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DOFs lokalafdeling for Københavnsområdet arrangerede i foråret 2006 
en tur til Pyrenæerne på både den spanske og franske side samt et 
kortere besøg på de spanske stepper. Turen blev gennemført med 14 
deltagere og to ledere. De første par dage blev tilbragt på steppen 
omkring Belchité (2 nætter). Herfra gik turen til Hechodalen i de spanske 
Pyrenæeer (2 nætter) og Gavarnie i de franske Pyrenæeer (3 nætter), 
hvorefter vi sluttede turen af i området omkring Espot (1 nat). Vejret var 
perfekt hele ugen (7° - 30°) med sol og blå himmel, - dog var der især på 
den franske side morgener med lidt tågedis og kølige temperaturer. 

Turen blev gennemført i to minibusser. Vi boede fire forskellige steder. 
Turen var sammensat af to forskellige naturtyper. Den ene var stepperne 
som gav os turens eneste mulighed for at møde arter som Dupontslærke, 
Dværglærke, sandhøns, Triel mm. Den anden naturtype var selve 
Pyrenæerne som vi besøgte på den varme, solbeskinnede spanske side 
og den - til tider - tågefyldte franske side samt Aigüestortes nationalpark 
på vej tilbage til Barcelona.
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Alle billeder i rapporten er benævnt med initialer og er taget af hhv.: Peter 
Koch (PK), Anne Flindt (AF), Anders Tøttrup (AT) og Aage Wichmann 
(AW). Krybdyrsafsnittet er leveret af Ebbe Hansen og blomsterinput af 
Kaj Erik Nielsen. Tak for alle bidrag!

Tusind tak til samtlige deltagere for en god tur:  

Leif Bjarke Andersen   Marianne Tibekø Bokkenheuser
Steffen Torben Flindt   Anne Themsen Flindt
Mogens Friis    Ebbe A. Hansen
Ann-Dorthe Hegedahl   Hanne Jensen
Hanne Jørgensen   Steen Jørgensen
Ole Klottrup    Flemming Qvist Møller
Kaj Erik Nielsen   Aage Wichmann

Peter Koch  Anders Tøttrup
Frederiksvej 10, st.tv   Prinsessegade 50, 1. th
2000 Frederiksberg   1422 København K.
mail@pako.dk    at@it.dk 

Mødet med de første bjerge! Foto: AF
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Klar til udrykning!
Få kilometer udenfor Barcelona fik vi - Peter og Anders - mulighed for at vise DOFtravels 
flotte, nye t-shirts frem. Bemærk den elegante, kongeblå Mercedes - en af vores to faste 
følgesvende i de 9 dage turen varede. Foto: AF.
Nedenfor er ruten skitseret med angivelse af start og slutning i Barcelona samt de enkelte 
dages overnatninger / dagsprogram.
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REJSEOVERSIGT 

Dag 1 - lørdag 25. maj
Kastrup Lufthavn – Barcelona – Fuendetodos. Kørt 350 KM. i alt.

Dag 2 - søndag 26. maj
Fuendetodos - Belchite ruinby - El Planeron - Ebro floden - Fuendetodos. Kørt 
650 KM. i alt.

Dag 3 - mandag 27. maj
Fuendetodos - Belchite ruinby - Klosteret ved Belchite - Riglos - Hechodalen. 
Kørt 900 KM. i alt.

Dag 4 - tirsdag 28. maj
Hotellet - Garbardito - Boca del Infierno - Silva de Oza - Hotellet

Dag 5 - onsdag 29. maj
Hotellet - Garbardito - El Portalet - Col de Abisque - Gavarnie. Kørt 1195 KM. i 
alt.

Dag 6 - torsdag 30. maj
Gavarnie by - Col de tentes - Lac de Gloriettes (med dæmningen).

Dag 7 - fredag 31. maj
Cirque de Gavarnie - Gavarnie by - Lacs des Aires.

Dag 8 - lørdag 1. juni
Gavarnie - Col de Tourmalet - Espot. Kørt 1520 KM. i alt.

Dag 9 - søndag 2. juni
Espot (Aigüestortes National Park) - Barcelona lufthavn. 

I alt kørt ca. 1.825 km
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Gruppen samlet ved vandhullet i Fuendetodos. Foto: AF

Karakterfugl i det spanske: Gåsegrib. 
Foto: AT.

I byerne kan man på antennerne se Ens-
farvet Stær sidde og synge. Bemærk lange 
strube- og issefjer samt purpur-anstrøg på 
brystet. Foto:  AT.
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Gættefugl...
Et par gamle Kongeørne kunne med deres display-flugt fortælle os, at vi så på et lokalt 
ynglepar. Først helt tæt på bilen, men desværre forsvandt de hurtigt længere væk. 
Foto: AT.

DAGBOG

Torsdag den 25. maj

Som sædvanligt mødtes vi alle ved Café Karen Blixen i Terminal 2 for at 
lave gruppe-checkin. Men da SAS i sidste øjeblik havde meddelt vores 
rejsebureau at alle skranker var optaget bevægede vi os alle mod Termi-
nal 3 for almindelig checkin. 
Efter en lidt hektisk checkin havde vi god tid i den ”toldfrie” inden vi igen 
mødtes ved vores gate. Flyveturen gik stille og roligt – enkelte sov, nogle 
spiste og resten hyggesnakkede…
I Barcelona skulle vi bare lige hente vores minibusser og så videre ud i 
det blå…men det var der også andre der skulle – derfor en times ventetid 
– øv… Men det skulle desværre blive værre…
I Fuendetodos havde vores hostal misforstået alvoren i vores bestilling 
– men efter hjælp fra vores ”engelsk-talende” kok, Olga, blev alle ind-
kvateret. Den ærgerlige ventetid blev tilbragt i baren – med lokal fadøl 
og hyggesnak. Selvfølgelig med DOFtravels regning. Trods en nølende 
start rent fuglemæssigt blev der alligevel set både Gærdeværling, Ens-
farvet Stær og snoge ved det nærliggende vandhul.
Aftensmaden stod på markaronni med kylling og grøntsager. Vores kok 
var bedre til engelsk….
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Opmærksomt spejdende deltagere.
På vejen hjem fra El Planeron lavede vi et stop ved Mirador del Sastago. Flemming, Leif, 
Ebbe og Ole har netop nydt udsigten, da de bliver afbrudt af en Slangeørn, der glider 
forbi i flot medlys. Foto: AT.

Netop ankommet på El Planeron.
Morgenstunden på steppen var præget af solens første, varme stråler, Dværglærker og 
Dupontslærke. Foto: AF.
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2 Fredag den 26. maj

Opholdet i Fuendetodos skulle udnyttes da det var turens eneste chance 
for at støde på steppearter som f.eks. Dupontslærke, Dværglærke, 
sandhøns mm. Derfor startede dagen tidligt ved at vi kørte i retning af El 
Planeron nær Belchite.
Da de første solstråler ramte jorden lavede vi et kort stop ved et ”kort-
håret” område på steppen…efter 5 minutter blev der opdaget 2 Trieler. 
Mærkelige ser de ud, når de står med deres store gule øjne og iagttager 
gruppen i skop-afstand. Lidt længere fremme parkerede vi minibusserne 
på en lille parkeringsplads midt på en større, tør steppe. Endnu inden vi 
var kommet ud af bilerne var der en Dværglærke der fløj uroligt omkring 
bilen på nært hold…den havde nok rede i nærheden. Efter et kort kig 
på denne ”farvestrålende” lærkeart gik vi lidt ud af den grussti der løber 
gennem området. Efter ca. 20 minutters lytten lykkedes det de mest 
ihærdige at høre Dupontslærken – oftest på afstand, men en enkelt gang 
ganske tæt på. Fedt – en af europas sjældneste arter kunne komme i 
bogen, mens flere Dværglærker og Kalanderlærker sang i baggrunden.
I takt med at solen begyndte at få mere magt begav vi os videre….det 
blev en meget varm dag med temperatur over 37 grader…og midt i 
heden lykkedes det at finde Spidshalede Sandhøne – en han og en hun 
– siddende og flyvende…meget fint. En Lille Tårnfalk han fløj forbi…en 
af få observationer af denne art på turen.

En anden stor oplevelse denne dag var fundet af to gamle Kongeørne, 
der i parringsflugt legede i vinden ganske tæt på bilerne – se foto side 
7. 
Efter steppen fortsatte vi til ruinerne ved Belchite. Byen, - der blev øde-
lagt under den spanske borgerkrig huser nu adskillige par Blådrosler og 
Husrødstjerter. Efter ruinerne fortsatte vi til klosteret lige vest for Belchite 
hvor bl.a. 3 Stenspurve sad på de nærliggende el-tråde og Turtelduen 
kurrede i baggrunden. 
Suppe med kikærter samt wienersnitchel med pomes fritter. Kulinarisk 
havde steppen ikke så meget at byde på, men til gengæld er der nogle 
meget fine fugle!
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Sort Glente. Jagende ved Ruinerne i Belchite. Foto: AF.

2 x Hanne. Foto: AF.

Blådrossel. Hunnen på udsigtspost. Foto: AF.
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3 Lørdag den 27. maj

Lørdag var en af de større rejsedagen, men inden vi forlad stepperne for 
at begive os mod Hechodalen på den spanske side af Pyrenæerne, var 
det vigtigt, at vi fik brugt morgenen med de kølige timer og fugleaktivitet 
i lokalområdet og ikke i bussen. Af samme grund tilbød vi endnu en tur 
til Ruin-byen Belchite til de morgenfriske. Godt halvdelen tog med og 
fik meget fine observationer af Middelhavsstenpikker, Blådrossel, Klip-
pesvale, Husrødstjert – syngende Pirol og Hærfugl. Et stop ved en fan-
tastisk valmuemark på vejen hjem til hotellet gav fine observationer af 
Sanglærke og Kalanderlærke flyvende sammen.
Så forlod vi Fuendetodos med retning mod Zaragoza og videre nordpå 
mod Pyrenæerne. Godt midtvejs lavede vi et længere stop ved Riglos. 
Et fantastisk klippemassiv der rejser sig lodret op fra de olivenklædte 
skråninger (se side 2-3). 
Imens Mestersanger sang fra olivenplantagerne, skar flere Alpesejlere 
sig igennem Alpekrager og de store, kredsende flokke af Gåsegribbe…
så store og almindelige at begrebet ”Det bar’ en gås…” satte sig fast. 
Ole der i lang tid – både inden turen og under de første dage – havde 
plaget om at få Lammegrib at se blev i første omgang snydt, da Flem-
ming og Ebbe som de eneste så en gammel fugl på rimelig tæt hold. 
Resten af holdet stod tilbage med en lidt tom fornemmelse, - ville det 
mon blive turens eneste Lammegrib eller skulle det også lykkedes os 
andre?....
Turen op gennem Hechodalen gav overvældende mange Røde og Sorte 
Glenter inden vi kunne checke ind på et godt hotel i Seresa lidt over 
Hecho. På en nærliggende restaurant serverede to tvillinger turens hidtil 
bedste måltid: Krydret pølse, fyldte auberginer med ost, lam med syltet, 
rød peberfrugt samt karamelrand. Hjemme på hotellet blev der spillet op 
til dans, - lokalt bryllup fra første parkét – en lidt urolig nat, men en stor 
oplevelse for flere. 
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Lammegribben flyver rundt ved Selva del Oza, men nogle har allerede fået 
nok...Nedenfor beundres dagens høst samtidig med at Flemming tager vagten. 
Billedet er taget tidligere på turen - Flemming ser på Stendrossel i kirkespirret i 
Fuendetodos. Foto øverst: AF - nederst: AT
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4 Søndag den 28. maj

Første morgen i Hechodalen tilbragte vi ved Garbardito. En bjergvej 
fører op til en relativt højtliggende café, hvorfra der udgår en middelsvær 
vandretur…Vi havde fået nyere oplysninger om Murløber, der senere 
skulle vise sig at være forældet. 
Turen første kollektive Lammegrib blev en ung fugl der paserede os i 
rimelig stor højde. Næsten alle fik den set, men mér vil ha’ mér!!
Imens Steffen og Anne benyttede lejligheden til at tage sig en vandretur 
op til bjergkammen gik resten tilbage mod bilerne i smågrupper. Det 
betød i store træk at halvdelen nåede at se Murløber og den anden 
halvdel nåede at se Citronsisken ved Caféen. Bestemt en lokalitet der 
kunne klare flere besøg!
Efter en sandwich på en af Hechos få barer sammen med den lokale 
fuldebøtte fortsatte vi mod toppen. En blind vej, der blandt andet ledte os 
forbi Boca del Infierno (Hell’s Mouth) som tidligere husede Murløber. Dog 
ikke held med den i disse flotte omgivelser, så vi måtte nøjes med Lam-
megrib! På toppen ved Selva del Oza stoppede vi ved floden lidt afstand 
fra parkeringspladsen. Efter lidt tid opdagede vi to gamle Lammegribbe 
der efter en kort parringsflugt afslørede deres redested højt oppe på 
klippesiden. På trods af den store afstand var humøret højt, da alt kunne 
følges i de opstillede teleskoper. Den første hele dag i Pyrenæerne og 
en total på 4-6 Lammegribbe. Fedt!
Efter en lang dag var det dejligt med et varmt bad inden vi mødtes i ho-
tellets restaurant. Som sædvanligt er det ikke langt man kommer med 
”skraldespansk” og menu er af samme grund meget spændende indtil 
den bliver serveret. Og nogle gange er den også meget interessant selv 
efter den er serveret! Denne aften blev lam og svin til lammerageout og 
grissefødder. Ole sagde det mindede ham om hans barndom og Ebbe 
byttede frivilligt en portion lammekød med grisefødder, - så ikke alle had-
ede den fedtglinsende grisepote…
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Tågen har lagt sig som en tung dyne over Col de Abisque - det er svært at finde 
de parkerede minibusser. Foto: AW

Første morgen i Gavarnie by var præget af tågen, så det var fuglene i det nære 
vi måtte gå efter. Her har vi held til at se en masser arter sammen. Foto: AF
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5 Mandag den 29. maj

Gårsdagens besøg ved Garbardito havde givet både Murløber og Cit-
ronsisken, men da alle ikke havde set begge arter, blev det besluttet at 
gentage turen denne morgen. Vi skulle videre fra Hecho omkring kl. 11 
så der var lige tid for en morgentur for dem der havde lyst. Og denne 
gang lykkedes det. Alle så Murløber, - nogle endda to og enkelte hørte 
den også synge! Ved p-pladsen var der mindst fire x Citronsisken, - og 
flere af dem lod sig beskue på kort afstand.
Ved hotellet check ud og indkøb i deres egen købmand. Som altid lækker 
ost og pølse. Turen gik forbi El Portalet, hvor frokosten blev indtaget på 
de grønklædte bjerge med Bjergpiber og Mudderklire i baggrunden. 
Stendrossel, Lammegrib og kaffe på toppen!
Fra strålende sol ved El Portalet til massiv tåge, da vi kørte over Col 
de Abisque - ca. 15 meters sigt!!! Vi kom kun langsomt frem og turen 
var også noget anstrengende for både chaufførerne og passagerer. 
Tydeligt at mærke at vi var kommet fra det stabile, varme Spanien til 
det mere lunefulde Frankrig. Mad på hotellet i Gavernie kl. 20 og her 
stødte vi på endnu en forskel fra det spanske. Maden var ganske enkelt 
delikat. Grøntsagssuppe, ørred med svampestuvning og tagiatelle, grøn 
salat med ost og valnødder og til sidst creme brulé. ”Sådan er det med 
DOF”…spøgte de overtrætte ledere.
Også andre var trætte og én havde undervejs blundet en del mere end 
de andre. Det fik den pensionerede militærmand Flemming til at berette 
om tilstanden ”sove og kæmpe”. Jo, indstillingen fejlede sku ikke noget!
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6 Tirsdag den 30. maj

Vi vågnede op til tåge, som betød at vi gik en tur i byen langs floden. Da 
tågen lettede kørte vi op til det nærliggende skisportssted og allerede 
på vejen derop blev stoppet af piftende mummeldyr og kaldende Alpeal-
liker. Fra p-pladsen på toppen går der en (stort set) vandret, asfalteret sti 
til bjergpasset på grænsen mellem Frankrig og Spanien i 2300 meters 
højde. På denne pittoreske gåtur i de fantastiske bjergrige omgivelser 
havde en Alpejernspurv valgt at bygge rede i en klippesprække ved 
siden af stien – og den kunne vi så se på ganske nær hold inden vi forlod 
stedet for at give den fred. 
Lammegrib fløj over os og efter nogle minutters iagttagelse var vi så 
heldige at se den kaste knoglestykker mod klipperne – et sjældent syn! I 
selve bjergpasset kom den kølige vind ind over i stort tempo - selv turens 
første Snefinker havde svært ved at flyve. Eftermiddagsturen til Lac de 
Gloriettes – den kunstige sø med dæmningen gav mængder af blomster 
og flere fine Lammegribbe. Resten af gruppen nød crepes i byen…de 
var efter sigende fantastiske.

Øverst til venstre: Storslået udsigt ved Gavarnie nydes af Flemming. Område 
med Alpeallike, Alpejernespurv, Lammegrib og Snefinke. Foto: AF 
Nederst til venstre: Gruppen samlet ved passet til fællesbillede. Foto: AT 
Denne side: kurtiserende Alpeallike giver sammen med Mumeldyrene en helt 
speciel lydkulisse i dette fantastiske område i Pyrenæerne. Foto: AT
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Cirque de Gavarnie Foto: AF

Tourmalets bjergtinde. Foto: PK Æblets død. Foto: AT

Lamaer, vand og Snefinker. Foto: AT og PK
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Onsdag den 31. maj

Formiddagen brugte vi på at komme ind i selve cirkel-dalen der ligger 
rundt om Gavarnie. En meget flot tur, der dog ikke rummede så mange 
fugle. Dog kredsede en Dværgørn over dalen og Citronsisken sås ved 
foden af cirklen.
Vi tilbragte et par timer i selve Gavarnie, da et par Lammegribbe skulle 
yngle på klipperne over selve byen. Vi havde – på trods af vores tål-
modighed – ikke held med dem, så tiden gik i stedet med afslapning 
inden vi igen mødtes i hotellets restaurant til endnu en fantastisk oplev-
else: grøntsagssuppe, salat med rejser og æg, anderagout med kartoffel 
og sidst jordbær med (sød) rødvin / sukker. Livlig aktivitet i baren. Den 
lokale bastiske øl var desværre udsolgt....men der var masser af andre 
sager at fornøje sig med. Nogle vandrende kollegaer til Erik Mølgaard 
dukkede lige pludseligt op i baren – ja, verden er lille.

Torsdag den 1. juni

Tidlig afgang fra hotellet da vi på vores vej videre gennem Pyrenæerne 
skulle helt til Espot på den spanske side og tilmed over flere legendar-
iske bjergtoppe. Primært legendariske på grund af vores allesammens 
epo-drenge: Armstrong, Basso, Ulrich osv.
Medbragt sandwich fra hotellet blev nydt til Tourmalet smukke silhuet 
imens ynglende Snefinker fodrede unger i skiliftenes master og en 
enkelt Munkegrib på afveje blev udråbt til turens største sjældenhed. 
Munkegribben er standfugl og yngler med få par i Frankrig. Arten har 
dog senest været i positiv udvikling i Frankrig og vi kan jo kun håbe på 
at den tendens fortsætter. På Tourmalet blev vi til frokosten ledsaget af 
fire sultne lamaer, der sammen med en enkelt tillidsfuld Snefinke stod for 
underholdningen.
Fra Tourmalet en længere tur videre mod Espot, - dog med indlagt kaffe-
pause. Noget de fleste tørstede efter. Køreturen var dog hurtigt glemt 
efter vi havde checket ind på byens suverænt bedste hotel – ren luksus. 
Aftensmaden på Juquim dannede en fin ramme om turen sidste aftens-
mad. Efter maden var der hygge i restaurantens bar, - enkelte glædede 
sig dog til at se dyner efter endnu en lang og oplevelsesrig dag.  

8

7
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9 Fredag den 2. juni

Sidste dag i Spanien. En morgen- og formiddagstur gav os en ander-
ledes bjergoplevelse end vi tidligere havde haft og denne mindre kendte 
nationalpark var hele besøget hver. Dramatikken og sceneriet her var 
ganske enkelt enestående. Måske mindre end områderne ved Gavarnie, 
men absolut et besøg hver. Ved søen Sant Maurici i Aigüestortes nation-
alparken havde vi turens bedste Citronsiskner – på tæt hold og sammen 
med flere forskellige dragter af Lille Korsnæb. Selv Citronsisken varierer 
en hel del og det var tydeligt, at det var hannerne med de flotte, skri-
gende farver. Et alarmkald afslørede en Ringdrossel. Vel og mærke af 
den sydeuropæiske race med lyst skællet underside. En Kongeørn viste 
sig inden gruppen blev hentet ved nationalparkens indgang af Anders & 
Peter.
Frokosten i byen skulle nok have været medbragt. I hvert fald betød 
bjergvejene og vejarbejde at turen til Barcelona tog længere tid end for-
ventet. Så vores check ind blev noget mere hektisk end planlagt. 
Midt i trafikmylderet ved lufthavnen fik enkelte set Lille Alexanderparakit 
– og Kaj fik ønsket om en art per dag opfyldt.

I Kastrup var det en flok glade, men trætte fuglekiggere der takkede 
hinanden for en uforglemmelig tur. Hjem gik det – til et friskt bad og år-
hundredes varmeste sommer. 

Øverst: Det enestående view ved den mindre besøgte Aigüestortes National 
Park ved Espot.
Midten: Den sydeuropæiske race af Ringdrossel lod sig vise frem, - ivrigt tjack-
kende, da ungen lige havde forladt reden. En af turens nøglearter lod sig vise 
frem i utroligt flot lys: Citronsisken i nationalparken ved Lac de Sant Maurici.
Nederst: Efter frokosten slappes inden afgangen mod Barcelona for vores 
flyforbindelse hjem til Danmark. Minibusserne er snavsede efter en uge med 
intensiv birding, - men nu er de pakket og klar til afgang.
Alle fotos: AF
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Nathejre (Nycticorax nycticorax)
Blot en enkelt observation fra den 
bagerste bil: 26/5 1 ad broen over 
Ebro ved Sastago.

Kohejre (Bubulcus ibis)
25/5 12 set på strækningen Barcelona 
– Fuendetodos.

Silkehejre (Egretta garzetta)
25/5 2 set på strækningen Barcelona 
– Fuendetodos, 26/5 20 Ebrofloden 
ved Escatron.

Fiskehejre (Ardea cinerea)
26/5 5 ved broen over Ebro ved Es-
catron.

Hvid stork (Ciconia ciconia)
Kun noteret i byerne langs Ebrofloden, 
men her var de til gengæld meget tal-
rige, bl.a.: 25/5 > 20 på strækningen 
Barcelona – Fuendetodos, 26/5 1 par 
med 3 pull Ebrofloden ved Escatron, 
samt > 20 reder i Quinto.

Grågås (Anser anser)
27/5 en flok ovenflyvende Belchite.

Gråand (Anas platyrhynchos)
To oberservationer: 26/5 2 El Plan-
eron og 1/6 3 i sø på strækningen Col 
de Tourmelet – Espot.

Hvepsevåge (Pervis apivorus)
26/5 1 ved hotellet i Fuendetodos, 27/
5 2 Riglos – Hecho, 29/5 1 Garbardito 
og 2 Portalet – Garvarnie.

Sort Glente (Milvus migrans)
Meget talrig på hele turen. Tydeligvis 
langt mere almindelig i Spanien frem 
for Frankrig.

Bl.a. 29/5 > 40 i bunden af Hecho-
dalen.

Rød Glente (Milvus milvus)
Almindelig i bjergene, bl.a.: 27/5 1 
Fuendetodos – Riglos, 7 Riglos – He-
cho, 28/5 2 Hecho og 29/5 >30 i bun-
den af Hechodalen.

Lammegrib (Gypaetus barbatus)
En af turens absolutte ønske-arter. 
Eller som Ole skrev inden turen: ”et 
ufravigeligt krav”. Vi fik set min. 9 fugle 
(hvis mulige gengangere trækkes fra) 
og Ole fik sidste dag i Gavarnie sin 
helt egen ”lammer”, som alle efterføl-
gende kunne nyde lige over bussen. 
27/5 1 ad Riglos (Ebbe, Flemming), 
28/5 1 2k Garbardito og 2 ad Hells 
Gate, Hechodalen som sås igen ved 
Selva de Oza, Hecho på sandsyn-
lig redehylde. 29/5 1 3k Portalet, 
30/5 1 3k og 1 subad Col de Tentes, 
Gavarnie og 2 ad Lac des Gloriettes, 
Gavarnie. 31/5 1 ad Lacs des Aires og 
1 ad på nedkørslen fra Lacs des Aires 
(Oles ”lammer”).

Ådselgrib (Neophron percnopterus)
Ganske pænt med observationer: 
26/5 1 Belchite (ruinbyen) og 2 nær 
Escatron på ådsel, 27/5 1 ad Belchite, 
28/5 2 ad Garbardito og 1 ad Selva 
de Oza, Hecho, samt 29/5 2 ad Gar-
bardito.

Gåsegrib (Gyps fulvus)
Turens absolutte karakterart. Vi så 
Gåsegribbe i pæne antal under hele 
turen til stor glæde for turens gribbe 
entusiaster, bl.a. 25/5 7 set fra bilen 

Systematisk liste over iagttagne fugle 25. maj - 2. juni 2006
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på strækningen Barcelona – Fuen-
detodos, 26/5 16 klosteret ved Bel-
chite og 2 ved ådsel nær Escatron, 
27/5 >40 Fuendetodos – Riglos og 
> 25 Riglos, 29/5 >15 Portalet, 30/5 
14 Col de Tentes, Gavarnie, 31/5 10 
vandretur til Cirque de Gavarnie, 1/6 
37 på køreturen: Col de Tourmelet 
– Espot og 2/6 7 søen Sant Maurici, 
Espot. ”det er bare en gås” var turens 
mest brugte replik… 

Munkegrib (Aegypius monachus)
Turens fuglemæssige overraskelse: 
1/6 1 2k Col de Tourmelet. Og så var 
der fuldt hus!

Slangeørn (Circaetus gallicus)
Vi var heldige at se denne ”himmel-
sniger” rigtig godt 26/5 1 lige over 
hotellet i Fuendetodos og herudover 
sås: 1 på strækningen Sastago – Bu-
jaraloz – og retur, 27/5 1 Fuendetodos 
– Riglos. 28/5 2 Hechodalen og 29/5 2 
lige uden for Seresa.

Rørhøg (Circus aeruginosus)
26/5 1 på strækningen El Planeron 
– Belchite, 1 hun Escatron og 1 han 
Sastago – Fuendetodos.

Spurvehøg (Accipiter nisus)
29/5 1 Portalet – Gavarnie, 30/5 1 Lac 
des Gloriettes, Gavarnie og 1/6 Col de 
Tourmelet – Espot.

Musvåge (Buteo buteo)
Sås i bjergene: 28/5 1 Selva de Oza, 
Hecho, 29/5 2 Portalet – Gavarnie, 
30/5 2 Gavarnie, 31/5 2 Col de Tour-
melet og 1/6 4 på strækningen Col de 
Tourmelet.

Ørn sp. (Aquila sp.)
1/6 1 Bossost på vejen til Espot 
(sandsynligvis Dværgørn).

Kongeørn (Aquila chrysaetos)
Pænt med konger: 26/5 1 par set 
meget fint i ”display-flugt” nær Es-
catron, 30/5 1 subad Col de Tentes, 
Gavarnie, 1/6 2 Col de Tourmelet og 
2/6 1 Espot.

Dværgørn (Hieraaetus pennatus)
Overraskende få observationer, men 
til gengæld så vi vores ”dværge” godt: 
28/5 1 mørk fugl Hecho, fløj i par-
ringflugt lige over vores hoveder, 31/5 
1 mellemfase Cirque de Gavarnie og 
2/6 1 lys set fra bilen ved Espot.

Tårnfalk (Falco tinnunculus)
Sås almindeligt i hele området både 
på stepperne og i bjergene, mest tal-
rig på stepperne.

Lille Tårnfalk (Falco naumanni)
26/5 1 ad han på strækningen Sasta-
go – Bujaraloz og 1/6 1 set fra bilen på 
strækningen Col de Tourmelet – Espot 
(Flemming).

Lærkefalk (Falco subbuteo)
Blot en enkelt fugl: 29/5 1 på stræk-
ningen Portalet – Gavarnie.

Vandrefalk (Falco peregrinus)
To observationer: 26/5 1 nær Escatron 
og 28/5 1 Selva de Oza, Hecho.

Rødhøne (Alectoris rufa)
Almindelig på stepperne: 26/5 1 spil. 
El Planeron og 1 på strækningen El 
Planeron - Belchite. 27/5 4 Belchite 
– Fuendetodos.
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Triel (Burhinus oedicnemus)
26/5 2 El Planeron. To meget fine fug-     
le set i dejligt morgenlys netop som 
vi steg ud af bilerne. En god start på 
steppe-fuglene.

Braksvale sp. (Glareola sp.)
26/5 1 El Planeron (sandsynligvis 
Rødvinget Braksvale) (Kaj)

Mudderklire (Actitis hypoleucos)
29/5 1 El Portalet.

Middelhavsmåge (Larus michaelis)
26/5 1 Ebrofloden ved Escatron

Spidshalet Sandhøne (P. alchata)
Vi måtte kæmpe lidt for at få sandhøns 
i bogen: 26/5 1 par på strækningen 
Sastago – Bujaraloz – og retur.

Sandhøne sp. (Pterocles sp.)
26/5 4 El Planeron (sandsynligvis 
Spidshalet Sandhøne) og 3 Sastago 
– Fuendetodos (sandsynligvis Sort-
buget Sandhøne).

Klippedue (Columba livia)
Set flere steder i området bl.a. talrig 
ved Belchite, Ebro og Portalet.

Ringdue (Columba palumbus)
Almindelig på stepperne og i bjer-
gene.

Tyrkerdue (Streptopelia decaocto)
Set i hele området, mest talrig om-
kring bebyggelse på stepperne, bl.a. 
27/5 >50 Belchite.

Turteldue (Streptopelia turtur)
Almindelig på stepperne, bl.a. 26/5 2 
klosteret ved Belchite (1 syng.), 2 vest 
for Belchite og
27/5 6 Belchite – Fuendetodos.

Lille Alexanderparakit (P. krameri)
2/6 3 set fra bilen nær Barcelona 
Lufthavn. Hermed fik Kaj sin nye art 
nummer 9 på turen, hvilket var lig 
hans ønske om én ny art per dag.

Gøg (Cuculus canorus)
Ret almindelig i hele området.

Kirkeugle (Athene noctua)
26/5 1 mellem Fuendetodos og Bel-
chite og 1 på strækningen Sastago – 
Bujaraloz – og retur. Sikkert overset.

Mursejler (Apus apus)
Meget talrig og noteret i pæne antal 
under hele turen, bl.a. 26/5 100+ 
Ebrofloden ved Escatron

Alpesejler (Apus melba)
Blot tre observationer: 27/5 15 Riglos, 
28/5 2 Hells Gate, Hecho og 31/5 4 
Cirque de Gavarnie.

Biæder (Merops apiaster)
Almindelig på stepperne og de nedre 
dale, bl.a.: 25/5 15 set fra bilen på 
strækningen Barcelona – Fuendeto-
dos, 26/5 4 El Planeron, 2 på stræk-
ningen El Planeron – Belchite, 2 ved 
broen over Ebro ved Escatron og 5 
Sastago – Fuendetodos og 27/5 2 
Riglos – Hecho. 

Hærfugl (Upupa epops)
Ret almindelig på stepperne. 26/5 2 El 
Planeron, 2 på strækningen El Planer-
on – Belchite, 2 klosteret ved Belchite, 
1 syng. Ebro ved Escatron, 6 Sastago 
– Fuendetodos og 27/5 1 Belchite.

Isfugl (Alcedo atthis) 
26/5 2 Ebrofloden ved Escatron
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Grønspætte (Dryocopus viridus)
28/5 1 hørt og 29/5 1 hørt og set 
Garbardito, samt 31/5 min. 1 hørt 
Gavarnie.

Sortspætte (Dryocopus martius) 
28/5 1 hørt Garbardito.

Stor Flagspætte (D. major)
28/5 1 Garbardito og 2/6 3 ved søen 
Sant Maurici, Espot.

Kalanderlærke (M. calandra)
26/5 15 El Planeron, 27/5 alm. langs 
vejen Belchite – Fuendetodos.

Korttået Lærke (C. brachydactyla)
Vi har med garanti overset denne arts 
almindelighed: 27/5 flere set langs ve-
jen Belchite – Fuendetodos.

Dværglærke (Calandrella rufescens)
Også Dværglærker har vi måtte køre 
forbi, men alle fik set arten fint ved El 
Planeron. 26/5 min. 10 El Planeron og 
3 på strækningen Sastago – Bujaraloz 
– og retur.

Toplærke (Gaerida cristata)
Meget talrig på stepperne, bl.a.: 26/
5 2 El Planeron og 27/5 2 Belchite 
– Fuendetodos.

Theklalærke (Galerida theklae)
Ganske sikkert mere almindelig end 
de sikre bestemmelser nedenfor, men 
vi prioriterede tiden anderledes. 26/5 
2 klosteret lige vest for Belchite og 2 
syng. nær Escatron.

Top / Theklalærke (cristata/theklae)
Bl.a. noteret: 26/5 > 20 El Planeron.

Sanglærke (Alauda arvensis)
Ikke talrig men udbredt. Vi så arten 
på stepperne og i 2100 meters højde 

i bjergene: 27/5 1 syng. Belchite 
– Fuendetodos, fuglen fløj sammen 
med en Kalanderlærke til direkte 
sammenligning. Herudover 29/5 2 
syng. Portalet og 31/5 1 syng. Col de 
Tourmelet. 

Duponts Lærke (C. duponti)
26/5 2-3 syngende El Planeron.
Vi havde én syngende fugl meget tæt 
på og sangen kunne høres tydeligt af 
alle. De øvrige 1-2 syngende fugle 
var på større distance. Det lykkedes 
os ikke at se fuglen, men den flotte 
morgen og den specielle sang var en 
stor oplevelse. Sangaktiviteten havde 
tydeligvis toppet inden vores ankomst 
til El Planeron kl. 6.55, men ved lidt 
arbejde kan det altså lade sig gøre at 
opleve arten til ”direktørtid”.

Digesvale (Riparia riparia)
26/5 talrig ved Ebrofloden ved Esca-
tron.

Klippesvale (P. rupestris)
27/5 1 par ynglende i ruinbyen i 
Belchite. Almindelig i bjergene, bl.a. 
28/5 > 15 Garbardito og meget talrig 
Gavarnie.

Landsvale (Hirundo rustica)
Almindelige og ret talrig under hele 
turen.

Bysvale (Delichon urbica)
Almindelig og talrig under hele turen.

Markpiber (Anthus campestris)
Men stor sandsynlighed en art som 
er meget mere almindelig end vores 
noteringer: 26/5 1 ved hotellet i Fuen-
detodos og 1 på strækningen Sastago 
– Bujaraloz – og retur.
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Bjergpiber (Anthus spinoletta)
Almindelig nær vand i bjergene: 29/5 
1 syng. + 3 Portalet, 30/5 2 syng. Col 
de Tentes, Gavarnie, 31/5 4 vandretur 
til Cirque de Gavarnie og 8 Lacs des 
Aires.

Bjergvipstjert (Motacilla cinerea)
28/5 4-6 Hells Gate, Hecho og 5 
Selva de Oza, Hecho, 30/5 2 Col de 
Tentes, Gavarnie og 31/5 4 vandretur 
til Cirque de Gavarnie.

Hvid vipstjert (Motacilla alba)
Almindelig på stepperne bl.a. ved 
Ebrofloden nær Escatron. 

Vandstær (Cinclus cinclus)
28/5 2-3 Selva de Oza, Hecho, 30/5 
1 Col de Tentes, Gavarnie og 31/5 1 
vandretur til Cirque de Gavarnie.

Gærdesmutte (T. troglodytes)
Almindelig i skovområderne oppe i 
Pyrenæerne.

Jernspurv (Prunella modularis)
Almindelig i bjergenes skove.

Alpejenspurv (Prunella collaris)
Endnu en af bjerg-specialiteterne, 
som vi fik set godt, bl.a. på rede: 29/5 
1 set fra bilen på strækningen Portalet 
– Gavarnie (Ebbe), 30/5 1 hun på rede 
Col de Tentes, Gavarnie, 31/5 1 han 
set meget fint og flot landskab Lacs 
des Aires og 1 syng. på nedkørslen 
fra Lacs des Aires samt til sidst 1/6 1 
Col de Tourmalet (Steen). 

Rødhals (Erithacus rubecula)
Almindelig, især i bjergenes skove.

Sydlig Nattergal (L. megarhynchos)
26/5 2 syng. El Planeron, 2 syng. 

Ebrofloden ved Escatron, 27/5 1 syng. 
Riglos og 2/6 1 syng. Espot.

Husrødstjert (Phoenicurus ochruros)
Meget talrig i bjergene, samt 26/5 1 
syng. nær Fuendetodos, - meget talrig 
i Belchites ruinby.

Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus)
31/5 1 på vandretur til Cirque de 
Gavarnie.

Sortstrubet Bynkefugl (S. torquata)
29/5 1 han Hechodalen.

Stenpikker (Oenanthe oenanthe)
Enkelte observationer på stepperne 
og almindelig i bjergene: 26/5 1 ved 
hotellet i Fuendetodos, 2 i Belchites 
ruinby, 27/5 3 Belchite, 28/5 4 Gar-
bardito, 29/5 2 hanner syng. Portalet, 
30/5 talrig Col de Tentes, Gavarnie.

Middelhavsstenpikker (O.hispanica)
Ret almindelig på stepperne: 25/5 1 
par set på vejen mellem Fuentes de 
Ebro og Belchite, 26/5 1 par + 1 han 
nær Fuendetodos, 1 nær Escatron, 
2 på strækning Sastago – Bujaraloz 
– Fuendetodos og 1 han Sastago 
– Fuendetodos og 27/5 7 (heraf min. 
6 hanner) på strækningen Belchite 
– Fuendetodos.

Stendrossel (Monticola saxatilis)
Fine observationer af denne skønhed. 
Bl.a. ret uventet: 26/5 1 han syng. fra 
kirkespiret i Fuendetodos (på step-
perne). Herudover 28/5 1 han syng. + 
2 Garbardito og 29/5 1 hun Portalet.

Blådrossel (Monticola solitarius)
26/5 og 27/5 4 par i Belchites ruinby.
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Ringdrossel (Turdus torquatus)
På falderebet: 2/6 min. 4 (bl.a. 1 1k) 
søen Sant Maurici, Espot.

Solsort (Turdus merula)
Almindelig i skovene i bjergene.

Misteldrossel (Turdus viscivorus)
Noteret fra flere lokaliteter i Pyrenæ-
ernes skove.

Sangdrossel (Turdus philomelos)
Almindelig i bjergenes skove.

Rørsanger (A. scirpaceus)
26/5 2 syng + 2 Ebrofloden ved Es-
catron.

Drosselrørsanger (A. arundinaceus)
26/5 2 syng. Ebrofloden / Escatron.

Cettisanger (Cettia cetti) 
26/5 1 syng. Ebrofloden / Escatron.

Hvidskægget Sanger (S. cantillans)
27/5 1 syng. Riglos.

Sorthovedet Sanger (S.melanocephala)
27/5 1 syng. Riglos.

Mestersanger (Sylvia hortensis)
27/5 1 syng. Riglos.

Havesanger (Sylvia borin)
28/5 1 syng. Garbardito.

Munk (Sylvia atricapilla)
Almindelig i Pyrenæernes skove.

Gransanger (Phylloscopus collybita)
29/5 1 syng. Garbardito, 31/5 2 syng. 
vandretur til Cirque de Gavarnie og 2/
6 1 syng. søen Sant Maurici, Espot.

Rødtoppet Fuglekonge (R.ignicapillus)
Ret almindelige i skovene: 28/5 2 
syng. Garbardito, 1 syng. Selva de 
Oza, Hecho, 29/5 3 syng. Garbardito 

og 31/5 3. syng. vandretur til Cirque 
de Gavarnie.

Fuglekonge (Regulus regulus)
Ret almindelig i skovene bl.a.: 28/5 2 
syng. Garbardito og 31/5 almindelig 
Gavarnie.

Halemejse (Aegithalos caudatus)
29/5 1 Garbardito.

Sumpmejse (Parus palustris)
30/5 1 Gavarnie.

Topmejse (Parus cristatus)
28/5 2 Garbardito, 31/5 3 vandretur 
til Cirque de Gavarnie og 2/5 1 søen 
Sant Maurici, Espot.

Sortmejse (Parus ater)
Flere noteret fra mange lokaliteter i 
Pyrenæernes skove.

Blåmejse (Parus caeruleus)
29/5 2 Hecho by, 30/5 2 Gavarnie og 
31/5 2 vandretur til Cirque de Gavar-
nie.

Musvit (Parus major)
Bl.a. noteret fra Ebrofloden ved Esca-
tron og Gavarnie.

Spætmejse (Sitta europaea)
30/5 1 Gavarnie.

Murløber (Tichodroma muraria)
Vi måtte kæmpe en smule for at få set 
denne specielle fugl, men til sidst fik 
alle de ivrigste set dem godt: 28/5 og 
29/5 1 par (hannen hørt syng. 29/5) 
Garbardito.

Træløber (Certhia familiaris)
2/6 1 syng. søen Sant Maurici, Espot.

Pirol (Oriolus oriolus)
27/5 1 syng. Belchite.
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Sydlig St.Tornskade (L.meridionalis)
26/5 1 El Planeron og 1 mellem Fuen-
detodos og Belchite, samt 27/5 1 Rig-
los – Hecho.

Rødhovedet Tornskade (L. senator)
Flere noteret fra stepperne: 26/5 1 
han set på strækningen El Planeron 
– Belchite, 1 nær Escatron og 27/5 1 
han Belchite.

Rødrygget Tornskade (L. collurio)
Almidelige i bjergene: 29/5 1 han 
Portalet, 30/5 1 han Col de Tentes, 
Gavarnie, 31/5 1 han neden for Lacs 
des Aires og 1/6 1 Col de Tourmalet 
– Espot.

Skovskade (Garrulus glandarius)
Almindelige i bjergenes skove.

Husskade (Pica pica)
Almindelig - men ikke talrig - på step-
perne og i bjergene. 

Alpekrage (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
Almindelig og ind imellem ganske 
talrig både på stepperne og i bjer-
gene: 26/5 2 + en flok på > 80 på 
strækningen Sastago – Bujaraloz 
– og retur, 28/5 talrig ved Garbardito, 
29/5 flere ved Portalet og 31/5 5 Lacs 
des Aires.

Alpeallike (Pyrrhocorax graculus)
Talrig i de alpine egne og deres 
fløjtende kald gav fin baggrund for 
gåturene i bjergene. Fra notesbogen 
bl.a.: 28/5 talrig ved Garbardito, 30/5 
40 Col de Tentes, Gavarnie og 22 Lac 
des Gloriettes, Gavarnie og 31/5 39 i 
én flok Gavarnie.

Allike (Corvus monedula)
Almindelig på steppen og i bjergene.

Sortkrage (Corvus corone corone)
Almndelig, men ikke talrig i bjergene: 
27/5 3 Riglos – Hecho, 29/5 4 udenfor 
Seresa, 1 Hecho by og flere på stræ-
kningen Portalet – Gavarnie og 31/5 9 
vandretur til Cirque de Gavarnie.

Ravn (Corvus corax)
Noteret hist og her fra hele turen: 
26/5 1 klosteret lige vest for Belchite, 
1 nær Fuendetodos, 27/5 3 Garbar-
dito, 29/5 2 Portalet, 30/5 3 Col de 
Tentes, Gavarnie og 31/5 4 vandretur 
til Cirque de Gavarnie.

Stær (Sturnus apivorus)
26/5 50 Ebrofloden ved Escatron.

Ensfarvet Stær (Sturnus unicolor)
Talrig på stepperne og noteret i de 
nedre dale i bjergene.

Gråspurv (Passer domesticus)
Meget talrig omkring bymæssig be-
byggelse og noteret fra hele turen.

Stenspurv (Petronia petronia)
26/5 3 klosteret lige vest for Belchite, 
hvor de ynglede i murene på den 
gamle bygning.

Bogfinke (Fringilla coelebs)
Almindelig i bjergenes skove.

Gulirisk (Serinus serinus)
Almindelig under hele turen, især på 
stepperne.

Grønirisk (Carduelis chloris)
Almindelig og noteret fra hele turen.

Stillits (Carduelis carduelis)
Talrig på hele turen.

Tornirisk (Carduelis cannabina)
Meget talrig og set på hele turen.
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Citronsisken (Serinus citrinella)
Vi fik meget fine observationer af 
denne bjergspecialitet og alle fik til 
sidst set arten godt: 28/5 1 han Gar-
bardito, 29/5 1 par set meget fint og 
tæt på + 2 overflyvende Garbardito, 
30/5 2 Gavarnie (Flemming), 31/5 
2 Cirque de Gavarnie (Mogens og 
Flemming), 2/6 2 Espot (byggeplad-
sen i byen - Kaj) og 6 ved søen Sant 
Maurici, Espot.

Lille Korsnæb (Loxia curvirostra)
2/6 7 søen Sant Maurici, Espot.

Dompap (Pyrrhula pyrrhula)
2/6 1 han Espot.

Snefinke (Plectrophenax nivalis)
Vi skulle helt op i Col de Tentes pas-
set for at finde arten i Gavarnie, men 
havde lettere ved det på Col de Tour-
melet hvor hannerne sang fra skilift-
masterne. 29/5 1 set fra bilen Portalet 
(Kaj)
30/5 2-4 Col de Tentes, Gavarnie og 
1/8 min. 8 fugle heraf flere syng. fra 
og ynglene i skiliftmasterne på Col de 
Tourmalet. 

Gærdeværling (Emberiza cirlus)
25/5 og 26/5 1 par nær hotellet i Fuen-
detodos, samt 30/5 1 hun Gavarnie.

Gulspurv (Emberiza citrinella)
En bjergart: 29/5 2. hanner syng. 
Portalet, 30/5 4 Lac des Gloriettes, 
Gavarnie og 31/5 almindelig på van-
dretur til Cirque de Gavarnie.

Klippeværling (Emberiza cia)
27/5 1 Riglos, 28/5 1 Garbardito og 
30/5 1 han Col de Tentes, Gavarnie.

Kornværling (Miliaria calandra)
Talrig især på stepperne.

Andre dyr:
Rød Ræv
Hare
Kanin
Kronhjort
Gemse, 28/5 1 Garbardito, 30/5 4 Col 
de Tentes, Gavarnie
Dådyr 1 Espot
Murmeldyr 30/5 talrig Col de Tentes, 
Gavarnie; Lac des Gloriettes, Gavar-
nie
Rødt Egern

****************************************
Smaragdfirben
Rødstrubet murfirben
Sumpskildpadde

Svalehale
Apollo

Flodkreds sp., Ebrofloden / Escatron.
Western Whip Snake (Coluber viridi-
flavus), Fuendetodos.
Viperine Snake (Natrix maura), Fuen-
detodos. I familie med snoge.

Iberian Water Frog (Rana perezi).

Alpejernspurv. Foto: AF
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Anders ved Cirque de Gavarnie. Foto: PK


