Spanyolország, 2021. június 11. - június 28.
Résztvevők: Lippai Károly, Pitó Andor, Vámos Csenge, Vig Eszter Aletta
Bevezetés
Régi vágyunk volt egy spanyolországi madarásztúra, és a 2021-es évben végre sikerült tető
alá hozni. Tavasszal karanténban néztünk rá a repülőjegyekre, és elképedtünk, hogy milyen
olcsó áron vannak. Be is indult a szervezés, gyorsan kialakult a csapat, és a repülőből
autós/kompos utazás lett. A tökéletes időpont május lett volna, de egyetemistaként ez
lehetetlen. Mindenki gyorsan lepörgette a vizsgaidőszakot és indultunk is, remélve, hogy a
legtöbb fajt még láthatjuk.
8100 km, 214 faj (4 kat. C)
Csonka Peti barátom szavaival élve: „Spanyolország egy álomhely”
Időjárás
Spanyolország nyáron meleg. Legtöbbször nagyon meleg. Kivéve mikor mi ott voltunk, pont
egy hidegfronttal érkeztünk az országba, ami szerencsénkre elviselhetővé tette a túrát és esőt
csak 1 napon hozott. Átlagos 20-25 fok volt, a túra végére értük el az ott megszokott 30-35
fokot.
Közlekedés-Tájékozódás
Mi a túrát egy 2018-as 4WD-s Dacia Dusterrel és tetőcsomagtartóval csináltuk végig, és sehol
nem ütköztünk problémába. Ha valaki szintén autóval tervezi az utat úgy érdemes számolni,
hogy az olasz és francia autópályákon kb. az üzemanyagköltséggel megeggyező költség az
autópálya díj. Szlovéniába van 30 napos autópálya matrica, ami az oda vissza utat lefedte,
viszont az olasz-francia-spanyol pályák mind kapus rendszerűek. Aki volt már NyugatEurópában nem fogja meglepetés érni. Spanyolországban hihetelen mennyiségű körforgalom
van, a legindokolatlanabb méretben és helyeken. Bizonytalan sofőröknek nehézkes lehet néha
tájékozódni ezekben, de alapvetően jól ki vannak táblázva. A közlekedésben nyugodtabbak és
szabályosabbak, mint mi. Nekünk a google maps és a waze párossal probléma mentesen
sikerült mindenhova eljutni (egyedül a Pireneusokban buktunk 1 órát miattuk). Internet és
telefonhívás simán működött. Nagy távolságok vannak, viszont az ország jól átszőtt
autópályákkal, tehát az esetek nagyrészében nem jelent problémát, főleg, ha átláll az ember
gondolkodása arra, hogy az 1 órára lévő hely igazából „közeli”. Vannak fizetős és ingyenes
autópályák is, a nagyvárosok körül jellemzők a fizetősek, egyébként amerre mi jártunk, a
legtöbb ingyenes volt. Az üzemanyag a legtöbb országban 1.4-1.5 euro volt. A spanyoloknál
azt a taktikát válaszottuk, hogy folyamatosan lestük az olcsó kutakat és ott tankoltunk, mivel
vannak kisebb, önkiszolgáló kutak, ahol 1,1-,1,2 euro körüli az ár. Az árért azért néha az
idegeinkkel megfizettünk, de végül mindig sikerült lehúzás nélkül teli tankolni. A kúthálózat
egyébként jó, mindig találtunk, amikor kellett.
Az út
Sajnos a Covid-19 korlátozások folyamatosan változtak a szervezés alatt így lehetett volna
olcsóbb is. Odafelé a kötelező PCR tesztet sehol nem kérték el. Úgy szerveztük az utat, hogy
visszafele ne kelljen franciaországon átjönni, mivel akkor még nem volt tranzit szabály az
országban és kötelező PCR teszt volt előírva. A spanyol magán PCR brutál drága lett volna.

Ezt a Barcelona- Civitavecchia komppal terveztük kijátszani, utólag feleslegesen, mivel a
franciák is átengedtek minket. Gibraltárt sajnos buktuk, mivel pont ekkor teljesen lezárták az
országot. A túra anyagi része: A komppal és a tervezettnél több megtett kilométer ellenére
sikerült 200 ezer/fő alatt kihozni mindenestül. Teszt nélkül, komp nélkül még olcsóbb lett
volna.
Csenge az egész út során részletes, olvasmányos napi beszámolót írt, ezt alább olvashatjátok:

06.11. Péntek
Covid teszt napja, akkor még nem tudtuk, hogy feleslegesen…
06.12. szombat: Utazás
3-kor keltünk, és gyanakodva láttuk, hogy Esztiék a Spanyol csoportban a tegnap esti
üzenetemet nem látták még, negyed 4 körül felhívtuk őket, merre járnak, Károly válasza: áh,
bmeg! Tudod hol vagyunk? Az ágyban.
Úgyhogy egy kis késéssel, 4:30-kor indultunk Adyvárosból.
Szomorúan konstatáltuk a szlovén “határnál”, hogy nem kérték a 15 ezres tesztjeinket, de
indulhatott a szlovén lista, 29 fajjal zártuk az autópályás fajlistánkat. Minden, amiből legalább
2 egyed volt, common jelzőt kapott. Megálltunk egy szimpatikusnak tűnő “értéktelen” gyep
mellett, egy behajtani tilos és macit jelző tábla mellett, Andor el is tűnt a domboldalon.
Békésen fotózgatta a növényeket, majd mikor utánaindultam, egy feldühödött szlovén bácsi
üvöltése állított meg, Andorra pedig hívóhatással volt. Feltehetően baromira útban voltunk
neki, mert az udvarias távozásunk ellenére megállás nélkül szitkozódott az érthetetlen
nyelvén, majd mikor már gurultunk vissza az útra, még elkezdte ütlegelni Károly ablakát is…
Olaszországban szintén nem kérték a tesztjeinket, itt a határ még annyira sem volt
felfedezhető, mint a szlovén-magyarnál… indult az olasz lista, egy benzinkútnál megállva
láttuk is az első új fajunk olasz veréb formájában.
Az olaszok autópályán néha meglehetősen veszélyesen és akciófilmbe illően vezetnek, a
háromsávos pályán két oldalról, egyszerre, keresztbe, nyilván index nélkül előzgetnek,
kedvenc szórakozásuk előzés közben nevetve videózni/mogorván nézni/befékezni előtted.
Arról nem is beszélve, hogy a lehajtón is szemrebbenés nélkül lehagynak. No nem baj, a fiúk
figyelme legalább egy másodpercre sem lankadt vezetés közben.
Elkezdtük keresni a moltoni poszis pontjainkat és potenciális alvóhelyeinket, majd egy
kellemes, Decathlon-reklámnak felérő piknik közben megbeszéltük, hogy óvakodva inkább
kocsiban alszunk. Tettünk egy orchideás minitúrát este, majd zsebzuhanyok és pakolás után
Eszti a hátsó ülésre, Károly az anyósülésre, mi ketten pedig a kocsi mellé vackoltunk be.
Ahogy lehunytunk a szemünket 22:30 körül, a közvetlen mellettünk lévő út eddigi nulla
forgalma igencsak felélénkült, de végül mindannyian nyugodtan tudtunk aludni 5-ig.

06.13. Vasárnap: Olasz középhegység, utazás, Reserva Ornitológica de El Planerón

Reggel 2 órát madarásztunk az egész napos kocsikázás előtt, a moltoni poszáta és a
sövénysármány nem lett meg, de mindannyian szépen és sokáig láttuk-hallottuk a körülöttünk
mozgó bonelli-füzikéket.
Az egyik olasz benzinkúton találkoztunk egy nyíregyházi kamionossal, aki mindenáron rá
akart minket beszélni egy strandra, és megvolt az első vörhenyes fecske felettünk.
Továbbindultunk, meghallgatva egy műveltségnövelő Belga klasszikust, a Benzinkúúút!
muzsikát.
Franciaországba érve szomorúan konstatáltuk, hogy alig van madármozgás, csupán 25 fajt
láttunk az autópálya mentén.
Célországunkba érve még rosszabb lett a helyzet, láttunk ugyan 1-2 madarat, de vagy hozzá
voltak olvadva a vezetékhez galambalakot öltve, vagy suhanó pici árnyakként jelentek meg;
rettentő lassan haladt a fajszám előre.
Az autópálya mellől meglettek az első fakó keselyűk, majd kiértünk a vékonycsőrű pacsirtás
SEO Birdlife placcra, ami tényleg roskadásig volt pacsirtákkal, pusztaityúkokkal, fakó
keselyűkkel, vörös foglyokkal, hihetetlen aranyos üregi nyulakkal, illetve néhány sivatagi
őrgébics és pettyes kakukk is megmutatta magát.
Hatalmas szerencsénkre mikor megálltunk egyik alkalommal vörös foglyokat nézni,
mellettünk pár méterre Eszti és Károly találtak egy vékonycsőrű pacsirtát is, pillanatok alatt
eltűnt így sajnos nem mindnenkinek sikerült látni.
Alig tudtunk betelni a hely atmoszférájával, hihetetlen szép hegyek vették körbe a szikes
pusztát. Tartottunk egy esti zacskós leves főzést, ekkor már kellemetlen mennyiségű szúnyog
repkedett elő rejtekhelyéről.
Egy esti gyors területbejárás után felpattintottuk a kis „parkolóban” a sátrainkat, kínosan
ügyelve arra, hogy minél kevesebb repkedő jószág kerüljön az alvóterekbe. Megszólaltak az
erdei füles fiókák, kis pólingok, guvatok, valalmint 2-szer hallottuk a vékonycsőrű pacsirta
énekét is.
Ezúttal szerencsére nem nőtt meg a mini Afrika út forgalma, a kezdeti sátras nagymeleg után
mindenki nyugodtan tudott aludni ~6 órát.
Itt egyébként extra sokáig van világos, 22 órakor még fent van a nap és egy órával később is
teljesen jó a látótávolság (fényszennyezés természetesen 0 volt a területen).

06.14 hétfő: Reserva Ornitológica de El Planerón, Madridi hegyvidék
Reggel 6-kor keltünk, mert csak 6:37-kor kelt a nap, addigra össze is pakoltuk sátrainkat,
harcoltunk (némileg értelmetlenül) a szúnyogokkal, majd elindultunk kocsival a pusztában,
leálltunk egy szimpatikus helyen és gyalog haladtunk tovább.
Lépni nem tudtunk a pacsirtáktól, sziki-, csíkos sziki-, kalandra-, búbos, mezei és kövi
pacsirták énekeltek és repkedtek mindenfelé, néhány közülük igen fotogén és közvetlen volt.
Andorral “beszélgetésbe” elegyedtünk egy francia madarásszal, én csak visszafojtott
nevetéssel figyeltem, amint próbálják kitalálni, ki melyik fajról beszél és milyen élményei

fűződnek hozzá. Egyszer kérdeztem nyelvtanilag helyesen a bácsitól, meddig marad az
országban, szegény erősen koncentrálva meg akarta érteni, mit szeretnék tőle, majd Andor
segített: ,,you, stay, here, Spain, when?” Nyilván ezt azonnal megértette és kiderült,
nemsokára indul tovább Amerikába, mert „I like sandpipers”. Nem sokkal később 2 átrepülő
feketehasú pusztaityúkot is láttunk, több nyílfarkú között. Sajnos nem sikerült újra távcső elé
hozni a dupontit így csak Eszti és Károly látták, nekünk csak egy elsuhanó árny maradt előző
napról és a hangja.
Mászkáltunk még kicsit a területen, egy dalos poszáta szépen kerülgetett minket, miközben
spektívben néztük az eszméletlen mennyiségű (kb 160) termikelő fakó keselyűt. Ez volt az
első élményünk a híres spanyol keselyű mennyiséggel. Miután mindenféle érdekes lepke,
hangya, ízeltlábú megfigyelésre és lefotózásra került, elindultunk Madrid felé. Később az
ingyenes autópálya bal oldalán kellemesen közel körözött egy dögkeselyű - pörög a fajlista!
Megállapíthattuk, hogy ami nem keselyű itt, az kánya…egerészölyv pedig nincsen (később
kiderült, hogy akad azért 1-2).
Megéheztünk, megálltunk egy random kis leállóban, legalább két kígyászölyv és egy törpesas
körözött felettünk, illetve itt is volt egy kiváncsi bonnelli-füzike.
Beérve az esti madarászatunk és alvásunk helye melletti kisvárosba, mindenhol jelzetlen,
betonszínű fekvőrendőrök tették izgalmasabbá az utunkat, Károly kifejezte őszinte örömét
egy becsületesen lefestett fekvőrendőr láttán: ,,ez egy fekvőrendőr, köszönöm, b@sszameg!”
Sikerült egy szuper hotspot-ot választanunk, ahogy megálltunk, 6 búboscinege fogadott
minket. (Másnap reggel ugyanitt, fenyvescinegék.) Miközben másztunk fel a temérdek fakóés barátkeselyű felé a hegyre, pár dögkeselyű, vörös kánya és törpesas is gyönyörűen mutatta
magát. Meglettek az első kék szarkák, kerti sármányok, kék és sima kövirigók, bujkáló, törpe,
ibériai, karvalyposzáták és a déli geze is.
Mire leértünk, kezdett feltámadni a szél és gyors átöltözés után bevackoltunk a kocsiba.
Négyen. Felváltva aludtunk, iszonyat kényelmetlen volt (bár Andor engem használva
párnának és végigterülve a hátsó ülésen igen jól aludt), a többi estén nem is mertünk
bevállalni közösen autóban alvást.

06.15. Kedd: Monfragüe
A reggeli madarászat és a már rutinos kocsipakolás után indultunk Monfragüe felé.
Monfragüén megálltunk a klasszikus helyen és órákig néztük a legalább 100 fakó, 10 barát- és
néhány dögkeselyűt, amik rettentő közel repültek és ültek hozzánk. Hihetetlen élmény. A
fekete gólyák, barna és vörös kányák lazán bevegyültek az eget elfeketítő keselyűk közé, a
fészkeik a sziklafalon egymást érték. Fent as Castillo-nál sikerült látni a kaffer sarlósokat is.
16 órára értünk a szállásra, ahol nem találtunk senkit, és kb 10 percet sétálgathattunk mire
megérkezett valahonnan a szállásadó.
A szálláson a tervezett töltött tészta helyett a csomagtartóban rommá tört tojásokból
csináltunk gombás rántottát, miközben néztük a német-francia meccset és egy borzalmas
spanyol randiműsort, majd eltettük magunkat aludni, immáron rendes ágyakba. Pardon, a

sztereotípiákat táplálva a vacsit Esztivel csináltuk, miközben a srácok sörözés és meccsnézés
közben bújták az EBird-öt.

06.16. Szerda: Plasencia, Monfragüe
Reggeli után elindultunk tüskebújkálót keresni, elkezdte Andor és Károly sorolni a kocsiban,
hogy milyen fajokat lát az út bal oldalán lévő kis tónál. Kis kócsag, fekete gólya, nagy
kócsag… ZÁTONYKÓCSAG! Enyhén hirtelen félreállás után, spektívekkel kigyönyörködtük
magunkat, majd indultunk tovább. Egyébként ez ismert hotspot volt, csak mi nem tudtunk
róla. Megálltunk a tüskebújkálós ponton és egyből több madár is megmutatta magát, fotózás
után indulhattunk kuhikat keresni. Károly kézi távcsővel kiszúrt egyet, spektívben szépen meg
tudtuk nézni mindannyian, szóval indulhatunk az ibériai sasért.
Ahogy kiértünk, meghallottuk egy sövénysármányt. Egy órát sem kellett a
kempingszékeinkben ülve, az árnyékban falatozva várnunk a madárra és meg is jött egy, a
spektívet ráállítva pedig a messzi paca már szép ibériai sassá körvonalazódott.
Visszamentünk a központi keselyű kolóniához és fotózkodtunk a 3 keselyűfaj, a 2 kányafaj, a
fekete gólyák és a törpesasok között.
A mozgalmasra sikerült nap után lepihentünk és kb. másfél óra késéssel elindultunk
rozsdásnyakú lappanytúzni. Jó ideig csak gigászi sáskákat és viperasiklót találtunk. Már
éppen feladtuk volna a keresést, mikor egy kisvároshoz közel megállva az autóval,
meghallottuk. Látnia csak Esztinek sikerült (kétszer is), de sokáig hallgattuk. A trip alatt
egyébként még többször hallottuk a rozsdásnyakú lappantyúk hangját, így visszamenőleg
bizonyára pihentetőbb lett volna ezen az éjjelen inkább kialudni magunkat.

06.17. Csütörtök: Cáceres puszták
Reggel időben keltünk, ekkor még erős reznekbizalommal
Miközben Károly tankolt, a madarak chihuahuája is előkerült, több szuharbújó küldött el
minket melegebb tájakra, miközben a vegyes fehérkarmú-vörös vércse telepet nézegettük.
Reznekkeresés közben levarrtuk a berki verebet egy pár százas kolóniánál, illetve bővült a
spanyol lista kakukkal, hamvas rétihéjával, kuvikkal és a meglepően gyakori szalakótával.
Rezneket viszont továbbra sem láttunk. Délután még a társaság egy része kinézett a klasszikus
keselyű kolóniához, majd az érkező vihart látva mindannyian lepihentünk.

Június 18. Péntek: Guadiana, Badajoz-Sevilla környéki puszták
7-kor keltünk, kint továbbra is szakadt az eső (pedig ilyenkor mindig nagy szárazság szokott
lenni), gyors pakolás után 9-kor indultunk Badajoz felé. Ezernyi sordély között pár kövi
verebet is találtunk, majd folytattuk utunkat. Az egyik “reznekes” megállónkon 11 hamvas

rétihéját számoltunk, de egész nap röpködtek szép számmal. Reznekünk mondanom sem kell,
továbbra sem mutatta magát, kínunkban már azt beszéltük, hogy ki milyen fiatal/tojó
reznekkel is megelégedne, csak legyen. Andor kedves kérdésére, hogy én milyen rezneket
szeretnék, adtam a talán leginkább lemondó választ: élőt (amit még a több százas kányasereg
sem talált meg). Tudtuk, hogy az túra időpontja miatt a reznek egy nehéz faj lesz, de a magas
egyedszám miatt reméltük, hogy kis szerencsével legalább egy példány távcső elé kerül.
Kiértünk egy várva várt, az útra új fajokkal kecsegtető vizes élőhelyre, ahol rengeteg batlát és
vízityúkfiókát láttunk, illetve meglett a kék fú, a berki poszáta, a spanyol geze és a Helenapinty is. Itt láttuk az első szép nagy gémtelepet is.
Találtunk később egy potenciális alvóhelyet egy vizes élőhely mellett, amit már este körbe is
jártunk. A séta alatt láttuk, hogy madarász ismerőseink is az országban vannak, Judák Tomi
írt, hogy merre járunk éppen. Sajnos nem tudtunk összefutni, pont ellentétes irányba
haladtunk velük, de küldtek nekünk madaras és emlősös pontokat, elláttak minket többek
között ibériai hiúz koordinátákkal is, ezúttal is köszönjük!
Sötétedés után kiraktuk sátrainkat egy eldugottabb helyre, bár a miénk nem nagyon akarta az
igazságot és az 5 literes vizeskannákkal kellett kitámasztanunk, hogy valahogy be tudjunk
mászni a kis rozoga barlangunkba. Az elalvás könnyen ment, de éjjel arra riadtunk fel
mindannyian, hogy pár férfi üvöltözik a kocsiajtójukat csapkodva. Reggel megbeszéltük,
hogy mindannyian arra gondoltunk éjjel, hogy ha közelebb jönnek vagy a Dustert kezdik
bolygatni, az ijesztőbb fél taktikáját játsszuk be: üvöltve, lámpákkal, futva közelítjük meg
őket. Erre nem volt szükség szerencsére, egy idő után kikiabálták magukból a kocsiajtók iránt
érzett gyűlöletüket, elhajtottak, mi pedig aludhattunk tovább.

Június 19. Szombat: Donana NP nyugat
Ébredés után gyorsan összeszedtük a “tábort”, majd kisétáltunk a tóhoz, ahol a berki veréb
kolónia csivitelése között hallottunk egy-egy kósza ibériai zöld küllő hangot. Ez után tovább
indultunk Donana felé. A régió hatalmas mennyiségű fehér gólyának ad otthont, amik a
legfurcsább helyeken képesek fészkelni, 1-2 méter magasan bokrokon, fészereken, bárhol.
Sajnos a vizes élőhelyek egy része kiszáradt, pár kivétellel. Marisma de El Rocíon több ezer
madár volt, csak nagy godából több, mint 3000, viszont közel sem lehetett lemadarászni a
lezárt területek és a megfigyelő tornyok hiánya miatt. Spanyolországra általánosan
jellemzőnek éreztük, hogy a jó madarászhelyek, költőtelepek hihetetlenül kivannak építve a
turisták számára, ami viszont nem ezek közé tartozik ott kerítések és kapuk fogadtak.
A tavak után mentünk a pusztába. Eszméletlen terület, hatalmas tengerparti szikespuszta.
Sajnos madarak terén nem sokat mutatott és egy zárt kapu miatt 1,5 órát buktunk, de megérte.
Ezután elmentunk Sevillába, rövid városnézés közben sikerült halvány sarlósfecskét is nézni.
A városnak nagyon jó hangulata volt, amit csak növelt, hogy aznap este volt a spanyollengyel meccs Sevillában, így tele volt lelkes szurkolókkal (és ezáltal rendőrökkel).
Egy éjjeli kocsikázás után a térképen belőtt éjszakázóhelyünkre értünk, de valami nagyon vad
buli volt igencsak közel, így még forogtunk vagy fél órát nyugisabb helyet keresve. Végül
visszamentünk az eredeti mellé, amitől már kicsit messzebb volt a nyitott csomagtartóval

üvöltve száguldozó spanyol gang partija (a meccs egyébként döntetlennel záródott,
valószínűleg csak a szombatot ünnepelték). Éjjel csupán egyszer ébredtünk meg arra, hogy
közel hozzánk elhúzott a zenés és boldog társaság, de ezen kívül nyugodtan telt az 5,5 óra
alvásunk.

Június 20. Vasárnap: Donana NP kelet
6-kor keltünk a rövid alvásunkat követően, majd a mellettünk lévő tavat átnéztük
spektívekkel, több kékcsőrű récét is találtunk, illetve itt lett meg a feketenyakú vöcsök is.
Közeledve a következő tavunkhoz, Andorral hátul ücsörögve néztünk balra, mikor a
vezetékről egyszercsak leugrott egy héjasas - Andor nem idézhető cifrasággal szólt, hogy
álljunk félre. Károly le is húzódott az első lehetőségnél és mind a négyen szépen meg tudtuk
nézni az öreg héjasast.
A következő megállónknál láttunk fiókás márványos récét, székicséreket, kis csér kolóniát,
úgyhogy végre újra elkezdtek pörögni a fajok és ezáltal mi is. Elmentünk a keleti
sólepárlókhoz is, itt végre jó partimadár mozgás volt, kőforgatóval, pólingokkal.
Tovább haladtunk a klasszikus Chipionai kis sarlósfecske költőhely felé. Szerencsére gyorsan
meg is találtuk a madarakat.
Elmentünk egy ibériai zöld küllős városi parkba, ahol temérdek hibridréce totyogott néhány
tőkés réce és szárcsa között. Egy idő után bejött a küllő is fütyülésre, szólt, majd kiült szépen
és percekig néztük.
Útközben megnéztük a tarvarjúkat a visszatelepített helyszínen, itt az út mellett 5m-re
költenek a madarak.
Kiutaztunk a tengerpartra, majd nekiálltunk kempinget keresni. Találtunk egy egész korrekt
árban lévőt, az egyik kempinges bácsi ráadásul nagyon jól beszélt angolul: ritka kincs a
spanyolok között.

Június 21. Hétfő: Tarifa
Arra szántuk a napot, hogy a szorost figyeljük, keselyűk és tengeri madarak után kutatva.
Sajnos karvalykeselyűt nem sikerült látni, voltak azonban szulák, halvány és sárgacsőrű
mediterrán vészmadarak és egy bónusz pusztai ölyvet is sikerült megfigyelni.
Sajnos Gibraltár ekkor teljesen bezárt, így nem tudtunk bejutni, ezzel buktuk a barnanyakú
szirtifoglyot és a majmokat is.
Továbbmentünk egy eldugottabb partszakaszhoz, ahol még csak térdig tudtunk bemenni a
jéghideg tengerbe. Egy idő után beindult a vészmadarak mozgása több szulával és
korallsirállyal keverve, de Baleár-szigeteki vészmadarat sajnos nem sikerült látnunk. Estére
lecsendesedett a mozgás, a fiúk láttak spektívvel egy bálnát is a távolban. Itt hoztuk meg a
döntést, hogy nem próbálkozunk az ibériai hiúzzal, hanem utolsó előtti nap felmegyünk
inkább a pireneusokba, ami utólag nagyon jó döntésnek bizonyult.

Június 22. Kedd: Utazás a déli parton
Reggel barát- és kucsmásposzáták énekére keltünk. Kimentünk a tegnap esti seewatchingos
helyünkre, de néhány messzi halványcsőrű vészmadáron és korallsirályon kívül nem nagyon
mutatta magát más. Indulás előtt láttuk meg az első delfineket nagyon közel a parthoz, majd
messzebb egyre több és több ugráló állat sejlett fel.
Elindultunk Malaga felé egy kisebb tóhoz, ami bár új fajt nem hozott számunkra, szépen
láttunk kotló széki liléket, illetve papagájokat. Itt találkoztunk egy madarásszal, aki kérdezte,
honnan jöttünk, majd az országnevet meghallva felkiáltott: Ah, Bukarest!
Továbbautóztunk az üvegházak tengerében.
Elmentünk európa legszárazabb vidékére, de a trombitás sivatagipinty keresésről hamar
letettünk a kerítések és a végtelen hegyvidéki kősivatag láttán. Az egyik vizes élőhelyen az
általános spanyol hangulat fogadott, flamingókat, széki liléket és vékonycsőrű sirályokat
néztünk. Pár száz kilométerrel odébb Károly megpillantotta az első kormos hantmadarat,
megállva nem messze onnan pedig másik hármat nézhettünk szépen, sokáig.
Kicsit odébb haladtunk a parton és találtunk egy kisebb, kavicsos szakaszt, ahol meg tudtunk
fürdeni a temérdek tengeri sün között.

Június 23. Szerda: Út a keleti parton, Valencia
Megreggeliztünk, majd elindultunk a nap első vizes élőhelyére, ahol épp valami nemzeti
parkos közgyűlés lehetett. Itt lett meg a fülemülesitke és sikerült két, pelyhes fiókákat vezető
márványos réce tojót leolvasnunk. Ez is tipikus teljesen kiépített hely volt.
A következő vizes megállónkon, az Elche melletti sólepárlókon a kocsiból kiszállva lett is új
fajunk: a küszvágó csér. Rengeteg csér és sirály költött az itteni telepen, meglett a kenti csér,
illetve 3 flamingót és 10 vékonycsőrű sirályt olvastunk le.
13 óra körül már végre olyan idő volt, amire készültünk ruháink pakolása során: izzasztóan
meleg volt és a sok gyerekkiabálás meg a hullámok hangja hívogatóan hatott ránk. Kerestünk
egy nyugodtabb partszakaszt és a hullámok közül figyeltük a többször fejünk mellé bevágó
cséreket, illetve a repkedő korallsirályokat.
Fürdés és szépiacsont gyűjtögetés után tovább indultunk.
Koraeste megérkeztünk a Valencia melletti kempingbe, ahol az ígért földes talaj helyett éles,
kicsi kaviccsal leszórt alvóhelyet kaptunk, de egészen kényelmes volt. Kellemes zuhany,
hajmosás és a szokásosnál egy fokkal változatosabb vacsora után tettük le magunkat,
hallgatva a rozsdásnyakú lappantyút mellettünk.

Június 24. Csütörtök: Albufera NP, Pireneusok
Reggeli és táborbontás után nekilendültünk a hosszú, Pireneusokba vezető utunknak, és
közbeiktattunk egy sirályokkal és csérekkel teli tavat. Sajnos a pompás csérek nem mutatták
magukat, de itt sem tudunk minden területet átnézni a kerítések és kapuk miatt.

A Pireneusok eszméletlen szép. Életemben nem voltam még ilyen lélegzetelállító helyen,
folyamatosan az ablakra tapadva, vigyorogva ütögettem Andor combját, hogy: nézd, hú, de
szép, áá! Persze a többiek is osztották a lelkesedésemet, én meg nem győztem fejben elnézést
kérni az imádott Bükktől, hogy ennyire leplezetlenül legyőzte egy külföldi versenyző.
Az egyik hídról két új fajunk is lett: hegyi billegető és billegetőcankó. Még fel sem értünk a
saskeselyűs pontra és az első madár kocsiból meg is lett!
Összesen kilenc saskeselyűt láttunk aznap este, a kilencedik ráadásul közvetlenül a fejünk és
táborhelyünk felett húzott el, 20-30 méter magasságban. Gyönyörű és robosztus madarak,
öreget és fiatalt is láttunk; három ülő egyed mellett pedig közvetlenül legelt egy szarvastehén
nagy nyugalommal, ezt sem volt rossz nézni a spektívből. A saskeselyűkkel együtt mozgott
néhány dög-, barát- és fakó keselyű is.
Tegnap este a kempingből jeleztük haza, hogy olyan másfél napig nem leszünk elérhetőek,
ehhez képest szinte mindenhol 4G felirat és maxos térerő ikon cáfolt meg minket a
telefonjaink képernyőjén.
Főzés közben figyelmesek lettünk a közeli lappanytúk hangjára, nem sokkal később már a fák
fölött repkedtek a gyors árnyékok.
Hallani véltünk távoli bagoly hangokat, de elég furcsán szólt, úgyhogy nem mondtunk rá
semmit inkább.

Június 25. Péntek: Pireneusok
Reggeli és pakolás után indultunk tovább a szerpentineken a citromcsízek nyomában, azonban
a Google Maps megviccelt minket és egy órával többet kellett kocsikáznunk a téves
útvonaltervezés miatt. A parkolóhoz érkezés után meg is lettek a citromcsízek. Spektívvel
megnéztük őket, miközben a tegnap este csak röpke másodpercekre látott havasi varjak
röpködtek és kvartyogtak a hátunk mögött.
Itt találkoztunk egy fotós sráccal, aki elmutogatta nekünk, melyik szikla mögött fészkel a
szirti sas. Kerestük sokáig, de nem találtuk meg; mindenesetre az első odaút alatt láttam meg
egy szőrös gombócot az úttól olyan 10 méterre, távcső és szemüveg nélkül hirtelen nem
tudtam hova tenni. Aztán ráemelte mindenki a távcsövét/fényképezőgépét és egy tüneményes
mormota körvonalazódott ki előttünk. Néztük úgy egy percig, majd eltűnt a kövek között.
Orchideakeresgélés és fotózkodás után visszamentünk ebédelni a citromcsízes helyre, végig
körülöttünk repkedtek és csiviteltek, többször kiültek a mellettünk levő kerítésre. Az út
mellett pedig max két méterről nézhettünk egyet, amelyik ráadásul gyűrűs volt. Készültek róla
szép felvételek, de leolvasni nem sikerült. Voltak még keresztcsőrűk és királykák. Kerestük
még visszafelé egy patak mentén a vízirigót, de csak a növények adtak némi sikerélményt.
A hegyekből leérve elmentünk az Eleonóra-sólymos pontra, leültünk vacsorázni, és
észrevettük az első egyedet. Spektívvel ránézve a fákra derült ki, hogy ül ott több is, összesen
8 sólyommal zártuk a napot.

Mivel mezőgazdasági táblák vettek minket körül mindenfelé, kinéztük magunknak a közeli
hegyeket éjszakára, itt egy pontból 6 lappantyút hallottunk. Éjjel többször is a lappantyúk
hangos recsegésére keltem, rengeteg madár mondta a magáét a területen.

Június 26. Szombat: Barcelonai városnézés, kompra szállás
Az egésznapot Barcelonában töltöttük, turistáskodva. A parton korallsirályok, üstökös
károkatonák fogadtak. A belvárosi részen rengeteg papagáj. Este a kompunkra várakozáskor
terveztünk baleár-szigeteki védszmadarat pótolni, de sajnos nem találtunk kilátást a kikötőből.
A komp késve indult így a fedélzetről sem tudtunk seawatchingolni másnap reggelig.

Június 27. Vasárnap: Kompozás
Egész napi programunk abból állt, hogy több részletben átaludtuk a kompút kb felét az
irdatlanul zörgő, remegő kabinunkban, sétálgattunk a tükrökkel teli hajón és a fedélzeten,
néztük a vizet, zuhanyoztunk, olvastunk, és a füstjelzőtől félve, a fürdőszobában levest
főztünk.
Egyetlen megállónk a két végállomáson kívül Szardínián volt, itt nagy izgalommal figyeltük a
kikötés folyamatát, a körülöttünk repkedő sirályokat.
Közeledve Olaszországhoz, észrevettünk pár delfint, valamint egy bukdosó vészmadarat is.
Késve szálltunk partra, majd ~2 óra vezetés után egy eldugottabb úton vertük fel éjjel a
sátrunkat, közel a moltoni-poszátás pontokhoz.

Június 28. Hétfő: Hazaút
Kevesebb mint 4 óra (lappantyúhang melletti) alvás után kerestünk orchideákat. Több helyen
is kerestük a moltoni poszátát, sajnos sikertelenül. Fáradtan indultunk neki a hosszú
hazaútnak, de a fiúk váltásban, biztonságban hazaszállították az elégedett, élményekkel eltelt
és jól összeszokott tábort.
Magyarországra beérve felzendült az imádott Benzinkút c. nóta, és nem győztük kifejezni
örömünket, hogy nincsenek zárt sorompók és drótkerítés mindenhol.

A látott fajok listája:
https://ebird.org/tripreport/16895

Bármilyen kérdéssel keressetek nyugodtan.

