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Reseberättelse

Lördag 23 maj
Köpenhamn - Barcelona - Valfarta - Villafranca
Gruppen samlades på Kastrup under morgonen och planet mot Barcelona lyfte strax innan 
kl. 9. Flygresan tog knapp 3 timmar och vid ankomsten möttes vi av vår lokala guide Gorka 
Gorospe och efter lite trixande med depositionsavgift för våra hyrbilar kunde vi ge oss av 
västerut mot Navarra. Vårt första stopp blev en vägkrog där en förvånansvärt god lunch 
kunde intas. Vi fortsatte sedan vidare till den lilla byn Valfarts och fick där fina obsar på 
rödfalkar samt en gammal och en ung berguv. Efter detta körade vi mot dagens slutmål 
Villafranca. Ett snabbt stopp på en bensinmack längs vägen höll dock på att haverera hela 
vår resa, vi fick nämligen inte igång en av bilarna efter detta stopp. En bärgare/mekaniker 
tillkallades och dök upp efter ca 1 timme. Han försökte allt, men inget hjälpte tills han 
bestämde sig för att kortsluta batteriet och då startade bilen på ett kick! Hade inte detta 
löst sig är frågan om vi på en lördagskväll långt från närmast större stad fått tag på en 
ersättningsbil… Resan kunder fortsätta och väl framme på vårt hotel Hospederia de 
Alesves i Villafranca fick vi en fantastiskt god middag som avslutning på denna första dag.
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Söndag 24 maj
Villafranca - Peñadil - Argedas - Bardenas Reales - Villafranca
Vårt huvudmål idag var stäppområdena i sydligaste Navarra. Vi började dagen med 
skådning i området Peñadil och med målarten dupontlärka i fokus. Vi lyckades under 
morgonen höra minst 4-5 sjungande fåglar, dock utan att se någon vilket ju kan vara lurigt 
med denna art som gärna smyger omkring på marken. I området noterade vi även två 
dvärglärkor och en grågam, vilka båda är relativt sällsynta här. Vi hade också bra flyt med 
flyghönsen och fick se både vitbukig och svatbukig fint! Efter Peñadil begav vi oss till 
parken Bardenas Reales, som är mycket vacker och med spektakulär natur och vyer som 
närmast påminner om amerikanska västern. Vi körde runt i parken under eftermiddagen 
och skådade och fick fina osar på flera osannolikt vackra medelhavsstenskvättor, endel 
sångare och lärkor. Vi avrundade sedan dagen på uteserveringen på vårt hotell i 
Villafranca innan vi fick avnjuta en mycket god måltid tillagad av hotellets duktiga kockar.
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Måndag 25 maj
Villafranca - Pitillias Lagoon - Lerin - Falces - Rio Arga- Villafranca
Huvudmålet idag var att besöka Pitillias Lagoon och områdena däromkring. Vårt första 
stopp var strax utanför själva Pitillias Lagoon upp mot en sluttning där vi bl.a. såg 
stentrast, flera sjungande ortolansparvar, rostsångare och massor med biätare. Därefter 
fortsatte vi ned till själva Pitillias Lagoon och lyckades där se en hel del fågel trots en lite 
besvärlig vind. Påfallande var mängden svarthalsade doppingar - säker upp mot 100 ex 
kunde ses! Vi såg även rödhuvad dykand, bronsibis, skedstork och flera lärkfalkar som 
jagade runt sjön. Eftermiddagen tillbringade vi i området kring Lerin och Falces med målet 
att se båda arterna trapp, vilket vi också lyckades med trots att gräset blivit ganska högt. 
Vi såg även två tjockfötter, som dock inte var så samarbetsvilliga. Inne i staden Falces 
besöktes även den koloni av vita storkar som häckar på klippbranten. På vägen tillbaka till 
hotellet i Villafranca stannade vi på några ställen längs Rio Arga. Vi fick här höra massor 
av sydnäktergalar, några cettisångare, pungmes och flera polyglottsångare. Dagen 
avslutades återigen med en fantastiskt god middag på vårt treliga hotell i Villafranca.
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Tisdag 26 maj
Villafranca - San Martin de Unx - Aibar - Foz de Lumbier - Foz de Arbaiun - Ekai
Vi lämnade idag Villafranca för att köra norrut mot Pyrenéerna. Vårt första stopp blev i en 
liten dalgång vid San Martin de Unx med typisk medelhavsvegetation och vinodlingar. Ett 
riktigt fint ställe med mycket fåglar och växter. Vi fick se och höra turturduva fint, massor 
med rostsångare, flera herdesångare och vår första häcksparv. Därefter begav vi oss 
vidare norrut mot Aibar där vi tog en god kopp kaffe på en liten typisk spansk bar. Utanför 
Aibar stannade vi och såg klippsparv, ett antal ortolansparvar samt att vi fick riktigt häftiga 
obsar på flera alpseglare som jagade i lä bakom en sluttning precis över våra huvuden - 
grymt häftigt! Vårt nästa stopp blev ravinen Foz de Lumbier - en fantastisk upplevelse att 
promenera i denna. Vi såg här flera gåsgamar på riktgt nära håll, vår första blåtrast, 
sjungande sommargylling och gott om forsärlor i floden som rinner genom ravinen. Vi 
fortsatte sedan till Foz de Arbaiun som till vår förvåning bjöd på en närmast ännu mer 
spektakulär vy. Från utsiktsplatsen såg man rakt in och ner i en enorm ravin i vilken 
gamarna seglade och kunde ses ovanifrån. Vi fick också en lång stund med en mycket 
läcker blåtrasthane som visade sig fint. Tidig kväll anlände vi till vårt nya hotell i den lilla 
byn Ekai väster om Pamplona.
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Onsdag 27 maj
Ekai - Hecho vally (Valles Occidentales) - Ekai
Denna dag ägnade vi helt åt området Hecho Vally (Valles Occidentales) - en mycket 
vacker park precis väster om Navarra i regionen Aragon, på gränsen mot Frankrike. Här 
fick vi vår första smak av hur enormt vackra Pyrenéerna är! Vårt första mål i parken var en 
liten vandring till en klippa där vi skulle leta murkrypare. Efter en tids spanande fick vi 
kontakt med minst två fåglar som på typiskt vis födosökte på bergväggen samt att en 
hanne sedan även satte sig och sjöng sin lustiga och närmast visslande lite sirenlika sång. 
Vi fortsatte sedan längre in i parken och gjorde under eftermiddagen en vandring upp i en 
mycket vacker dalgång. Här fanns en lite större koloni av murmeldjur samt att vi såg endel 
gemser. Vi såg även vår första lammgam som snabbt svepte över - läckert! Under kvällen 
kom vi tillbaka till vårt hotell i Ekai.
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Torsdag 28 maj
Ekai - Irati Forest - Jaurrieta (kaffestopp) - Belagua (lunch)- Arette (Frankrike) - Burgi
Vårt första mål idag var den stora bokskogen Irati Forest i nordligaste Navarra på gränsen 
till Frankrike. I denna skog finns en population vitryggig hackspett (av rasen lillfordi) samt 
ett antal andra hackspettsarter. Vi fick turligt nog kanonobsar på en familj vitryggar som 
matade rätt nyligen flyga ungar samt att vi även hörde flera iberiska gröngölingar, 
spillkråka, nötväckor och endel entitor. Efter några timmar i Irati Foretst körde vi vidare 
österut med målet att komma upp på lite höjd för att ha chans på de arter som finns ovan 
trädgränsen. Vi lämnade faktiskt Spanien för ett kort tag och körde till skidorten Arette på 
franska sidan. Här vandrade vi upp i en dalgång och gångturen gick delvis genom 
kvarvarande snöfläckar. Här uppe var det gott om ringtrastar, vattenpiplärkor, svarta 
rödstjärtar m.m. Dagens clou var dock det häckande paret av snöfink - en inte helt lätt art 
om man inte beger sig högt upp - kul! På hemfärden mot Ekai gjorde vi ett stopp i Burgi 
och fick där ännu en snabb obs på en gammal lammgam.
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Fredag 29 maj
Ekai - Riglos - Quicena - Santa Cilia - Balaguer
Vi lämnade på morgonen vårt hotell i Ekai och körde österut. Målet  idag var att ta oss en 
bit ner mot Barcelona och övernatta i Balaguer. Vårt första stopp gjorde vi vid de mäktiga 
klipporna vid Riglos. Gott om gamar snurrade runt och våra första sammeshättor hoppade 
i buskarna. Även en ropande göktyta, några häcksparavar och provancesångare var 
trevligt. Förmiddagskaffe intogs i byn innan vi fortsatte till vårt nästa stopp som var vid 
Quicena - en plats med karga klippor och häckande svart stenskvätta vilket var kul! Vi såg 
även blåtrast och flera lagerlärkor här. Dagens sista skådarstopp blev vid Santa Cilia där vi 
hade riktigt fin utsikt mot ett bergsmassiv. Redan innan vi klev ur bussarna skruvade en 
gammal lammgam upp på behagligt avstånd. Vi såg sedan under eftermiddagen 
lammgam vi flera tillfällen och även en fågel som kom in och landade för att hålla på med 
ett ben som skulle krossas - grymt häftigt! Tidig kväll anlände vi sedan Balaguer och 
checkade in på vårt hotell. Vi fick en riktigt god middag som serverades på hotellets 
uteplats i den ljumna kvällen - kanon! Efter middagen gick en del av gruppen ut och 
lyssande på nattskärror och lyckades faktiskt höra både vanlig och rödhalsad precis i 
anslutning till hotellet!
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Lördag 30 maj
Balaguer - Bellmunt - Montsonis - Barcelona
Denna sista dag spenderade vi på två olika lokaler nordväst om Balaguer. Vi tog med oss 
frukosten och åt denna i fält vid ett öppet odlingsområde i sällskap med flera blåkråkor 
som häckar här. Vi hade utöver dessa även en hel del andra roliga arter såsom minst en 
2k hane aftonfalk, spelande tjockfot, ängshök, minervaugglor m.m. Vi körde sedan vidare 
till ett mindre bergsområde som hyser häckande hökörn - vi behövde inte mer än kliva ut 
ur bilen förrän vi såg en gammal fågel. Vi fick sedan kalasobsar på 2 gamla fåglar och en 
2k fågel. Vi hörde även här några bergssångare, en göktyta, sommargylling och längs 
branterna for det farm ett antal alpseglare. Innan vi styrde mot Barcelona tog vi ett 
kaffestopp och därefter de sista två timmarnas körning till Barcelona. I Barcelona tackade 
vi vår utmärkte guide Gorka och tog sedan flyget hem. En fantastiskt resa var över med 
180 mil i bil och en lång artlista av inte bara fåglar utan även fjärilar. Alla deltagare bär, 
utöver fåglarna, även med sig de otroliga vyerna och landskapen vi sett i Pyrenéerna - 
detta är en otroligt vacker del av vård värld! 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Artlistor
Nedan redovisas artlistor med korta kommentarer för observerade fåglar, däggdjur samt 
dagfjärilar sedda under resan. Samtliga fågelfoton som presenteras i artlistan är tagna av 
Mats Westberg.

Fåglar  

1. Grågås (Anser anser anser) 
1 ex Pitillias Lagoon 25/5. 

2. Knölsvan (Cygnus olor) 
10 ex Pitillias Lagoon 25/5. 

3. Snatterand (Anas strepera strepera) 
30 ex Pitillias Lagoon 25/5. 

4. Gräsand (Anas platyrhynchos platyrhynchos) 
Allmän i anslutning till vatten. 

5. Skedand (Anas clypeata) 
10 ex Pitillias Lagoon 25/5. 

6. Rödhuvad dykand (Netta rufina) 
2 hanar Pitillias Lagoon 25/5. 

7. Brunand (Aythya ferina) 
50 ex Pitillias Lagoon 25/5.

8. Vigg (Aythya fuligula) 
5 ex Pitillias Lagoon 25/5. 

9. Rödhöna (Alectoris rufa hispanica) 
Enstaka här och var ofta längs vägen - totalt 6 ex sedda under resan. 

10. Vaktel (Coturnix coturnix) 
1 sp Lerin 25/5, 1 sp Ekai 27/5, 1 sp Ekai 29/5 och 1 sp Bellmunt 30/5. 

11. Smådopping (Tachybaptus ruficollis ruficollis) 
10 ex Pitillias Lagoon 25/5. 

12. Skäggdopping (Podiceps cristatus cristatus) 
1 ex Argedas 24/4, 30 ex Pitillias Lagoon 25/5. 

13. Svarthalsad dopping (Podiceps nigricollis nigricollis) 
ca 100 ex Pitillias Lagoon 25/5.
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14. Vit stork (Ciconia ciconia ciconia) 
Allmän och sedda nästa samtliga dagar, dock inte uppe i själva Pyrenéerna. 

15. Storskarv (Phalacrocorax carbo sinensis) 
1 ex överflygande Villafranca 26/5. 

16. Gråhäger (Ardea cinerea cinerea)  
Enstaka sedda i princip dagligen - totalt ca 20 ex sedda.

17. Purpurhäger (Ardea purpurea purpurea) 
1 ex Argedas 24/4, 15 ex Pitillias Lagoon 25/5 och 2 ex Rio Arga 25/5. 

18. Ägretthäger (Ardea alba alba) 
1 ex Pitillias Lagoon 25/5. 

19. Silkeshäger (Egretta garzetta garzetta) 
2 ex Argedas 24/4. 

20. Kohäger (Bubulcus ibis ibis) 
Sedd dagligen de första dagarna i södra Navarra, inga mängder men enstaka lite här och var 
med toppnotering 35 ex Pitillias Lagoon 25/5. Ej sedda i områdena i och upp mot Pyrenéerna. 

21. Bronsibis (Plegadis falcinellus) 
1 ex Pitillias Lagoon 25/5. 

22. Skedstork (Platalea leucorodia leucorodia) 
1 ex Pitillias Lagoon 25/5. 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23. Lammgam (Gypaetus barbatus barbatus) 
2 ad Hecho vally 27/5, 1 ad Burgi 28/5 och 3 ad Santa Cilia 29/5. 

24. Smutsgam (Neophron percnopterus percnopterus) 
Sedda alla dagar utom en - totalt 19 ex (var av 18 ad + 1 2k) 

25. Bivråk (Pernis apivorus) 
Enstaka sedda drygt hälften av dagarna - totalt 8 ex. 

26. Grågam (Aegypius monachus) 
1 ex Peñadil 24/5. 

27. Gåsgam (Gyps fulvus fulvus) 
Allmän och sedd under resans samtliga dagar i goda antal. 

28. Ormörn (Circaetus gallicus) 
Sedd nästan samtliga dagar - totalt 13 ex

29. Dvärgörn (Hieraaetus pennatus)  
Totalt 7 ex sedda - 3 ljusa, 1 mellanfas och 3 mörka.

30. Kungsörn (Aquila chrysaetos homeyeri) 
Totalt 7 ex sedda, var av merparten uppe i Pyrenéerna. 

31. Hökörn (Aquila fasciata fasciata) 
1 par  + 1 2k tillsammans vid Montsonis 30/5. 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32. Brun kärrhök (Circus aeruginosus aeruginosus)  
Tämligen allmän och sedd samtliga dagar. 

33. Ängshök (Circus pygargus) 
Totalt 6 ex sedda - flest var 3 ex längs vägen mellan Barcelona och Villafranca 23/5. 

34. Röd glada (Milvus milvus milvus) 
Totalt ca 30-40 ex sedda, merparten av dessa sågs uppe i Pyrenéerna. 

35. Brun glada (Milvus migrans migrans) 
Allmän och sedd samtliga dagar. 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36. Ormvråk (Buteo buteo buteo) 
Sedd samtliga dagar i mindre antal - totalt ca 40 ex. 

37. Stortrapp (Otis tarda tarda) 
2 hanar Lerin 25/5. 

38. Småtrapp (Tetrax tetrax) 
1 hane Lerin 25/5. 

39. Vattenrall (Rallus aquaticus aquaticus) 
1 hörd Pitillias Lagoon 25/5. 

40. Sothöna (Fulica atra atra) 
Allmän vid Pitillias Lagoon 25/5 och 1 ex mellan Ekai och Hecho Vally 27/5. 

41. Tjockfot (Burhinus oedicnemus oedicnemus) 
2 ex Lerin 25/5, 1-2 sp. Bellmunt 30/5. 

42. Styltlöpare (Himantopus himantopus) 
4 ex Peñadil 24/5, 5 ex Argedas 24/4 och 10 ex Pitillias Lagoon 25/5. 

43. M. strandpipare (Charadrius dubius curonicus) 
5 ex Peñadil 24/5. 

44. Gluttsnäppa (Tringa nebularia) 
2 ex Argedas 24/5 och Pitillias Lagoon 25/5. 

45. Rödbena (Tringa totanus totanus) 
10 ex Argedas 24/5. 

46. Kärrsnäppa (Calidris alpina) 
5 ex Pitillias Lagoon 25/5. 

47. Skrattmås (Chroicocephalus ridibundus) 
Enstaka sedda i södra Navarra. 

48. Medelhavstrut (Larus michahellis michahellis) 
1 ad Argedas 24/5 och ca 10 ex Pitillias Lagoon 25/5. 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49. Vitbukig flyghöna (Pterocles alchata alchata) 
4 ex Peñadil 24/5 och 3 ex Bardenas Reales 24/5. 

50. Svartbukig flyghöna (Pterocles orientalis orientalis) 
4 ex Peñadil 24/5 och 3 ex Bardenas Reales 24/5.

51. Klippduva (Columba livia) 
Allmän och sedd dagligen. 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52. Skogsduva (Columba oenas oenas) 
1 ex mellan Barcelona och Villafranca 23/5 och 1 sp. Montsonis 30/5.

53. Ringduva (Columba palumbus palumbus) 
Sedd dagligen i mindre antal.

54. Turturduva (Streptopelia turtur)  
Sedd hälften av dagarna med enstaka exempel - totalt ca 15 ex

55. Turkduva (Streptopelia decaocto decaocto) 
Allmän och sedd dagligen. 

56. Gök (Cuculus canorus bangsi) 
1 sp. San Martin de Unx 26/5 och 1 sp. Santa Cilia 29/5. 

57. Berguv (Bubo bubo hispanus) 
1 ad + 1 juv. Valfarta 23/5. 

58. Minervauggla (Athene noctua vidalii) 
2-3 ex Bellmunt 30/5. 

59. Rödhalsad nattskärra (Caprimulgus ruficollis ruficollis) 
1 sp. Balaguer 29/5. 

60. Nattskärra (Caprimulgus europaeus meridionalis) 
1 sp. Ekai 28/5 och 1 sp. Balaguer 29/5. 

61. Alpseglare (Apus melba melba) 
Sedd drygt hälften av dagarna på lämpliga lokaler - totalt ca 70-80 ex. 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62. Tornseglare (Apus apus apus) 
Allmän och sedd dagligen. 

63. Biätare (Merops apiaster) 
Sedd nästan dagligen i hyfsade antal. 

64. Blåkråka (Coracias garrulus garrulus) 
4-5 ex Bellmunt 30/5. 

65. Härfågel (Upupa epops epops) 
Sedd drygt hälften och främst i södra Navarra - totalt ca 25 ex. 

66. Göktyta (Jynx torquilla torquilla) 
1 sp. Riglos 29/5 och 1 sp. Montsonis 30/5. 

67. Vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos lilfordi) 
1 ad + 2-3 nyligen flygga ungar Irati Forest 28/5. 

68. St. hackspett (Dendrocopos major hispanus) 
1 ex San Martin de Unx 26/5 och 1 ex Montsonis 30/5. 

69. Spillkråka (Dryocopus martius martius) 
1-2 ex Irati Forest 28/5.

70. Iberisk gröngöling (Picus viridis sharpei) 
2 ex Hecho vally 27/5, 2 ex Irati Forest 28/5 och 4 ex Bellmunt 30/5. 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71. Rödfalk (Falco naumanni) 
5-7 ex Valfarta 23/5 och ca 5-10 ex Bellmunt 30/5. 

72. Tornfalk (Falco tinnunculus tinnunculus) 
Sedd dagligen i mindre antal. 

73. Aftonfalk (Falco vespertinus) 
1 2k hane Bellmunt 30/5. 

74. Lärkfalk (Falco subbuteo subbuteo) 
1 ex Villafranca 23/5, 4 ex Pitillias Lagoon 25/5 och 1 ex Hecho vally 27/5. 

75. Pilgrimsfalk (Falco peregrinus brookei) 
1 ad Bardenas Reales 24/5, 1 ad Foz de Arbaiun 26/5, 2 ad Riglos 29/5 och 1 ad Bellmunt 
30/5.  

76. Törnskata (Lanius collurio) 
1 hane Hecho vally 27/5 och 2 hane mellan Ekai och Riglos 29/5. 

77. Iberisk varfågel (Lanius meridionalis meridionalis) 
1 ex Peñadil 24/5, 1 ex San Martin de Unx 26/5 och 1 ex Bellmunt 30/5. 

78. Rödhuvad törnskata (Lanius senator senator) 
1 par Falces 25/5, 2 ex Riglos 29/5 och 2 ex Quicena 29/5. 

79. Sommargylling (Oriolus oriolus) 
1 sj. Foz de Lumbier 26/5, 1 sj Santa Cilia 29/5 och 1 sj Montsonis 30/5. 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80. Nötskrika (Garrulus glandarius lusitanicus) 
1 ex San Martin de Unx 26/5, 2-3 ex Hecho vally 27/5 och 1 ex Burgi 28/5. 

81. Skata (Pica pica melanotos) 
Allmän och sedd dagligen. 

82. Alpkråka (Pyrrhocorax pyrrhocorax erythrorhamphos) 
Sedda samtliga dagar utom en - störst antal uppe i Pyrenéerna. 

83. Alpkaja (Pyrrhocorax graculus graculus) 
30 ex Hecho vally 27/5 och allmän uppe på hög höjd i Pyrenéerna 28/5. 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84. Kaja (Corvus monedula spermologus) 
Tämligen allmän och sedd dagligen oftast i mindre antal. 

85. Kråka (Corvus corone corone) 
Sedd dagligen i mindre antal. 

86. Korp (Corvus corax corax) 
Sedd dagligen i mindre antal. 

87. Skäggmes (Panurus biarmicus biarmicus) 
Hörd från vassarna i Pitillias Lagoon 25/5. 

88. Dupontlärka (Chersophilus duponti duponti) 
4-5 sj Peñadil 24/5. 

89. Kalanderlärka (Melanocorypha calandra calandra) 
Allmän på stäpperna i södra Navarra 24-25/5 samt vid Bellmunt 30/5. 

90. Korttålärka (Calandrella brachydactyla brachydactyla) 
Allmän på stäpperna i södra Navarra 24-25/5. 

91. Dvärglärka (Calandrella rufescens apetzii) 
2 ex Peñadil 24/5. 

92. Tofslärka (Galerida cristata pallida) 
Allmän och sedd dagligen. 

93. Lagerlärka (Galerida theklae theklae) 
Klart fåtaligare jmf. med tofslärka, men sedd i lämplig biotop på flera ställen. 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94. Sånglärka (Alauda arvensis guillelmi) 
Enstak på stäpperna i södra Navarra 24-25/5. 

95. Trädlärka (Lullula arborea arborea) 
1 sj Riglos 29/5 och 1 sj Santa Cilia 29/5. 

96. Backsvala (Riparia riparia riparia) 
Enstaka längs vägen - flest vid Pitillias Lagoon 25/5 där ca 20 ex sågs över sjön. 

97. Klippsvala (Ptyonoprogne rupestris) 
Tämligen allmän och sedd nästan dagligen i lämplig biotop. 

98. Ladusvala (Hirundo rustica rustica) 
Allmän och sedd dagligen. 

99. Hussvala (Delichon urbicum meridionale) 
Allmän och sedd dagligen. 

100.Entita (Poecile palustris palustris) 
5-10 ex Irati Forest 28/5. 

101.Svartmes (Periparus ater vieirae) 
20 ex Hecho vally 27/5 och 2 ex Burgi 28/5. 

102.Tofsmes (Lophophanes cristatus mitratus) 
5-10 ex Hecho vally 27/5 och 1 ex Burgi 28/5. 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103.Talgoxe (Parus major corsus) 
Enstaka sedda dagligen i norra Navarra 25-28/5. 

104.Blåmes (Cyanistes caeruleus caeruleus) 
Enstaka sedda dagligen i norra Navarra 25-28/5. 

105.Pungmes (Remiz pendulinus pendulinus) 
2 ex Rio Arga 25/5. 

106.Stjärtmes (Aegithalos caudatus taiti) 
5 ex Rio Arga 25/5, 5 ex San Martin de Unx 26/5 och 10 ex Irati Forest 28/5. 

107.Nötväcka (Sitta europaea hispaniensis) 
5 ex Irati Forest 28/5. 

108.Murkrypare (Tichodroma muraria muraria) 
Minst 1 par Hecho vally 27/5. 

109.Trädgårdsträdkrypare (Certhia brachydactyla brachydactyla) 
Enstaka sedda och hörda här och var i lämplig biotop. 

110.Gärdsmyg (Troglodytes troglodytes troglodytes) 
Tämligen allmän i ffa. Pyrenéerna. 

111.Strömstare (Cinclus cinclus aquaticus) 
1-2 ex Hecho vally 27/5 och 1 ex Roncal 28/5. 

112.Kungsfågel (Regulus regulus regulus) 
1 sj Irati Forest 28/5. 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113.Brandkronad kungsfågel (Regulus ignicapilla ignicapilla) 
Enstaka hörda sjungande i ffa. norra Navarra 26-28/5  

114.Cettisångare (Cettia cetti cetti) 
2 sj Rio Agra 25/5, 1 sj Foz de Lumbier 26/5 och 1 sj Montsonis 30/5. 

115.Gransångare (Phylloscopus collybita collybita) 
2 sj Hecho vally 27/5 och 2 sj Irati Forest 28/5. 

116.Bergssångare (Phylloscopus bonelli) 
2 sj San Martin de Unx 26/5, 2 sj Hecho vally 27/5 och 2-3 sj Montsonis 30/5. 

117.Polyglottsångare (Hippolais polyglotta) 
Sedd och hörd drygt hälften av dagarna - totalt ca 30 ex  

118.Rörsångare (Acrocephalus scirpaceus scirpaceus) 
1 sj Ekai 28/5. 

119.Trastsångare (Acrocephalus arundinaceus arundinaceus) 
10 ex Pitillias Lagoon 25/5. 

120.Grässångare (Cisticola juncidis cisticola) 
1 sj Peñadil 24/5, 1 sj Rio Agra 25/5 och 1 sj Santa Cilia 28/5. 

121.Svarthätta (Sylvia atricapilla atricapilla) 
Tämligen allmän och hörd flertalet dagar. 

122.Trädgårdssångare (Sylvia borin borin) 
1 sj Hecho vally 27/5  

123.Herdesångare (Sylvia hortensis hortensis) 
3 sj San Martin de Unx 26/ och 1 sj Santa Cilia 28/5. 

124.Rostsångare (Sylvia inornata iberiae) 
Sedd och hörd drygt hälften av dagarna - totalt ca 25-30 ex 

125.Sammesthätta (Sylvia melanocephala melanocephala) 
5 ex Riglos 29/5. 

126.Glasögonsångare (Sylvia conspicillata conspicillata) 
1 sj Peñadil 24/5, 1 hane Bardenas Reales 24/5 och 1 sj Pitillias Lagoon 25/5. 

127.Provencesångare (Sylvia undata dartfordiensis) 
2 ex Bardenas Reales 24/5, 1 sj Pitillias Lagoon 25/5, 2 ex Aibar 26/5, 2 ex Riglos 29/5 och 2-3 
ex Santa Cilia 29/5. 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128.Grå flugsnappare (Muscicapa striata) 
1 ex Rio Agra 25/5 och 1 ex Balaguer 29/5. 

129.Rödhake (Erithacus rubecula rubecula) 
Tämligen allmän i Pyrenéerna. 

130.Sydnäktergal (Luscinia megarhynchos megarhynchos) 
Allmän och närmast karaktärsart i lämplig biotop - sakands dock i stäppområdena i söder. 

131.Svart rödstjärt (Phoenicurus ochruros aterrimus) 
Sedd i mindre antal nästa dagligen. 

132.Stentrast (Monticola saxatilis) 
1 hane nära Pitillias Lagoon 25/5. 

133.Blåtrast (Monticola solitarius solitarius) 
1 hane Foz de Lumbier 26/5, 1 hane Foz de Arbaiun 26/5 och 1 hane Quicena 29/5. 

134.Buskskvätta (Saxicola rubetra) 
1 ex Bardenas Reales 24/5. 

135.Svarthakad buskskvätta (Saxicola rubicola rubicola) 
Sedd i mindre antal nästa dagligen. 

136.Svart stenskvätta (Oenanthe leucura leucura) 
1-2 ex Quicena 29/5. 

137.Stenskvätta (Oenanthe oenanthe oenanthe) 
5-10 ex Bardenas Reales 24/5 och 1 hane Hecho vally 27/5. 

138.Medelhavsstenskvätta (Oenanthe hispanica hispanica) 
Enstaka sedda ungefär hälften av dagarna - totalt 15 ex. 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139.Ringtrast (Turdus torquatus alpestris) 
15-20 ex Arette 28/5. 

140.Koltrast (Turdus merula) 
Tämligen allmän och sedd nästan dagligen. 

141.Taltrast (Turdus philomelos) 
Sedd i norra Navarra 26-28/5 med totalt ca 20 ex. 

142.Dubbeltrast (Turdus viscivorus viscivorus) 
10 ex Hecho vally 27/5 och 1 ex Bellmunt 30/5.

143.Svartstare (Sturnus unicolor) 
Allmän och sedd dagligen. 

144.Alpjärnsparv (Prunella collaris collaris) 
1 ex Arette 28/5.

145.Järnsparv (Prunella modularis mabbotti) 
5 ex Hecho vally 27/5 och 20 ex Arette 28/5. 

146.Gulärla (Motacilla flava iberiae) 
2 ex Peñadil 24/5, 2-3 ex Pitillias Lagoon 26/5 och 2 ex Hecho vally 27/5. 

147.Forsärla (Motacilla cinerea cinerea) 
Tämligen allmän i bäckarna i Pyrenéerna 26-28/5. 

148.Sädesärla (Motacilla alba alba) 
Enstaka sedda ungefär hälften av dagarna - totalt 20 ex. 

149.Fältpiplärka (Anthus campestris campestris) 
2-3 ex Peñadil 24/5, 2-3 ex Bardenas Reales 24/5 och 4-5 ex Pitillias Lagoon 25/5, 2 ex Aibar 
26/5 och 1-2 ex Santa Cilia 29/5. 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150.Vattenpiplärka (Anthus spinoletta spinoletta) 
10-15 ex Arette 28/5. 

151.Gulsparv (Emberiza citrinella citrinella) 
3 ex Hecho vally 27/5. 

152.Häcksparv (Emberiza cirlus cirlus) 
1-2 sj San Martin de Unx 26/5, 1-2 sj Foz de Lumbier 26/5, 2 sj Riglos 29/5, 1 sj Balaguer 29/5, 
1 sj Montsonis 30/5. 

153.Klippsparv (Emberiza cia cia)  
1 hane Aibar 26/5.

154.Ortolansparv (Emberiza hortulana) 
2 sj nära Pitillias Lagoon 25/5, 1 sj San Martin de Unx 26/5 och 5-10 ex Aibar 26/5. 

155.Kornsparv (Emberiza calandra) 
Allmän och sedd dagligen. 

156.Bofink (Fringilla coelebs coelebs) 
T. allmän i norra Navarra. 

157.Domherre (Pyrrhula pyrrhula iberiae) 
2 ex Hecho vally 27/5 och 5 ex Irati Forest 28/5. 

158.Grönfink (Chloris chloris urantiiventris) 
Sedd dagligen i mindre antal. 

159.M. korsnäbb (Loxia curvirostra curvirostra) 
2 ex Hecho vally 27/5. 

160.Steglits (Carduelis carduelis carduelis) 
T. allmän och sedd dagligen. 

161.Hämpling (Carduelis cannabina mediterranea) 
T. allmän och sedd dagligen. 

162.Citronsiska (Serinus citrinella) 
20-25 ex Hecho vally 27/5 och allmän på högre höjd i lämplig biotop i Pyrenéerna 28/5. 

163.Gulhämpling (Serinus serinus) 
T. allmän och sedd dagligen. 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164.Gråsparv (Passer domesticus balearoibericus) 
Allmän och sedd dagligen. 

165.Stensparv (Petronia petronia petronia) 
5-10 ex Bardenas Reales 24/5, 5 ex Falces 25/5, 10 ex Foz de Lumbier 26/5 och 10 ex 
Quicena 29/5.

166.Snöfink (Montifringilla nivalis nivalis) 
1 par häckande Arette 28/5.

Däggdjur
1. Europeisk ekorre (Sciurus vulgaris)
2. Iberisk hare (Lepus granatensis)
3. Europeisk kanin (Oryctolagus cuniculus)
4. Alpmurmeldjur (Marmota marmota)
5. Rödräv (Vulpes vulpes)
6. Pyreneisk gems (Rupicapra pyrenaica)
7. Rådjur (Capreolus capreolus)

Dagfjärilar
Nedan en lista över observerade och till art bestämda dagfjärilar. Listan är sammanställd av 
Christer Jönsson och följer systematiken i Collins Butterfly Guide.
1. Makaonfjäril (P. machaon)
2. Seglarfjäril (I. podalirius)
3. Spansk hålrotfjäril (Z. rumina)
4. Svart apollo (P. mnemosyne)
5. Kålfjäril (P. brassicae)
6. Rovfjäril (A. rapae)
7. Rapsfjäril (A. napi)
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8. Western Bath White (P. daplidice)
9. Mountain Dappled White (E. simplonia)
10.Portoguese Dappled White (E. tagis)
11. Aurorafjäril (A. cardamines)
12.Bergers Clouded Yellow (C. alfacariensis)
13.Rödgul höfjäril (C.  crocea, samt en hona var. helice)
14.Citronfjäril (G. rhamni)
15.Skogsvitvinge (L. sinaois)
16.False Ilex Hairstreak (S. esculi)
17.Liten guldvinge (L. phlaeas)
18.Mindre blåvinge (C. minimus)
19.Klöverblåvinge (G. alexis)
20.Eschers Blue (A. escheri)
21.Southern White Admiral (L. reducta)
22.Nässelfjäril (A. urticae)
23.Tistelfjäril (V. cardui)
24.Knapwweed Frittilary (M. phoebe var. occitanica)
25.Spotted Frittilary (M. didyma)
26. Iberian Marbled White (M. lachesis)
27.Western Marbled White (M. occitanica)
28.Slåttergräsfjäril (M. jurtina)
29.Spanish Gatekeeper (P. bathseba)
30.Pärlgräsfjäril (C. arcania)
31.Kvickgräsfjäril (P. aegeria - rödbrun sydeuropeisk variant)
32.Svingelgräsfjäril (L. megera)
33.Smultronvisslare (P. malvae)
34.Mallow Skipper (C. alceae)
35.Marbled Skipper (C. lavatherae)
36.Skogsvisslare (E. tages)
37.Essex Skipper (T. lineola)
38.Stor dagsvärmare (M. stellatarum)
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