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Detta vykort handlar enbart om Kondorer 
 
Hur många har sett en riktig kondor eller en kondor på riktigt. Vi misstänkte 
att vi hade sett ett helt gäng kondorer längre söderut denna dag, mellan Esquel 
och El Bolsón, men vi var inte säkra förrän vi kom till observationsplatsen på 
bilden nedan. Den ligger ett par mil från Junín. Jag har även kollat med en 
expert här hemma. Det var kondorer vi såg.  
 

 
På skylten står ”Observationsplats för kondorer och deras boplats”.  
 

 
På denna klippvägg tillbringar kondorerna nätterna för vila och sömn. De lägger dessutom sina 
ägg där. Varje morgon ger de sig iväg på en hel dags segelflygtur och återvänder till kvällen. På 
den tiden har de kanske inte varit på marken en enda gång. Det vore intressant att veta hur 
lång sträcka en kondor avverkar på en dag.  



 
En av informationstavlorna. Språket är både spanska och engelska. 
 
Kondoren kallas ”Lord of the Andes” vilket betyder ungefär ”Andernas Gud” 
eller ”Herren av Anderna”. Vi kan läsa på skylten att namnet kondor kommer 
från ordet kuntur som kommer från Quechua. Quechua är ett indianspråk som 
idag talas av c:a 13 miljoner människor i Peru, Bolivia, Ecuador, norra Chile, 
Argentina och södra Colombia och som var det officiella Inca språket. (Dessa 
uppgifter har jag hittat på Internet).  
 
Titta på klippan ovanför bryggan. På klippväggen finns fullt av vit spillning. Det 
är tecken att det är kondorens viloplats. På detta ställe kunde vi på olika 
skyltar läsa om kondoren och dess liv. Kondorerna, som är världens största gam 
och dessutom världens största flygande fågel, är ute på segelflygning hela 
dagarna och söker något kadaver att äta. De äter endast dött. De behöver 
nästan aldrig ta ett enda vingslag. Endast när de lyfter från marken tar de 
några vingslag och sedan segelflyger de resten. På en av tavlorna står att läsa: 
”Att se en kondor flaxa med vingarna är mycket sällsynt”. Då kan vi säga att vi 
sett något mycket sällsynt.  
 
Så här efteråt när vi vet deras igenkänningstecken, förstår vi att vi har sett 
några stycken. De segelflyger mycket högt och syns som svarta prickar som rör 
sig sakta över himlen. I kikaren kan man se att de är kolsvarta på undersidan 
med vitt runt huvudet. Man kan också se på de långsamma rörelserna att det är 
mycket stora fåglar. Man kan nog påstå att det är ”lite segelflygplan” över 
deras sätt att segelflyga. De är över 3 meter mellan vingspetsarna! Jag vet inte 
exakt hur stort ett normalt segelflygplan är mellan vingspetsarna, men jag 
gissar 15 m. I så fall är ett segelflygplan endast 5 ggr större än en kondor! 
 



Som sagt, efter att ha sett skyltarna ovan och kontroll hemma förstår vi att vi 
hade turen (eller äran) att få se denna mäktiga fågel. Mellan Esquel och El 
Bolsón tidigare denna dag såg vi på långt håll svarta fåglar sväva i cirklar, som 
gamar gör. Det finns gott om gamar här och det var självklart sådana. Vi 
stannade och upptäckte ett kadaver ett par hundra meter från vägen.  

 
Det är vid sådana här tillfällen man svär över att inte ha ett kraftfullt teleobjektiv. På denna 
bild finns minst tre och troligen fyra kondorer. Det var här vi såg dem flaxa med vingarna när 
de förflyttade sig på marken. ”Smågamarna” höll sig på avstånd när de stora rörde sig.  
 
Vi kunde inte se vilket slags djur kadavret var men storleken tydde på en häst 
eller ko. Vi hade en skarp kikare och kunde alltså tydligt se de säkra tecknen på 
att det verkligen var kondorer. Medan vi stod där och betraktade skådespelet 
såg vi ytterligare ett par kondorer som var på inflygning till lunchmaten. 

   
Varför i he…… har vi inte ett riktigt teleobjektiv var det enda jag tänkte på i detta läge. 

   
Här landar den ena kondoren. De säkra tecknen är svart undersida och vit på ovansidan av 
vingarna och vitt huvud. 
 

 

Hasta Luego! Anita och Reinhold 
Fortsättning följer 


