl.a. dyrkes ris, majs og bommuld. Det er et klassisk sted at
se efter rastende rovfugle, hejre og storke. Vi har fået et tip om at blå glente overnatter i
nogle høje træer, ved en af de nordlige indkørsler til området, så vi kører der til. Det første vi ser er 250 hvide storke der står på marken, men kort efter viser den første blå
glente sig i alt sin skønhed. Alle får set den i fint medlys.

Blå glente
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Videre af vejen fra vest gav også sort ibis og sort stork - og på et vandingsanlæg fandt vi
en rastende blå glente. Ved det gammelkendte kejserørnested gik vi ind til den nye sø,
men højspændingsmasterne hvor kejserørnene plejer at holde til var væk - til gengæld
kom der en lokal ranger og smed os ud af det private område. En lille flok rødhøns fik
dog smilene frem. Vi forsøgte forgæves at finde rastende
rødhalset natravn i krattet langs vejen.
Det næste lange stykke asfaltvej gav absolut ingen fugle,
så den første bil stoppede ved den lille sø i T-krydset. Her
var der godt med rovfugle i luften og endnu en jagende
blå glente kom forbi.
Den anden bil var dog stoppet for en kejserørn, der stod
Rødhøne
på jorden men efter en del parlamenteren og et par fotos blev den dog bestemt til en
øv, øv og øv.
Vi fortsatte ud over det lage tørre stykke uden det helt store fugleværk, men ved bakken
ved
eller det gamle kaffersejler sted kommer der en lind strøm af gåsegribbe og
dværgørne lige over hovederne på os. Da vi havde set os mætte på det og var lige ved
ville køre blev, turens eneste
kejserørn opdaget til stor begejstring, og minsandten om
der ikke kom en blå glente
mere - dagens fjerde!
Vi fortsatte af den noget
skrumlende jordvej med kursen mod supermarkedet i
Tarifa, for proviantering til
frokosten, den blev indtaget
samme sted som i tirsdags
ved Trafico Bird Observatory
Gåsegrib
ude ved kysten. Her var det
sædvanlige tæk af glenter og ørne, krydret med to flokke biædere.
Sidste stop på dagens tur var inde i Tarifa på den steg hede p-plads ved den gamle
borgmur. Her blev ihærdigt ledt efter berberbulbul, men det skulle ikke være os forundt
at finde den.
Fri leg, badning og aftensmad på hotellet.
Dagens fugl: Blå glente
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Fredag 24/9 - La Janda og Barbate
Vejr: 0, 20-25oC, 8/8, lette regnbyger fra kl. 16
Dagen startede på La Janda, hvor vi måtte konstatere, at de
gode hejresteder, i produktionens hellige navn, var pløjet op
og lavet om til bomuldsmarker. Ærgerligt, for det gav ikke så
mange arter, som da vi var der for få år siden. Men adskillige
kæmpe flokke af blandede spansk spurv og gråspurv, med flere
hundrede i hver, var en fin oplevelse.
Vi kørte langsomt langs hovedkanalen med flere stop under
vejs. På nogle marker, der var ved at blive pløjet, stod omkring
tusinde kohejre. Den store flok hvid stork fra i går var der fortsat, og heldigvis så vi også 3-4 blå glenter, og et par isfulge
langs kanalen. Alle fine oplevelser.

Spansk spurv

Sortstrubet bynkefugl - kaldet SSB

Det sidste stop i området gav en ejendommelig oplevelse. Vi holdt ved kanalen med ca.
150 meter mellem bilerne. Den forreste bil var stoppet for at se på en jagende dværgørn
den var så heldig at slippe væk med en isfugl i fangerne. Den anden bil havde, næsten
samme sted, der i mod en fiskeørn der slog en fisk i kanalen. Var det samme oplevelse,
hvor den ene bil fejlobsede totalt, eller var det to forskellige

Det var et dis-

kussionsemne resten af den dag 😊
Efter La Janda kørte vi til Montenmedio golfbane, for at kigge efter den spøjse eremit ibis.
En flok projektfugle med antenner på ryggen,
ses ofte furagerende her på de trimmede
græsplæner. Men her var godt nok fugletomt!
Der skulle arbejdes hårdt for at få nye arter på
liste, men det blev da til musvit og blåmejse, og
så noget overraskende 3 helenaastrild, som
vakte stor begejstring. Men desværre glimrede
eremit ibis ved sit fravær. For at give det endnu
en chance, kørte vi til p-pladsen ved klipperne hvor de yngler. Der var tydelige tegn på
at de havde været her, men nej, desværre heller ingen fugle at se her. Så det skulle ikke
være os forundt, at se det skallede dyr denne gang- øv!
Vi frekventerede en Aldi i Barbate for indkøb af frokostproviant, som vi indtog på stranden lige uden for byen. Mætte og tilfredse kørte vi tilbage over Barbate floden, for at se
hvad det store delta kunne byde på- og det gav pote! Her var vadere af alskens slags,
flere arter terner, flamingoer, ænder. Det hele blev nydt i fulde drag, alt i mens tidevandet langsomt opslugte mudderfladerne og viserne på uret opslugte dagen, så det var på
tide at vende snuden hjemad.
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Der var dog lige tid til et sidste stop på vejen hjem. I 2016 havde vi set Kirkeugle lige
uden for byen Tahivilla, så den skulle have en chance. Meget passende gjorde vi holdt
ud for byens kirkemur og spottede hurtigt, ikke bare én, men minsandten to kirkeugler i
nogle gamle krogede oliventræer lidt inde på marken- sådan!

Kirkeugle

Det var begyndt at småregne, så vi sadlede op og kørte
til hotellet.
Ved den sædvanlige artsgennemgang, overraskede
Bjørn os med en herlig humoristisk sang, skrevet til lejligheden- TAK for den! Og Arne kvitterede med at takke
deltagerne for stort engagement og godt humør.
Som altid går dagene alt for hurtigt, så det var blevet tid
til afskedsmiddagen. Morten havde booket bord på det
nærliggende Hotel Punto Sur med den fornemme Påfuglehave, hvor vi fik en lækker tre retters menu med
dertil hørende drikkevarer. En værdig afslutning på
nogle herlige dage i det sydspanske!
Dagens fugl: Kirkeugle
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Lørdag d. 25/9 - Los Lances beach

Cazalla - hjemtur

Vejr: NW 0-4 m/s, 22-32oC, 4/8
I dag kunne vi sove længe, da vores morgenbuffet først var klar klokken 8. Ved ni tiden
kørte vi til Los Lances beach. Her var lidt flere vadere end sidst og vi havde ikke været
der ret længen, før end vi fik besøg af 3Y fra Middelfart Gymnasium. De blev hængende

en times tid, hvor de fleste viste interesse for at se på fugle, så vores teleskoper blev flittigt brugt og turdeltagerne delte velvilligt ud af deres viden, til unge mennesker.
Vi tog afsked med den fantastiske strandlokalitet, og traskede tilbage mod bilerne. Her
så (desværre kun en del af holdet) en stor flok kalanderlærker på marken.

Cistussanger

Stenpikker

Vi kørte tilbage til hotellet for at pakke, checke ud og ikke mindst sige farvel til det venlige personale, som også agerede fotograf til det obligatoriske gruppebillede.
Puslespillet med at få otte for store kufferter til at være i et for lille bagagerum, gik
endnu engang op, og vi var klar til hjemrejsen.
Vi købte ind til frokost i det sædvanlige supermarked og indtog den på Cazalla Bird Observatory. Det var jo lørdag så der var fyldt op med mennesker og biler, men det gik da.
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Der var ikke meget gang i trækket, og den smule der var, gik meget hørt og spredt så
det var en udfordring ud i
holdet blev stillet over for.
Ved to tiden begyndte vi turen mod lufthavnen, hvilket forløb meget roligt, så der var
lidt tid til et kort stop ved Parque del Guadalhorce ved Malaga lufthavn. Det viste sig at
være et spændende, men meget stort område, som vi kun kunne nå at se en lille del af.
Men det berigede da artslisten med en lille flok larmende munkeparakitter.
Det sidste stykke vej til lufthavnen var lidt hektisk. Der var vildt mange biler på vejen,
men det lykkedes da at få sat deltagerne af i nærheden af afgangshallen og få afleveret
bilerne. Lufthavnen var proppet med mennesker, og der var lange køer ved både check
in og security, så det var godt at vi havde god tid. Desværre var flyet en time forsinket,
hvilket blev meget dårligt oplyst, men det gav da ekstra tid til at få lidt aftensmad.
Turen hjemad var noget turbulent, men det meste af forsinkelsen blev da indhentet, så
vi landede i Kastrup omkring klokken 00.30. Bagagen kom forholdsvis hurtigt og der
blev krammet og takke farvel hele vejen rundt.

Tak til alle for jeres enestående humør og gode selskab, og 132 arter.
Vi håber at se jer igen på endnu en tur med DOF Travel.
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Arts- og lokalitetsliste
Dette afsnit lister alle konstaterede fuglearter der er set og/eller hørt på turen.
De danske navne er ordnet efter Lars Jonsson: "Fugle i Europa".
Fugle
Lille Lappedykker
Atlantisk Skråpe
Balearskråpe
Skarv
Sule
Tophejre
Kohejre
Silkehejre
Fiskehejre
Purpurhejre
Sort Stork
Hvid Stork
Skestork
Sort ibis
Flamingo
Gråand
Skeand
Troldand
Taffeland
Hvidhovedet and
Marmorand
Rødhovedet and
Gåsegrib
Ådselgrib
Fiskeørn
Spansk kejserørn
Slangeørn
Dværgørn
Sort Glente
Blå Glente
Rørhøg
Hedehøg
Musvåge
Hvepsevåge
Spurvehøg
Tårnfalk
Lille Tårnfalk
Lærkefalk
Vandrefalk
Fasan
Rødhøne
Rørhøne
Sultanhøne
Kamblishøne
Blishøne
Strandskade
Stylteløber
Vibe
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Birds
Little Grebe
Cory's Shearwater
Balearic Shearwater
Great Cormorant
Northern Gannet
Squacco heron
Cattle Egret
Little Egret
Grey Heron
Purple Heron
Black Stork
White Stork
Spoonbill
Glossy ibis
Flamingo
Mallard
Northern Shoveler
Tufted Duck
Common Pochard
White-headed duck

Aves

Tachybaptus ruficollis
Calonectris borealis
Puffinus mauretanicus
Phalacrocorax carbo
Morus bassanus
Ardeola ralloides
Bubulcus ibis
Egretta garzetta
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Platalea leucorodia
Plegadis falcinellus
Phoenicopterus roseus
Anas platyrhynchos
Spatula clypeata
Aythya fuligula
Aythya ferina
Oxyura leucocephala
Marmaronetta
Marbled duck
angustirostris
Red-crested pochard
Netta rufina
Griffon Vulture
Gyps fulvus
Egyptian Vulture
Neophron percnopterus
Osprey
Pandion haliaetus
Spanish Imperial Eagle
Aquila adalberti
Short-toed Snake-Eagle Circaetus gallicus
Booted Eagle
Hieraaetus pennatus
Black Kite
Milvus migrans
Black-shouldered kite
Elanus caeruleus
Western Marsh Harrier
Circus aeruginosus
Montagu's Harrier
Circus pygargus
Common Buzzard
Buteo buteo
European Honey Buzzard Pernis apivorus
Eurasian Sparrowhawk
Accipiter nisus
Common Kestrel
Falco tinnunculus
Lesser Kestrel
Falco naumanni
Eurasian Hobby
Falco subbuteo
Peregrine
Falco peregrinus
Common Pheasant
Phasianus colchicus
Red-legged Partridge
Alectoris rufa
Common Moorhen
Gallinula chloropus
Purple Gallinule
Porphyrio porphyrio
Red-knobbed coot
Fulica cristata
Eurasian Coot
Fulica atra
Oystercatcher
Heamatopus ostralegus
Himantopus himantopus
Black-winged Stilt
Vanellus vanellus
Northern Lapwing
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X

Hjejle
Strandhjejle
Hvidbryster præstekrave
Stor præstekrave
Islandsk ryle
Stenvender
Sandløber
Almindelig ryle
Krumnæbbet ryle
Dværgryle
Stor kobbersneppe
Lille kobbersneppe
Storspove
Småspove
Dobbeltbekkasin
Svaleklire
Mudderklire
Rødben
Sortklire
Damklire
Hvidklire
Hættemåge
Tyndnæbbet måge
Middelhavssølvmåge
sildemåge
Audouins måge
Splitterne
H/F terne
Rovterne
Klippedue
Ringdue
Tyrkerdue
Turteldue
Kirkeugle
Stor hornugle
Mursejler
Alpesejler
Lille Sejler
Isfugl
Biæder
Hærfugl
Kalanderlærke
Toplærke
Hedelærke
Landsvale
Bysvale
Digesvale
Rødrygget Svale
Engpiber
Gul vipstjert
Hvid vipstjert
Rødhals
Rødstjert
Husrødstjert
Stenpikker

DOF Travel

Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Charadrius alexandrinus
Charadrius hiaticula
Calidris canutus
Arenaria interpres
Caladris alba
Dunlin
Calidris alpina
Curlew sandpiper
Calidris ferruginea
Little stint
Calidris minuta
Black-tailed Godwit
Limosa limosa
Limosa lapponica
Bar-tailed Godwit
Numenius arquata
Eurasian Curlew
Numenius phaeopus
Whimbrel
Common Snipe
Gallinago gallinago
Tringa ochropus
Green Sandpiper
Common Sandpiper
Tringa hypoleucos
Common Redshank
Tringa totanus
Tringa erythropus
Spotted Redshank
Marsh Sandpiper
Tringa stagnatilis
Tringa nebularia
Common Greenshank
Black-headed Gull
Larus ridibundus
Slender-billed gull
Larus genei
Yellow-legged Gull
Larus michaellis
Lesser Black-backed Gull Larus fuscus
Audouin's gull
Larus audouinii
Sandwich Tern
Sterna sandvicensis
Common Tern
Sterna hirundo
Caspian tern
Sterna caspia
Rock Dove
Columba livia
Woodpigeon
Columba palumbus
Collared Dove
Streptopelia decaocto
Turtle Dove
Streptopelia turtur
Little Owl
Athene noctua
Eurasian Eagle-Owl
Bubo bubo
Common Swift
Apus apus
Alpine Swift
Tachymarptis melba
Apus affinis
Little Swift
Kingfisher
Alcedo atthis
Bee-eater
Merops apiaster
Hoopoe
Upupa epops
Calandra Lark
Melanocorypha calandra
Crested Lark
Galerida cristata
Wood Lark
Lullula arborea
Barn Swallow
Hirundo rustica
Common House Martin Delichon urbica
Sand Martin
Riparia riparia
Red-rumped Swallow
Cecropis daurica
Meadow Pipit
Anthus pratensis
Yellow Wagtail
Motacilla flava
Pied Wagtail
Motacilla alba
Robin
Erithacus rubecula
Common Redstart
Phoenicurus phoenicurus
Black Redstart
Phoenicurus ochruros
Northern Wheatear
Oenanthe oenanthe

European Golden Plover
Grey Plover
Kentish Plover
Common Ringed Plover
Red Knot
Ruddy Turnstone
Sanderling
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X
X
X
X

Bynkefugl
Sortstrubet bynkefugl
Solsort
Blådrossel
Munk
Tornsanger
Sorthovedet sanger
Cistussanger
Cettisanger
Løvsanger
Grå fluesnapper
Broget fluesnapper
Musvit
Blåmejse
Blåskade
Husskade
Allike
Ravn
Ensfarvet stær
Gråspurv
Spansk spurv
Tornirisk
Stillits
Grønirisk
Gulirisk
Gærdeværling
Bomlærke
Helenaastrild
Munkeparakit

DOF Travel

Whinchat
Eurasian Stonechat
Blackbird
Blue Rock Thrush
Eurasian Blackcap
Common Whitethroat
Sardinian Warbler
Zitting Cisticola
Cetti's Warbler

Willow Warbler
Spotted Flycatcher
Eurasian Pied Flycatcher
Great Tit
Blue Tit
Azure-winged Magpie
Eurasian Magpie
Western Jackdaw
Northern Raven
Spotless Starling
House Sparrow
Spanish Sparrow
Common Linnet
Goldfinch
Greenfinch
Serin

Cirl Bunting
Corn Bunting
Common Waxbill
Monk Parakeet

Saxicola rubetra
Saxicola torquatus
Turdus merula
Monticola solitarius
Sylvia atricapilla
Sylvia communis
Sylvia melanocephala
Cisticola juncidis
Cettia cetti
Phylloscopus trochilus
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Parus major
Cyanistes caeruleus
Cyanopica cyanus
Pica pica
Corvus monedula
Corvus corax
Sturnus unicolor
Passer domesticus
Passer hispaniolensis
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Serinus serinus
Emberiza cirlus
Emberiza calandra
Estrilda astrild
Myiopsitta monachus
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