SPANIEN 2016

SPANIEN 8-15 maj 2016
Resenärer: Torbjörn Arvidsson, Stenungsund, Owe Hougström, Stenungsund, Nils-Erich Karlsson,
Skärhamn, Stefan Malm, Göteborg.
Boende: Hotell Vado del Duraton, Sepulveda en natt (48 euro för enbäddsrum och 85 euro för
trebäddsrum) och Hotel Rural Soterrana, Madronera i sex nätter. Där kostade enbäddsrummet 314 euro
och trebäddsrummet 482 euro).
Flyg/transporter: KLM till Amsterdam och därefter Air France till Madrid. På tillbakavägen flög vi med
Air France till Paris och vidare till Göteborg. Totalpris för flygbiljetten var cirka 2 700 kronor per person.
Hyrbilen som var en Renault Laguna kostade cirka 2 400 kronor för en vecka plus drivmedel.
Upplägg:
8 maj: Resa Göteborg-Madrid. Eftermiddagsskådning runt Sepulveda och Hoces del Duraton.
9 maj: Parador de Gredos-Embalse de Navalcan-Madronera.
10 maj: Trujillo-Monroy-Embalse de Talavan-Monfragüe-Rio Almonte.
11 maj: Embalse de Arrocampo-Presa de Valdecanas.
12 maj: Belen plains-Trujillo-Santa Marta de Magasca-Monfragüe
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13 maj:Campo Lugar-Madrigalejo-Vegas Altas-Sierra Villuercas.
14 maj:Belen plains-Monfragüe-Embalse de Arrocampo.
15 maj:Resdag Madrid-Göteborg.

Resedagbok:
8 maj:
Efter att ha lämnat högsommarvärmen hemma i Sverige, 20-25 grader, flög vi via Schiphol i Amsterdam
och landade på ett regnigt och blåsigt Adolfo Suarez Barajas i Madrid tidigt på söndagseftermiddagen.
Lätt chockade över väderläget så hämtade vi vår hyrbil, en Renault Laguna, på Budget/Avis
uthyrningskontor. Det var en väldigt bensinsnål bil som drog drygt 0,50 liter diesel /gasolea per mil. Totalt
blev det 230 mils körning under veckan.
Resan startade med en biltur upp mot Sepulveda som ligger cirka 11 mil norr om Madrid. Vi åkte
motorvägen A1 mot Burgos och efter någon timmes körning svängde vi av vid avfart 109 och stannade
vid en liten kyrka som heter Castillejo de Mesleon.
I området låg gåsgamar och skruvade på uppåtvindarna och dom hade sällskap av en dvärgörn och några
bruna glador. En forsärla varnade i en bäckravin, en sydnäktergal sjöng och på kyrktaket häckade vit
stork. Det märktes att man hade kommit till Spanien, förutom att temperaturen låg på beskedliga 10-12
grader.
Vi fortsatte in mot själva Sepulveda och nu dök det upp arter som svarthakad buskskvätta, stensparv
steglits, rödhuvad törnskata, kornsparv och ängshök. Höken var en hanne som flög framför bilen en bra
stund, som om den ville eskortera oss den sista biten
in mot stan.
Efter att ha checkat in vårt bagage på det mysiga lilla
hotellet Vado Del Duraton satte vi oss i bilen för att
åka ut till nationalparken Hoces del Duraton, ett
område med en fantastisk natur och med floden Rio
Duraton som slingrar sig genom det vackra
landskapet.
Blåsten, duggregnet och de mörka molnen gjorde att
det var ganska fågeltomt, men en smutsgam kom i
alla fall flygande förbi bilen och på marken hoppade
några fältpiplärkor.
När vi stannade vid parkeringsplatsen och började gå
mot den gamla klosterkyrkan Ermita de San Frutos tilltog regnet och vi såg egentligen inte så mycket mer
än någon rödhöna, ett par alpkråkor och några klippsvalor.
Tillbaka på parkeringsplatsen så började det spricka upp en aning och i takt med att solen började skina så
vaknade också fåglarna.
Ett svenskt skådarpar som vi träffat tidigare under promenaden till Ermita de San Frutos hade stannat vid
den berömda lokalen för dupontlärka. Vi parkerade några meter framför deras bil, men att duponten skulle
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sjunga klockan 18.00 i fullt dagsljus var det väl ingen av som oss som hade trott.
Men jodå. Det tog inte många sekunder förrän en dupontlärka sjöng, bara 25-30 meter från bilen. Den satt
helt öppet på en sten och visade även upp sig i sångflykt. Även ett annat exemplar av arten kom i stämning
och stämde upp i sång. Helt kanon!
Vi tackade för föreställningen i ett område där vi även hade sjungande kalanderlärka, sånglärka,
lagerlärka, tofslärka, korttålärka och trädlärka.
En snygg hanne medelhavsstenskvätta i en enbuske avslutade skådningen vid Hoces del Duraton.
På kvällen fick vi middag på hotellet och det visade sig bli något av en spansk specialitet som serverades.
Stekt ägg med skinka och pommes frites. En variant av vår pyttipanna om man så vill.

9 maj:
07.00 vankades det frukost i hotellets matsal. Det blev skinka, kokta ägg, rostat bröd, kaffe, juice och lite
annat smått och gott att fylla på depåerna med inför avresan söderut.
Vi checkade ut och fick en lite annorlunda avskedsgåva av hotellpersonalen. En flaska vin och varsin påse
med karameller med kaffesmak.
Dagens skådning började vid på samma ställe som igår – Castillejo de Mesleon och där var det betydligt
mer aktivitet än vid vårt förra besök. Här sjöng sommargylling, bergsångare, sydnäktergal och
cettisångare. Två gökar jagade varann och här fanns också arter som häcksparv, trädgårdsträdkrypare,
dubbeltrast, turkduva och röd glada.
Den röda gladan var betydligt vanligare i de här delarna av Spanien och konkurrerade nästan ut sin
släkting brungladan. I Extremadura var det tvärtom.
Efter en stunds skådning rullade bilen vidare mot dagens stora mål – Sierra de Gredos.
Vi tog vägen N110 via Segovia och Avila och ned mot Gredosbergen och första skådarstoppet blev vid
hotellet Parador de Gredos där vi skulle leta efter
citronsiska. Den här gången blev det ingen siska för vår del
men väl en hel del annat istället.
I tallskogen fanns arter som gulhämpling, svart rödstjärt,
kungsfågel, gärdsmyg, brandkronad kungsfågel, iberisk
gröngöling, svartvit flugsnappare, klippsparv, ortolansparv
och i en glänta nedanför hotellets trädgård hade vi
törnsångare och polyglottsångare. Andra bekanta arter
hemifrån var större hackspett, nötskrika och tofsmes.
Vi fortsatte norrut i bergen på den 2000-åriga romarvägen
förbi byn Hoyes del Espino och vidare upp mot La
Plataforma de Gredos, ett område på cirka 2 000 meters
höjd som är bra för stentrast, vattenpiplärka och blåhake.
Med vädret blev bara sämre. Regnet övergick i snö och
temperaturen närmade sig nollstrecket när vi helt enkelt
vände och körde söderut igen. På vägen ned träffade vi på
Göran Pettersson och hans Avifauna-grupp som hade tagit
en fikapaus vid en p-ficka. Gruppen var inkvarterad på
Parador de Gredos och det var också där vi avnjöt vår
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lunch. Efter en stunds småprat och utbyte av observationer hördes resans enda mindre korsnäbbar locka
någonstans i luften.
Nu väntade en längre transport på väg 502 ned mot Embalse de Navalcan och där vi först stannade till vid
byn Navalcan. Där fanns en skruv med tre dvärgörnar och helt plötsligt dök det upp en större silhuett – en
spansk kejsarörn som visade sig för ett ögonblick innan den försvann in över dehesan.
Borta vid själva sjön sjöng en herdesångare sin trastlika sång och lite längre bort vid en våtmark
kryssades det nya resarter som svart stork, silkeshäger, snatterand, turturduva och rostgumpsvala.
På kvällen åt vi middag på vårt hotell i Extremadura, Hotell Rural Soterrana i Madronera. Vi hann gå
igenom nästan hela matsedeln under veckan och vi var överens om att hotellet fick klart godkänt vad det
gäller maten, priserna och servicen.
På natten hörde jag ett bekant läte utanför vårt fönster. Det var en dvärguv som spelade i mörkret.
10 maj:
Vi stack iväg vid 07.00 mot Monroy på en väg som går nordväst om Trujillo. En minervauggla flaxade till
i morgonljuset precis när vi hade lämnat Trujillo och i ett buskage skulkade en polyglottsångare. Därefter
öppnade sig ett landskap med vidsträckta slätter.
- Prrtt!
Ett bekant läte hördes uppe på en höjd vid vårt första spontanstopp längs vägen. Det var en småtrapp som
spelade. Vi såg fågeln med våra tubkikare men sedan var det tunt med småtrapps-obsar under resan.
Bortsett från någon hörd så var detta den enda individ vi såg.
Det blev annars en bra fågelmorgon i det kylslagna och regniga vädret. En vaktel spelade och från bilen
sågs stäpparter som ängshök, grässångare och kalanderlärka.
Efter ett par timmars bilskådning nådde vi sjön Embalse de Talavan utanför Monroy. I sjön och dess
omgivningar fanns smådopping, skäggdopping, trastsångare, sammetshätta, rörhöna, spansk sparv och en
avlägsen blåkråka på en telefontråd.
Vi åkte ned till Caceres för att tanka och på tillbakavägen mot Trujillo (väg CC99) satt det två blåkråkor
vid en holk alldeles nära vägkanten. Där hördes även en vaktel och en korttålärka.
På vägen tillbaka på den gamla vägen 521 hade vi en liten flock kohägrar och några styltlöpare i en damm
ett par hundra meter från vägen. En 2K smutsgam såg skum ut i diset och det tog en stund innan den blev
säkert bestämd.
Lunchen intogs på en restaurang i Trujillo och
bestod av en tämligen okryddad köttbit modell större
och pommes frites. Allt medan den lokala
trafikpolisen inom Guardia Civil tog en öl eller ett
glas vin i baren på sin lunchrast.
På eftermiddagen trotsade vi regnet och gav oss upp
mot nationalparken Monfragüe. Ett stopp vid den
berömda Pena Falcon klippan/Salto del Gitano gav
inte så mycket i ösregnet mer än några genomblöta
gåsgamar som satt och huttrade på klippavsatserna.
Men här lyckades vi också se några rostgumpsvalor,
klippsvalor och en svart rödstjärt som trotsade
vädrets makter.
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Borta vid Portilla de Tietar fanns även hussvalor,
ännu en svart rödstjärt, ett par stjärtmesar och några
klippsparvar.
När det hade slutat regna så bestämde vi oss för att
åka upp till borgen Castillo de Monfragüe. När
solens strålar bröt igenom den gråa himlen blev det
fart på fåglarna. En liten flock alpseglare jagade
insekter över bron vid Rio Tajo och plötsligt var
luftrummet fullt av gamar. Bland alla gåsgamar
lyckades vi urskilja resans första grågam och som en
liten prick i luftrummet cirklade en pilgrimsfalk.
Undertecknad fick även syn på en sparvhök som
hastigast och det är en art som inte alltid är så lätt att
få i dessa trakter.
Ett stopp vid Rio Almonte vid km 52 på väg EX-208
hanns också med och det var en riktig höjdare. Här
fanns två dvärgörnar, två ormörnar, svart stork,
polyglottsångare, sammetshätta, biätare och
svarthakad buskskvätta.
11 maj:
Frukosten intogs klockan 08.00 och sedan åkte vi till sjön Embalse de Arrocampo som ligger vid
kärnkraftverket i Almaraz. Vattnet i Arrocampos våtmark fungerar som kylvatten till kraftverket vilket
innebär att vattennivån ligger konstant på samma nivå hela tiden när nytt vatten hela tiden pumpas in från
Rio Tajo. Att vattentemperaturen är högre här än i många andra våtmarker bidrar till att göra området till
ett paradis för fåglar.
Efter en liten felkörning vid en rondell utanför Almaraz fick vi åtminstone se två turturduvor vid
vägkanten. Första stoppet vid sjön var vid landsvägen mellan Almaraz och Saucedilla (gömsle 4). Det
kryllade av fågel i och omkring sjön. Dvärgrördrommar, sandtärnor, purpurhöns och sju arter hägrar med
en rallhäger och några natthägrar på topp, gav oss en rivstart på skådningen här.
En rödvingad vadarsvala och en skedstork flög över oss och här sjöng bland annat vass -, trast -, säv -, rör
-, cetti - , och grässångare. Fem grågäss flög förbi och det var faktiskt en överraskande syn så här års.
Arten brukar annars tillbringa vintern i Extremadura.
Vädret var för övrigt något bättre idag med en del sol och 16 grader varmt.
Vi fortsatte bort mot informationscentret och fick låna ett par nycklar som passar till områdets alla
gömslen. Vi började vid gömsle 5 där det fanns ett par vitögd dykand tillsammans med ett par
snatteränder i en liten damm. Dykänderna var en överraskning och innebar ett nytt Extremadura-kryss för
oss allihop.
Vid gömsle 3 var det gott om sandtärnor över vassarna. En skäggtärna i sommardräkt dök upp i sin lätta
graciösa flykt och snart fick den sällskap av två till. Här fanns även minst tre småtärnor som drog omkring
tillsammans med de andra tärnarterna.
Efter lunch på en vägkrog körde vi över motorvägen till Presa de Valdecanas som bjöd på en del fina
obsar i eftermiddagsvärmen.
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Efter en stunds spanande upp mot en klippa så
hittade Owe lokalens stora begivenhet – en svart
stenskvätta som snart försvann från sin sittplats och
ned bland klippskrevorna.
På lokalen fanns även ett par ormörnar i spelflykt,
en adult spansk kejsarörn och så småningom hittade
Stefan en hanne sommargylling som satt helt öppet i
ett träd.
Här sjöng även arter som trädlärka och häcksparv
och på vägen tillbaka mot motorvägen hade vi en
dvärgörn.
På vägen mellan Monroy och Trujillo hittade vi
några ängshökar, härfåglar, rödhöns, blåskator och
Nisse fick fina bilder på biätare som satt på stolpar
alldeles vid vägen. Längre fram strax sydost om
Santa Marta de Magasca stod hela 18 stortrappar på ett fält. Mäktigt.
12 maj:
Klockan 06.30 rullade bilen mot Belen plains och det var sannerligen ingen skön morgon vädermässigt.
Åtta plusgrader och blåst gjorde att bilskådning kändes som det mest passande i sammanhanget.
Trots det gav Belen plains som vanligt en del stäpparter i utbyte. Resans första skatgök kom flygande och
signalerade sin ankomst på ett ljudligt sätt. Göken satte sig i ett träd och tog sedan en sväng tillbaka för att
visa upp sig ännu bättre. På slätten fanns även arter som ängshök, silkeshäger, minervauggla, styltlöpare,
svarthakad buskskvätta och så förstås härfåglar som ”poooade” tappert, liksom för att överrösta varandra.
På tillbakavägen sågs två stortrappar komma flygande för att sedan försvinna i fjärran och nu hade vi fått
fina obsar på både stående och flygande fåglar.
Eftersom våra frukostpåsar var i torftigaste laget, en brödbit utan smör och självfallet ingen smörkniv, så
åkte vi tillbaka till hotellet för att äta en riktig frukost med caffe con leche, yoghurt, rostat bröd, frukt,
juice och diverse bakverk!
Efter frukosten blev det en tur längs vägen mellan Trujillo och Santa Marta de Magasca. Här såg vi några
ängshökar, en rödhöna och arter som smutsgam, ormörn och svart stork.
Vi passerade skådarboendet ”Birdwatching center” vid Canteras och tog en kopp kaffe där. Hotellet låg
mitt ute på de vidsträckta slätterna och med lite tur kan man tomtkryssa flyghöns, småtrapp och skatgök
från frukostmatsalen.
Efter att ha kört genom Monroy så styrde vi återigen upp mot nationalparken Monfragüe. Ett stopp vid
Arroyo de la Vid visade sig bli väldigt lyckat. Först kom en kungsörn flygande över dalgången och den
följdes snart av ett par ormörnar och ett par hökörnar i något som liknade spelflykt. En dvärgörn av mörk
fas och en snygg rödfalk-hanne i medljus avslutade eftermiddagens ”rovfågel-bonanza” och vi kunde
nöjda plocka ihop våra tubar. På lokalen fanns även vanliga arter som gök, trädlärka, rostgumpsvala,
klippsvala och gulhämpling.
Lunchen denna dag intogs på en restaurang i Torrejon el Rubio och trots att menyn erbjöd något så kufiskt
som ”Sucking piglet” så vågade vi oss in för att ta del av utbudet. Vi lät oss smaka av gazpacho, en lokal
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soppa med skinka, en köttbit och lite pyttipanna med lokalt producerad chorizo-korv.
Vid Pena Falcon-klippan sågs en grann blåtrast-hanne och många andra av de stationära fåglarna kring
klippan. Nere vid bron över Rio Tajo hittades två nya hökörnar och borta vid besökscentret Villarreal de
San Carlos hördes sommargylling och rostsångare.
Vi fortsatte bort mot Serrejon och åkte in till byns kyrka för att om möjligt få syn på någon tornuggla.
Men ugglan som Stefan och jag såg för 13 år sedan satt inte på sin plats i den lilla gluggen längst upp i
kyrktornet. Och inte någon ättling till den satt där heller.
Strax efter Serrejon, i riktning mot Saucedilla, tilltog regnet igen. En svartvingad glada flög i hög fart
över vägen och det skulle bli enda obsen av den här
läckra rovfågeln som häckar med flera par i
Serrejons omgivningar.
13 maj:
I dag åkte vi söderut förbi Zorita och ned mot
byarna Madrigalejo och Vegas Altas. Första stoppet
blev de stora gräsvidderna vid Presa de Sierra
Brava. Följer man skylten ”Campo Lugar 9” så
kommer man in i fina marker med vaktlar,
kalanderlärkor, korttålärkor, härfåglar och
grässångare. Här fanns även sex stortrappar, lika
många blåkråkor, ett 20-tal rödfalkar och två par
brun kärrhök.
Vid Madrigalejo rice fields finns det bra chans på vadare under tidig vår men nu gick det mest omkring
vita storkar och kohägrar i risodlingarna. Silkeshäger, drillsnäppa, blåskata, sandtärna, biätare, blåkråka
och turkduva var andra fåglar här.
Nere vid Vegas Altas fanns några rödvingade vadarsvalor men här sjöng även trast -, cetti -, och
rörsångare.
Vid en våtmark med tillhörande fågeltorn strax utanför Madrigalejo, sågs arter som dvärgörn, brun
kärrhök, rörhöna, trastsångare, rödfalk och iberisk varfågel.
Sierra Villuercas lockade fram på dagen och trots att det fortfarande kom några regnstänk hade
temperaturen gått upp till 18 grader.
Bivråk blev en ny resart och i bergen fanns även sjungande sydnäktergal, svarthätta, sammetshätta,
rostsångare, bergsångare, trädlärka och gök. Dessutom sågs två ormörnar som ryttlade på jakt efter
något ätbart. Gåsgamarna dominerade luftrummet även här och som mest såg vi ett 40-tal individer i en
skuv.
Från Villuercas körde vi via Deleitosa ned mot Almaraz och Embalse de Arrocampo. Nu blev det ett nytt
väderomslag med regn och blåst så utdelningen blev inte alls lika bra som vid förra besöket.
På hemvägen körde vi via på mindre vägar och där vi såg en mindre strandpipare mitt på vägen inne i en
liten by.
Fredagskvällen avslutades med middag på hotellet då vi också passade på att gratulera födelsedagsbarnet
Nisse som fyllde 72.
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14 maj:
Sista dagen med skådning i Spanien
och då blev det ett nytt besök på
Belen plains. Den här morgonen var
riktigt behaglig jämfört med tidigare
morgnar och fågeltillgången var
också bättre nu. På Belen fanns till
exempel många fler rovfåglar än
senast. Gåsgam, grågam, röd glada,
brun glada, ängshök, tornfalk,
ormvråk, var arterna som noterades
under någon timmes skådning innan
det värsta värmedallret hade satt in.
Kalanderlärkor och kornsparvar
knastrade som vanligt i
ängsmarkerna och vi började så
smått att summera vår vistelse i landet.
Hur skulle vi då tillbringa resten av vår sista skådardag? Jo, Monfragüe blev åter föremål för ett besök och
på vägen stannade vi på nytt till vid en liten parkeringsficka vid Rio Almonte. Här fanns vanliga arter som
klippsvala, cettisångare och gök, men även en dvärgörn. Utter blev ett nytt däggdjurs-kryss för några av
oss och det var riktigt häftigt att se det här graciösa djuret forsa fram genom vattnet. Kaniner och hjortar
var andra däggdjur som sågs under resan.
Vid Monfragüe fanns det som vanligt en hel del gamar, svalor och andra tättingar. Blåtrasten visade sig på
nytt och nu var det dags att börja jaga spännande Sylvia-sångare. Strax ovanför Villarreal de San Carlos
hade Stefan och jag glasögonsångare våren 2003, men den här gången fick vi åka några kilometer till för
att få in arten på reslistan.
Det började med att vi hörde locklätet i en dalgång med spridda buskar och när jag sedan spelade upp
sången på telefonen svarade en fågel med att dra en sångstrof. Kul.
Vid ett annat stopp hade vi fina obsar på sjungande rostsångare och sammetshätta och vid den gamla
häcklokalen för spansk kejsarörn, Mirador de Bascula, spelade jag även fram två provencesångare. Det
var faktiskt en av resans höjdare att få se och höra de här snygga sångarna på så nära håll.
Ett sista besök vid Arrocampo hanns också med. På vägen dit åkte vi genom den lummiga korkekskogen
via Serrejon och bort mot Saucedilla. Blåskator, svarta starar och rödhuvade törnskator kantade vägen
och det var även gott om vanliga koltrastar. Mängder av blommor och fjärilar gjorde naturupplevelsen
ännu starkare och så här års är det speciellt vallmo och lavendel som drar till sig uppmärksamheten i de
spanska markerna.
Vid Arrocampo skulle vi försöka få bättre obsar på svartvingad glada och vi fick några tips på var vi
skulle åka av några holländska skådare. Gladan ville inte visa sig den här dagen men vi såg mycket annat
vid sjön. En röd glada satt på en telefonstolpe och väckte viss uppståndelse. Vi hade knappt sett några
exemplar av arten sedan första dagen och nu plötsligt satt det en på behagligt tubavstånd. Runt sjön fanns
som vanligt många hägrar, men även skäggdoppingar, purpurhöns, småtärnor, sandtärnor, ett par
snatteränder och en vitögd dykand.
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Fem skedstorkar passerade på rad över våra huvuden
och här fanns även även nya resarter som skrattmås
och tofsvipa.
Här fanns även gott om tättingar och från vassarna
hördes den till synes outtröttliga trastsångaren,
ackompanjerad av en vassångare och flera
cettisångare i de närliggande buskmarkerna.
Biätarnas karaktäristiska läten hördes på avstånd och
brunhökarna patrullerade över vassarna samtidigt
som en vaktel visslade i fjärran.
Så slutade årets Spanien-resa som gav oss 144 arter i utbyte. Ett bra resultat för en vecka som måste ha
varit en av de kallaste maj-veckorna i landskapets historia. Det blev många godbitar som till exempel fem
arter örn, många rödfalkar och blåkråkor, vitögd dykand, närobsar på sylvia-sångare, svartvingad glada, de
18 stortrapparna vid Santa Marta de Magasca och så förstås dupontlärkorna vid Hoces del Duraton.
TEXT: TORBJÖRN ARVIDSSON
ARTLISTA:
1. Grågås – Greylag goose: 5 ex förbiflygande Embalse de Arrocampo 11/5.
2. Gräsand – Mallard: Tämligen allmän i lämplig biotop.
3. Snatterand – Gadwall: Några par under resan bland annat vid Navalcan och Arrocampo.
4. Vitögd dykand – Ferruginous duck: Ett par sågs vid Embalse de Arrocampo.
5. Rödhöna – Red-legged partridge: Sågs här och var i dehesan och på slätterna.
6. Vaktel – Quail. Tämligen allmän i lämplig biotop.
7. Smådopping – Little grebe: 2 ex vid Embalse de Talavan 10/5.
8. Skäggdopping – Great crested grebe: Flera ex vid Talavan och Arrocampo.
9. Storskarv – Cormorant: Några ex under resan, bland annat vid Embalse de Navalcan.
10. Dvärgrördrom – Little bittern: 2 ex förbiflygande vid Arrocampo 11/5.
11. Kohäger – Cattle egret: Tämligen allmän i lämplig biotop.
12. Silkeshäger – Little egret: Betydligt sparsammare än kohägern, men hittades vid många våtmarker.
13. Rallhäger – Squacco heron: 1 ex födosökande vid Arrocampo 11/5.
14. Ägretthäger – Great egret: Sågs vid Arrocampo och som mest med fem eller sex individer 14/5.
15. Gråhäger – Grey heron: Några ex under resan, flest vid Arrocampo.
16. Purpurhäger – Purple heron: Tämligen vanlig vid Arrocampo.
17. Natthäger – Night heron: Några ex vid Arrocampo.
18. Vit stork – White stork: Allmän i lämplig biotop.
19. Svart stork – Black stork: 1 ex Rio Almonte 10/5, 1 ex Santa Marta de Magasca 12/5 samt ytterligare
någon individ sedd från bilen.
20. Skedstork – Spoonbill: 1 ex Arrocampo 11/5 och 6 ex samma lokal 14/5.
21. Gåsgam – Griffon vulture: Allmän i lämplig biotop.
22. Grågam – Black vulture: Betydligt fåtaligare än gåsgamen. Sågs med några exemplar här och där och
som mest 4 förbiflygande vid Arrocampo.
23. Smutsgam – Egyptian vulture: 1 ex Hoces del Duraton 8/5 plus några ex i Extremadura, bland annat
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vid Belen plains och Arrocampo.
24. Kungsörn – Golden eagle: 1 ex födosökande Arroyo de la Vid 12/5.
25. Spansk kejsarörn – Spanish imperial eagle: 1 ex födosökande Navalcan 9/5, 1 ex födosökande Presa
de Valdecanas 11/5.
26. Ormörn – Short-toed eagle: 2 ex Rio Almonte 10/5, 2 ex Presa de Valdecanas 10/5, 1 ex Santa Marta
de Magasca 12/5, 1 ex Arroyo de la Vid 12/5, 2 ex Sierra Villuercas 13/5.
27. Dvärgörn – Booted eagle. Sågs dagligen med två-tre individer i olika miljöer.
28. Hökörn – Bonelli´s eagle: 2 ex Arroyo de la Vid och 2 ex Monfragüe 12/5.
29. Röd glada – Red kite: Mycket vanlig i området kring Sepulveda, men fåtalig i Extremadura med en
handfull individer, bland annat en vid Arrocampo 14/5.
30. Brun glada – Black kite: Allmän i lämplig biotop.
31. Brun kärrhök – Marsh harrier: Flera par vid Arrocampo och två par vid Campo Lugar 13/5.
32. Ängshök: Montagu´s harrier: Sågs här och var på slätterna kring Trujillo och Monroy bland annat med
ett exemplar av mörk morf på Belen plains.
33. Ormvråk – Common buzzard: 3 ex Belen plains 14/5. I övrigt fåtalig.
34. Sparvhök – Sparrowhawk: 1 ex Castillo de Monfragüe 10/5.
35. Tornfalk – Kestrel: Sågs här och var men förekom inte i några stora mängder.
36. Rödfalk – Lesser kestrel: Ett par vid tjurfäktningsarenan i Trujillo, ett 20-tal individer vid Campo
Lugar 13/5 och flera ex Madrigalejo med omgivningar. Dessutom en hanne vid Arroyo de la Vid 12/5.
37. Pilgrimsfalk – Peregrine: 1 ex födosökande nära gamklippan Salto del Gitano i Monfragüe 10/5.
38. Bivråk – Honey buzzard: 1 ex födosökande Sierra Villuercas 13/5.
39. Svartvingad glada – Black-shouldered kite: 1 ex förbiflygande i regnet strax utanför Serrejon 12/5.
40. Rörhöna – Common moorhen: Några ex sågs och hördes i våtmarkerna Arrocampo och Talavan.
41. Sothöna – Coot: Några ex födosökande Arrocampo.
42. Purpurhöna – Purple swamphen: Flera par med ungar vid Arrocampo.
43. Stortrapp – Great bustard: Sågs både på Belen plains och på vägen mellan Trujillo och Santa Marta de
Magasca. Som mest 18 hannar stående på ett fält.
44. Småtrapp – Little bustard: Bara en sedd och en hörd NV om Trujillo 10/5.
45. Styltlöpare – Black-winged stilt: Ett par små kolonier på Belen plains och NV om Trujillo. Enstaka vid
Arrocampo.
46. Rödvingad vadarsvala – Collared pratincole: 1 ex förbiflygande Arrocampo 11/5 och flera ex
förbiflygande Vegas Altas 13/5.
47. Mindre strandpipare – Little ringed plover: 1 ex födosökande Aldea de Orpisa 13/5. Även ett ex från
bilen strax utanför Caceres 10/5.
48. Tofsvipa – Lapwing: 2 ex rastade i en liten damm vid Arrocampo 14/5.
49. Enkelbeckasin – Common snipe: 1 ex förbiflygande Sierra de Gredos 9/5.
50. Skrattmås – Black-headed gull: Några ex födosökande Arrocampo 14/5.
51. Småtärna – Little tern: En handfull ex födosökande vid Arrocampo 11/5 och 14/5.
52. Sandtärna – Gull-billed tern: Flera mindre flockar vid Arrocampo 11/5 och 14/5.
53. Skäggtärna – Whiskered tern: Minst tre individer vid Arrocampo vid våra besök där,
54. Tamduva – Feral pigeon: Allmän i lämplig biotop.
55. Ringduva – Wood pigeon: Tämligen allmän i lämplig biotop.
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56. Turkduva – Collared dove: Sågs med enstaka ex under resan.
57. Turturduva – Turtle dove: 1 ex spel/sång Rio Almonte 10/5, 2 ex födosökande Almaraz 11/5.
58. Gök – Common cuckoo: Tämligen allmän i lämplig biotop.
59. Minervauggla – Little owl: Några ex sågs på resan bland annat på Belen plains och vid vägen mellan
Trujillo och Santa Marta de Magasca.
60. Dvärguv – Scops owl: 1 ex spel/sång utanför hotellfönstret i Madronera under flera kvällar/nätter.
61. Tornseglare – Common swift: Tämligen allmän i lämplig biotop.
62. Härfågel – Hoopoe: Tämligen allmän i lämplig biotop.
63. Kungsfiskare – Kingfisher: 1 ex lockläte Rio Almonte 10/5.
64. Biätare – Bee-eater: Tämligen allmän i lämplig biotop.
65. Blåkråka - Roller: 3 ex vid holkar utanför Caceres 10/5, 1 ex Embalse de Talavan 10/5, 6 ex Campo
Lugar 13/5, 2 ex Madrigalejo 13/5, 1 ex Vegas Altas 13/5.
66. Gröngöling – Green woodpecker: 1 ex lockläte av den iberiska rasen Parador de Gredos 9/5.
67. Större hackspett – Great spotted woodpecker: 1 ex lockläte Parador de Gredos 9/5.
68. Sånglärka – Skylark: Några ex spel/sång Hoces del Duraton 8/5.
69. Tofslärka – Crested lark: Allmän i lämplig biotop.
70. Lagerlärka – Thekla lark: Tämligen allmän i lämplig biotop.
71. Trädlärka – Wood lark: Tämligen allmän i lämplig biotop.
72. Korttålärka – Short-toed lark: Inte särskilt vanlig men några ex av arten hördes sjunga vid bland annat
Hoces del Duraton, Caceres och vägen mellan Trujillo och Santa Marta de Magasca.
73. Kalanderlärka – Calandra lark: Allmän i lämplig biotop.
74. Dupontlärka – Dupont´s lark: Minst 2 ex spel/sång Hoces de Duraton 9/5 i dagsljus, cirka klockan 18.
75. Klippsvala – Crag martin: Allmän i lämplig biotop.
76. Ladusvala – Barn swallow: Allmän i lämplig biotop.
77. Rostgumpsvala – Red-rumped swallow: Tämligen allmän i lämplig biotop.
78. Hussvala – House martin: Allmän i lämplig biotop.
79. Fältpiplärka – Tawny pipit: 3 ex födosökande Hoces del Duraton 8/5.
80. Sädesärla – White wagtail: Enstaka ex på resan.
81. Gulärla – Yellow wagtail: Enstaka ex i Sierra de Gredos.
82. Forsärla – Grey wagtail: Enstaka ex vid vattendrag. Både sedd och hörd.
83. Rödhake – Robin: Enstaka ex spel/sång.
84. Sydnäktergal – Nightinggale: Allmän i lämplig biotop.
85. Svart rödstjärt – Black redstart : Flera ex i Sierra de Gredos och vid Pena Falcon-klippan i Monfragüe.
86. Stenskvätta – Northern wheatear: Några ex under resan, bland annat vid Hoces del Duraton.
87. Medelhavsstenskvätta - Black-eared wheatear: 1 ex spel/sång Hoces del Duraton 8/5.
88. Svart stenskvätta – Black wheatear: 1 ex sågs mycket kort vid Presa de Valdecanas 11/5.
89. Svarthakad buskskvätta – Stonechat: Allmän i lämplig biotop.
90. Dubbeltrast – Mistle thrush: Flera sjungande under resan.
91. Koltrast – Blackbird: Allmän i lämplig biotop.
92: Blåtrast – Blue rock thrush: 1 hanne födosökande Pena Falcon sågs vid ett par tillfällen.
93. Svarthätta – Black cap: Enstaka ex sjungande i bland annat Sierra Villuercas.
94. Törnsångare – Whitethroat: 1 ex födosökande Parador de Gredos.
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95. Herdesångare – Western orphean warbler: Enstaka sjungande hördes under resan.
96. Sammetshätta – Sardinian warbler: Tämligen allmän i lämplig biotop.
97. Glasögonsångare – Spectacled warbler: 1 ex spel/sång vägen mellan Villarreal de San Carlos-Portilla
de Tietar 14/5.
98. Rostsångare – Sub-alpine warbler: Flera sjungande i Monfragüe och Sierra Villuercas.
99. Provencesångare – Dartford warbler: Närobsar på 2 ex vid Mirador de Bascula 14/5.
100. Grässångare – Fan-tailed warbler: Tämligen allmän i lämplig biotop.
101. Vassångare – Savi´s warbler: Några ex sjungande Arrocampo.
102. Cettisångare – Cetti´s warbler: Tämligen allmän i lämplig biotop.
103. Rörsångare – Reed warbler: Några ex sjungande Arrocampo och vid ett par andra våtmarker.
104. Sävsångare – Sedge warbler: Några ex sjungande Arrocampo.
105. Trastsångare – Great reed warbler: Några ex sjungande Arrocampo och vid ett par andra våtmarker.
106. Polyglottsångare – Melodious warbler: Sågs och hördes nästan dagligen på olika lokaler.
107. Bergsångare – Western Bonelli´s warbler: Flera individer hördes sjungande i både Sepulveda-trakten
och Sierra Villuercas.
108. Gransångare – Chiffchaff: Några sjungande ex i bergsmiljö.
109. Kungsfågel – Goldcrest: 1 ex spel/sång Parador de Gredos 9/5.
110. Brandkronad kungsfågel – Firecrest: 1 ex spel/sång Parador de Gredos 9/5.
111. Gärdsmyg – Wren: Några ex sjungande i bergsmiljö.
112. Svartvit flugsnappare – Pied flycatcher: 3 ex födosökande Parador de Gredos 9/5.
113. Talgoxe – Great tit: Enstaka ex under resan.
114. Svartmes – Coal tit: Några ex sjungande Parador de Gredos 9/5.
115. Blåmes – Blue tit: Enstaka ex under resan.
116. Tofsmes – Crested tit: 1 ex spel/sång Parador de Gredos 9/5.
117. Nötväcka – Nuthatch: Enstaka ex under resan.
118. Trädgårdsträdkrypare – Short-toed treecreeper: Flera ex sjungande Parador de Gredos och Sierra
Villuercas.
119. Iberisk varfågel – Southern grey shrike: Tämligen allmän i lämplig biotop. Sågs ofta från bilen.
120. Rödhuvad törnskata – Woodchat shrike: Allmän i lämplig biotop.
121. Blåskata – Azure-winged magpie: Tämligen allmän i lämplig biotop.
122. Skata – Magpie: Sågs med enstaka ex under resan.
123. Nötskrika – Eurasian Jay: Sågs med enstaka ex under resan.
124. Kaja – Jackdaw: Tämligen allmän i lämplig biotop.
125. Alpkråka – Red-billed chough: 2 ex födosökande Ermitas de San Frutos 8/5.
126. Svartkråka – Carrion crow: Sågs med några ex under resan.
127. Korp – Raven: Sågs med några ex under resan.
128. Svartstare – Spotless starling: Allmän i lämplig biotop.
129. Sommargylling – Golden oriole: Flera sjungande individer, bland annat vid Castillo de Mesleon och
Presa de Valdecanas.
130. Gråsparv – House sparrow: Tämligen allmän i lämplig biotop.
131. Spansk sparv – Spanish sparrow: Tämligen allmän i lämplig biotop.
132. Stensparv - Rock sparrow: Fåtalig. Sågs med några ex runt Sepulveda.
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133. Pilfink –Tree sparrow: Några ex höll till vid en odling utanför Vegas Altas.
134. Bofink – Chaffinch: Tämligen allmän i lämplig biotop.
135. Hämpling – Linnet: Sågs med enstaka ex under resan.
136. Steglits – Goldfinch: Tämligen allmän i lämplig biotop.
137. Grönfink – Greenfinch: Sågs med enstaka ex under resan.
138. Gulhämpling – Serin: Tämligen allmän i lämplig biotop.
139. Stenknäck – Hawfinch: Några ex under resan.
140. Mindre korsnäbb – Common crossbill: Något eller några ex hördes locka i Gredosbergen 9/5.
141. Ortolansparv – Ortolan bunting: 1 ex spel/sång Sierra de Gredos och en hona födosökande Parador de
Gredos 9/5.
142. Häcksparv – Cirl bunting: Flera ex under resan, bland annat 1 ex spel/sång Castillo de Mesleon 8/5.
143. Kornsparv – Corn bunting: Allmän i lämplig biotop.
144. Klippsparv – Rock bunting: Tämligen allmän i lämplig biotop.

Fotona i rapporten är tagna av: Torbjörn Arvidsson (Skådning på Belen plains, stadsporten i Sepulveda,
skådning vid Pena Falcon/Salto del Gitano) och Nils-Erich Karlsson (rödhöna, blåkråka, biätare, svart
stork, vit stork och gåsgam).

