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Resans upplägg 
 
Vi har skådat i centrala och södra Spanien tidigare, så det var inga arter som vi var ”tvungna” att se.  
I stället valde vi att satsa våra åtta dagar på några få lokaler i centrala Spanien och istället få mer tid på 
varje lokal. De flesta lokalerna hade vi besökt under tidigare resor, men några platser var nya för oss. 
Vi använde oss framförallt av ”A Birdwatching Guide to Extremadura” av John Muddeman för att hitta 
till de olika lokalerna. Dessvärre verkar boken svår att få tag på i skrivande stund. För övrigt var 
följande reserapporter användbara:  
Club300s reserapporter på www.club300.se sök på Spanien. 
Central Spain, 13-17 May, 1999, Ian Reid and Steve Young  (innehåller bra kartor): 
http://www.robots.ox.ac.uk/~ian/Spain/Text/report.html
Vi hade inte bokat vårt boende (för att kunna vara mer flexibla) utan tog in på hotell efterhand, vilket 
gick relativt bra. Vi valde ganska ordinära ställen att bo på, ett dubbelrum kostade mellan 40-70 EUR 
per natt. Vi flög med SAS Köpenhamn-Madrid-Köpenhamn för facila 1700 kr/man, och hyrde en C-
klassbil från Holiday Auto för endast 2500 kr (8 dagar). Det var skådarljust från ca 07.00-21.30. 
Vårkyligt på lokalerna runt Madrid, blåsigt och nollgradigt i Gredosbergen, men svenska 
sommartemperaturer i Extremadura. 
 
 
Resedagbok 
 
19/4: Madrid-Sepulveda 
SAS-flyget tar oss punktligt Köpenhamn-Madrid, hyrbil uthämtas smidigt och den ca 10 mil långa 
färden mot Sepulveda norr om Madrid kan starta strax efter kl 14. 
Spanien bjuder på ca 20 graders värme och sol. Längs vägen norrut ses de första vita storkarna, 
brungladorna och en mörk dvärgörn. Ett första skådarstopp invid en bäck några mil SO om 
Sepulveda ger flera sjungande bergsångare, en cettisångare och rödhuvad törnskata i den frodiga 
vegetationen. De vita storkarnas näbbklapper hörs stämningsfullt i bakgrunden. Här är det verkligen 
tidig vår med ”musöron” på de svagt gröna träden.  
Längs vägen innan Sepulveda gör vi ytterligare några korta stopp som ger kalanderlärka, 
fältpiplärka, stensparv, tofslärka och flera kretsande gåsgamar. 
Vi parkerar inne i den pittoreska staden Sepulveda under sena eftermiddagen för att leta efter snabbköp 
och hotell. Vandringen genom staden ger klippsvala, svart rödstjärt och gulhämpling. Efter 
incheckning på trevliga hotell Vado del Duraton och inhandling av frukost i en minimal, diskret butik 
fortsätter vi ut mot nordväst i det karga landskapet för att ta en första koll på lokalen för dupontlärka 
Vid den lilla byn Villaseca svänger vi av på en grusväg ut mot klosterruinen Ermita de San Frutos. 
1.0km in på grusvägen finns en grund dalgång (benämns ”Dry stream valley” i vissa rapporter) där vi 
stoppar kort och får höra och se medelhavsstenskvätta, provencesångare och herdesångare. Vi 
fortsätter på grusvägen mot klostret, efter ytterligare 1.5 km ser vi att marken är täckt med låg grön 
buskvegetation, här borde det enligt tidigare reserapporter vara bra biotop för dupontlärka vilket verkar 
lovande inför morgondagen. 
Strax innan vi kommer fram till vägens slut och den stora parkeringen finns en del odlad mark som 
visar sig innehålla flera kalanderlärkor som ger fina närobsar. 
Kvällen börjar närma sig men vi hinner ändå med en del skådning i närheten av parkeringen, flera 
tofslärkor håller till här liksom trädlärka och rödhuvad törnskata. Gåsgamarna tar ”nattkvist” på 
klipphyllorna. Hemvägen mot Sepulveda körs via den nordöstra rundan (d.v.s. norrut från Villaseca) 
vilket visar sig vara klart smidigare än runda på motsatt håll, ca 25 min tar detta. 
På kvällen intas mediokra lammracks på en av torgets uteserveringar. 
 
20/4: Sepulveda, Bergen SO Sepulveda 
Vi är uppe i ottan redan kl 05.30 för att lyssna på lärkor vid vägen ut mot klosterruinen. 2.5km in på 
grusvägen från Villaseca mot Ermita de San Frutos gör vi ett första stopp. Det är kyligt med endast 
några få plusgrader. I mörkret hörs en berguv och en minervauggla på långt håll.  
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Snart hörs också den första dupontlärkan, följt av flera andra runt vägen. Sammanlagt hör vi nog tre-
fyra olika fåglar. Trots att gryningsljuset sakta visar upp landskapet är det (naturligtvis) omöjligt att få 
syn på denna doldis. Det blir en långsam gryning denna ganska mulna och dimmiga morgon, 
dupontlärkorna slutar sjunga vid kl 07.15 (precis när det blivit skådarljust) och sånglärka, trädlärka, 
lagerlärka, korttålärka och medelhavsstenskvätta tar vid. Den sistnämnda arten verkar ha hittat sin 
favoritmiljö här i den steniga terrängen, flera hanar ses sjunga och hävda revir. 
En ensam engelsman i shorts (!) stannar för att avlyssna dupontlärkorna men några minuter för sent.  
Vi kör till dalen någon km bort för att fortsätta skådandet, dimma gör att det inte är något riktigt tryck i 
fågelsången, vi promenerar därför in i den grunda dalgången söderut. Stensparvar hörs snart upp från 
klipporna och en flitigt sjungande provencesångare underhåller oss. En honfärgad häcksparv flyger 
upp och snart ser vi även hanen posera på närhåll. 
Den långsamma vandringen genom dalgången blir trots vädret och kylan en fin upplevelse, tystnaden 
är total sånär som på enstaka spännande fågelläten. 
Vid bilen hörs härfågel, gök och herdesångare medan en ensam smutsgam flyger över oss under 
fikapausen. 
Förmiddagen fortsätter sedan ute vid klosterruinens natursköna och mycket dramatiska klippor, ett 
Grand Canyon i miniatyr! Synnerligen sevärt. Här susar gåsgamarna tätt över våra huvuden, 
alpkråkorna bråkar, häcksparven och svarta rödstjärten sjunger.  
Mikaels kamera går på högvarv när gåsgamarna kommer på närhåll tillsammans med en gammal 
smutsgam. En pilgrimsfalk kompletterar till slut rovfågelslistan på denna vackra fågellokal. 
Lunch i Sepulveda, under eftermiddagen kör vi sedan en tur mot bergen i sydost. När vi kört över till 
östra sidan stora motorvägen börjar ett trevligt jordbrukslandskap vid bergens fot. Här ser vi flera 
rödhuvade törnskator, varfågel och dubbeltrastar. Gott om kornsparv och svart stare. Över vägen 
kretsar plötsligt två kungsörnar tillsammans med en bivråk. Vid stigningen upp mot skidorten La 
Pinilla passerar vi vidsträckt ekskog (ännu utan löv), här gör vi några korta stopp vilket ger bl a 
svartmes, stenknäck och brandkronad kungsfågel. I byn La Pinilla hörs nötskrika, tofsmes och 
mindre korsnäbb i tallskogen. Färden går vidare på slingriga vägar upp möt ännu högra höjder, 
småstopp i skogen ger flera sjungande bergsångare och trädgårdsträdkrypare i vårsolen. Innan vi 
beslutar oss för att vända neråt igen ser vi en ensam rovfågel över de snötäckta bergen, en 2K 
kejsarörn! 
Inne i La Pinilla's liftsystem ser vi resans första klippsparv innan vi rullar hem mot Sepulveda igen. 
På kvällen ser vi de fösta biätarna och tornseglarna i Sepulvedas utkant, varmare vindar är på väg! 
 
21/4: Sepulveda-Gredosbergen 
En felaktigt ställd väckarklocka gör att vi inte stiger upp förrän kl 06.30. Vi kör då raskt ut till 
dupontlärkelokalen. Trots att gryningsljuset är bättre än dagen innan och dupontlärkornas underliga 
läten hörs nära intill vägen är dessa doldisar som vanligt osynliga. Sångavslut kl 07.15 för 
dupontlärkorna, de verkar vara väldigt punktliga!  
Några hundra meter norr om vägen finns en ravin som långsamt lyser upp i solens första strålar. Här 
njuter vi av flera revirstridande medelhavsstenskvättor samt en sjungande stentrast. En förbiflygande 
stenfalk och en vilsen nötskrika kan även föras in i protokollet innan skådningen i Sepulvedatrakten 
avslutas 
Färden mot Gredosbergen startar strax innan lunch. Vi kör då raskt över de vidsträckta 
jordbrukslandskapen norr om Sierra Guadarrama mot snöhöljda toppar i sydväst. Bruna glador, vita 
storkar och en del lärkor ses längs vägen. Ett lunchstopp ger bl a sjungande sydnäktergal. 
Regnmolnen börjar torna upp sig när vi närmar oss Gredosbergen. Vi beslutar att försöka köra upp på 
toppen av passet Puerto del Pico men ett kraftigt regn sätter stopp för skådningen här. Färden går 
istället mot hotellet Parador de Gredos .  
Efter en trevlig lunchpaus på mäktiga hotell Parador de Gredos skådar vi runt parkeringen. Nästan 
direkt ser vi två citronsiskor vid vägen och i intilliggande skog. Siskorna hörs sedan flera gånger även 
i skogen runt hotellet. Andra kul arter här i barrskogen är bl a flera nötväckor, kungsfågel, ljus 
dvärgörn och en lärkfalk. 
I byn Hoyos del Espino fixar vi boende på Hostal JJ innan vi kör vägen söderut upp mot 
Gredosbergens höjder. Även om vädret är kyligt är det en frodig miljö vi befinner oss i. Ett längre 
stopp några km upp klängs vägen ger ett par klippsparv som visar upp sig fint. På ett fält ses 20 
vattenpiplärkor och gulärlor av spanska rasen lockar. Svarthakad buskskvätta håller revir längs 
vägkanten. Vi avslutar vid stora parkeringen uppe vid fjällets fot. Några iberiska stenbockar syns på 
bergskammarna, oskygga järnsparvar hoppar överallt runt bilarna. Vi gör en kort rekningspromenad 
innan vi åter styr bilen tillbaka till vårt boende där vi senare på kvällen hör en ropande dvärguv efter 
middagen. 
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22/4: Gredosbergen-Torrejon le Rubio 
Nattfrost på bilen vid start i mörkret inleder denna dag. Vi kör raskt upp till stora parkeringen där det 
blåser kuling och är nollgradigt. 
Promenaden upp på kalfjället påbörjas dock med gott mod, det är mycket känsla av svensk 
fjällvandring under tidig sommar, och humöret blir ännu bättre när vi ser den första vackra blåhaken 
sjunga. En mycket vacker hane med helblå haka. En hona smyger intill längs en liten bäck. Vinden har 
lugnat sig en del nu och vandringen på bergssidan blir ganska behaglig. Järnsparv och blåhake är 
karaktärsarter häruppe, tillsammans med klippsparv och vattenpiplärka. Vi ser dessutom rödhöna 
och stenskvätta, men får inte in så många fler arter trots idogt spanande.  
Fram på förmiddagen startar vi så färden mot lägre höjder. Gröngöling, svartmes, mindre korsnäbb 
och dubbeltrast hörs i barrskogen längs vägen.  
Några små stopp längs vägen österut mot El Barco ger bl a en flock stjärtmesar av den ”smutsiga” 
iberiska rasen. Vid El Barco ses den första mäktiga grågamen i långsam, tung ”havsörnsflykt” på låg 
höjd. Strax norr om Placensia tar vi ett kort skådarstopp och upptäcker att vi nu nått sommarvärmen. 
En sammetshätta och flera sydnäktergalar sjunger i den frodiga vegetationen invid en damm. 
Vi bestämmer oss för att köra in i Monfragüe norrifrån och kommer snart in i ett underbart frodigt 
landskap där de vita storkarnas bon finns överallt. Ett första stopp vid en liten å ger flera sjungande 
sydnäktergalar på närhåll samt mindre strandpipare, småspov och tofslärkor på en sandig åker 
intill. 
Biätare hörs överallt vid de frekventa stoppen i korkekslandskapet. Vid en åkerkant spanar vi söderut 
mot Monfragües höjder när en ormörn plötsligt kommer mot oss, ryttlar och slår ner på en orm bara 
hundra meter framför oss. Mikaels kamera surrar flitigt tillsammans med lockläten från 
rostgumpsvalor och biätare. Sommargylling och gulhämpling sjunger. 
Inne i Monfragüe stannar vi till vid Portilla de Tietar där vi får tips om berguvsungar på klippan. Dessa 
hittas efter mycken möda inunder en risig buske. Klippväggen och luften ovanför oss är full av 
gåsgamar, en vacker svart stork flyger plötsligt förbi och solen bränner högsommarhet.  
Vid utsiktspunkten Mirador de la Bascula ser vi ett 20-tal blåskator på parkeringen. Vi stannar och 
planerar att mata in dessa luriga fåglar med muffins så att det blir fotoläge för Mikael. Under tiden vi 
väntar hittar vi bl a en rödstrupig sångare i ett buskage i närheten. Blåskatorna passar då på att frossa 
på muffinsen och fotoläget uteblir. 
I Torrejon El Rubio är hotell Carvajal fullboka, men vi får tag på en lägenhet i ett privathus en bit ner i 
byn. På kvällen käkar vi (bak)delar av en spädgris. 
 
23/4: Torrejon el Rubio 
I gryningen finns vi på plats några hundra meter öster om pinjeraden (öster om korsningen Monroy-
EX390, ca 4km norr om Monroy). Detta är en klassisk lokal för svartvingad glada, exakt här såg vi 
denna art vid en skådarresa med SkOF 1995. 
Vi skådar söderut över det vackra landskapet, några vaktlar spelar flitigt nära oss när Mikael upptäcker 
en svartvingad glada som sitter och äter på en ödla kanske 500m bort, jubel! Efter en tio minuter 
lyfter skönheten och drar mot nordväst. Vi fortsätter skådandet längs landsvägen och får bl a närkontakt 
med en matande sammetshättehona när Peter upptäcker ännu en svartvingad glada norr om vägen.  
Vi promenerar sedan runt i omgivningarna och beskådare de vita storkarnas häckningsbestyr, 
spansksparvkolonin i storkbona, sammetshättor, blåskator samt två skatgökar som vackert kommer 
flygande, landar och äter larver på en jordåker. 
Bilfärden går sedan mot Monfragüe, till en början i området nordväst därom där vi bl.a. hittar en trevlig 
damm väster om vägen med sothöna, rörhöna och gluttsnäppa. Enstaka dvärgörnar visar sig längs 
med vägen samt några mycket biffiga svarta tjurar i en idyllisk hage. Peña Falcon-klippan i Monfragüe 
nås på eftermiddagen, Förutom svart stork på bo, rostgumpsvalor, klippsvalor och massor av 
gåsgamar så får vi närkontakt med en vacker hane blåtrast som sjunger på klippan nedanför oss. 
Vi tar oss i sakta mak fram genom Monfragüe-parken under eftermiddagens hetta, en alpseglare 
upptäcks tillsammans med tornseglare och hussvalor vid en av broarna inne i parken. 
Färden går på sen eftermiddag till bergen söder om Almarz där vi förgäves letar efter svart stenskvätta 
och kvällen avslutas vid den mycket trevliga våtmarkslokalen Embalse de Arroyocampo. Denna lilla 
vassvik är en del av en stor kraftverksdamm intill kärnkraftverket i Almaraz. Direkt när vi stannat bilen 
och gått ur dräller det av nya arter. En skedstork lyfter, flera dvärgrördrommar visar flygande upp 
sig, vass-, trast-, grässångare sjunger. Purpurhöns och rörhöns bråkar ljudligt. En flock natthägrar 
drar över oss, purpurhäger, gråhäger, snatterand och en ensam sävsångare ses i och ovanför 
vassen. Kvällen avslutas med att några purpurhöns visar sig helt öppet endast 5-10m från vägen och 
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erbjuder fantastiska fotomöjligheter. I mörkret på hemvägen genom Monfragüe lyssnar vi förgäves 
efter rödhalsad nattskärra. 
 
24/4: Torrejon el Rubio-Trujillo 
Morgon vid svartvingad glada-lokalen, dock utan att se denna art. Istället ses en ormörn, blåskator 
och några turturduvor. Vi kör sedan en tur i området några km nordväst om denna lokal. Här börjar 
stäppen breda ut sig och vi ser de första ängshökarna och rödfalkarna. En liten damm ger flera 
sjungande trastsångare på närhåll. Vi passerar även en låg sandbank med häckande biätare innan vi 
når den lilla staden Monroy vars kyrka innehåller mängder av häckande svart stare. Lunchstoppet i 
Santa Marta de Magasca ger bl a uppstoppad vitbukig flyghöna på trevliga baren Kowax vid torget. 
Eftermiddagen ägnas åt stäppen nordost Caceres. Åtta ängshökar visar strax upp sig fint invid vägen. 
På en mycket dålig väg rullar vi sedan fram mot sydväst i långsam takt. En ung kungsörn höjer pulsen 
liksom några vackra blåkråkor (som verkar utnyttja de bolådor som satts upp på el-stolparna). Ett kort 
stopp vid en liten bäck ute i det karga landskapet gör att Peter lyckas få syn på en flock med 12 
svartbukiga flyghöns som snabbt drar norrut. 
Vid bron över floden Almonte ser vi en flock med alpseglare som i imponerande formationsflykt 
flyger över och under oss. 
På kvällen tar vi in på Hostal Trujillo, i södra delarna av Trujillo, stadspromenaden i kvällningen ger 
förutom pittoreska vyer även en del bleka tornseglare runt torget samt några rödfalkar. 
Hostal Trujillo kör med ett mycket speciellt Conquistadortema, i korridorerna finns mängder av gamla 
svärd, spikklubbor och rustningar. Här märks det att Pizarro, Perus erövrare, är stadens son. 
 
25/4: Trujillo 
En gryning på Belenstäppen är ett måste för den som övernattar i Trujillo. Efter en del irrande i mörker 
kommer vi så ut mot Belenvägen (som passerar Hotell Peru i Trujillos östra utkant, en bra 
navigationspunkt). Vi parkerar på en höjd (ca 5.0 km österut från Belens mitt), här har vi mycket fin 
utsikt över fälten. Minst 70 kohägrar ses bland boskapen i gryningen. Snart hör vi flera lagerlärkor, 
härfåglar, en tjockfot, och småtrapparnas speciella spelläten. Vi ser även flera av dessa småtrappar 
när de på snabba vingslag drar omkring över ängarna. En stortrapp upptäcks på fältet i nordost och 
snart även en spelande hane ganska nära norr om oss. Tjockfoten kvider igen och vi får syn på den på 
ett stenblock en bit ut på fältet. 
Efter några timmars njutning i detta magnifika landskap förflyttar vi oss några km österut. Här finns 
ytterligare två stortrappar, den ena på riktigt nära håll, tyvärr går den snart raskt in i högre vegetation. 
Några franska skådare stannar och utbyter obsar samtidigt som en vacker småtrapp flyger förbi nära 
oss. 
Eftermiddagen ägnas åt området sydost om Trujillo (i trakten av Vegas Altas) där det enligt 
guideböckerna skall finna våta risfält. Söder om Zorita gör vi ett första stopp vid sjön Embalse de 
Sierra Brava vilket ger svarthalsade doppingar, skrattmåsar och två eleganta sandtärnor. 
Tyvärr är det i år snustorrt i jordbruksmarkerna, vi blir därmed ganska besvikna även om 
eftermiddagen ändå utdelning i form av några flockar med rödvingade vadarsvalor, en helenaastrild 
invid en bäck samt enstaka styltlöpare, silkeshägrar, blåkråkor, skatgökar och biätare längs vägen. 
Sena eftermiddagen tillbringas vid tjurfäktningsarenan (vid SÖ infarten till Trujillo) där vi får mycket 
fina närobsar av häckande rödfalkar och svartstarar. 
Kvällsmålet intas på en mycket trevlig restaurang med åtföljande fotbollskväll i pub-delen, spanska 
Villareal möter Arsenal. Stämningen är på topp ända tills Villareal missar en straff i slutminuten. 
  
26/4: Trujillo-Navacerrada 
Morgonen och förmiddagen tillbringas på stäppen nordväst om Trujillo. Vi ett morgonstopp strax innan 
Santa Marta de Magasca ses 31 vitbukiga flyghöns dra förbi ljudligt lockande. En hona stortrapp går 
ganska nära på ängen nedanför oss på ganska nära håll medan en hane spelar längre bort.  
Framåt lunchtid drar vi oss mot nordost, stannar vid våtmarkslokalen Embalse de Arroyocampo. där vi 
får se en ensam sandtärna, ljus dvärgörn, grågamar samt fyra trevliga danskar som bjuder på öl efter 
att de fått lokalbeskrivning för dupontlärka! 
Området SO om Oropesa står sedan på programmet, guideböckerna lovar en del våtmarker. Och 
våtmarkerna finns, men det är rätt fågeltomt sånär som på några purpurhägrar, en grymtande 
vattenrall och lockande pungmes. 
Vi beslutar oss därför att köra mot Navacerrada för att avsluta resan i närheten av Madrid. Uppe vid 
Puerto de Navacerrada har våren precis anlänt. Inne i byn vid järnvägsstationen hör och ser vi genast 
flera citronsiskor, en forsärla samt sjungande svartmes och kungsfågel. Citronsiskan är verkligen 
allmän och en karaktärsart bland barrträden. 

5 



Efter idogt letande efter boende i Navacerradas får vi slutligen napp på hotell Las Postas i byns utkant. 
Hotellets restaurant är utmärkt. Efter mörkrets inbrott hörs dvärguv ropa vid hotellet. 
 
27/4: Puerto de Navacerrada-Madrid 
Efter närmare en halvtimmes kamp för att hitta någon som kunde låsa upp hotellets entrédörr i 
gryningen ger vi oss slutligen av till skidlifterna i Puerto de Navacerrada, en kort körsträcka. Vid 
frukostätandet på parkeringen högst upp på passet hör vi plötsligt en sjungande ortolansparv. Några 
korpar drar förbi, liksom en blåskata (lite överraskande att hitta den häruppe). Vandringen upp längs 
liften ger en sjungande stentrast som tyvärr är diskret och skygg. Järnsparv är karaktärsart i området. 
Några svarta rödstjärtar och klippsparvar håller också till här. Avslutande skådning i barrskogen 
invid vägkorsningen i passet ger flera fina obsar på citronsiska. Resans sista nya art blir en hane 
svartvit flugsnappare på samma plats. 
Vid kl 10 styr vi sedan in mot Madrids flygplats. 
 
 
 
Utvärdering av resan 
 
Resan gav oss 153 arter, vilket vi var nöjda med. Vi såg i princip de arter vi hade räknat med, med 
undantag för hökörn, rödhalsad nattskärra, samt några våtmarksarter vid de torrlagda våtmarkerna vid 
Vegas Altas. Vi såg inga kejsarörnar i Monfragüe, vilket vi räknat med.  
  
Vi ägnade ett par dagar vid Sepulveda, en halv dag hade räckt för att få in det mesta, men nu fick vi 
mycket tid för kvalitetsskådning och gardering för dåligt väder. Dupontlärkorna är mer lättillgängliga 
här än på de andra lokaler vi tidigare besökt vid Embid1 och vid Retamar2, även om vi inte lyckades se 
någon dupontlärka (verkar vara oerhört svårt). Klosterruinen Ermita de San Frutos med sina magnifika 
klippor och gåsgamskoloni var en av resans höjdpunkter, inte minst som natursceneri. Man får läckrare 
gamobsar här än i Monfragüe. Turen upp till La Pinilla var en chansning som gav bl.a. kejsarörn, 
kungsörn samt en del skogsarter. De senare har man emellertid även i Gredosbergen, så området är 
knappast värt ett besök ifall man har mer spännande lokaler på lut.  
 
Gredosbergen gav det vi förväntat, kul med citronsiska, men knappast värt besväret att lägga tid på dem 
här i fall man även skall till Puerto de Navacerrada där arten är talrik, men om man bara har tid att 
besöka en av lokalerna så ger Gredosbergen fler arter och större naturupplevelser än Puerto de 
Navacerrada. Däremot ligger naturligtvis Puerto de Navacerrada  mycket attraktivt till med mindre än 
en timmes körning från Madrid.  
Fyra heldagar i Extremadura var mer än vi någonsin lagt på tidigare resor. Ren njutskådning under 
långa stycken förstås. Här är verkligen fint! Monfragüe-parken är fin och artrik. Svartvingad glada var 
relativt lättsedd på klassisk lokal, men arten expanderar i Spanien, så det borde finnas flera möjligheter 
att se den ifall man missar den häruppe. Grässtäppen vid Belen, öster Trujillo, är alltid bra med fin 
trapp- och lärkskådning, men flyghönsen är lättare på stäpperna väster om Trujillo, och här ser man 
stundom ganska rikligt med ängshök, ofta flera fåglar åt gången. Skatgök var sparsam, som vanligt. 
Blåkråka verkar säker vid bolådorna norr om Caceres. Svart stenskvätte-lokalen blev en flopp, men vi 
kanske bara hade otur. De torrlagda risfälten vid Vegas Altas var riktigt oväntat och en stor besvikelse. 
Området lär vara riktigt bra med mycket våtmarksarter när här finns vatten. Vi vet inte varför det var 
torrlagt här, kanske p.g.a. vattenbrist, kanske hade man inte påbörjat risodlingen eftersom våren var en 
månad senare än vanligt. Vassviken Embalse de Arroyocampo några km norr om Almaraz och 
kärnkraftanläggningen var å andra sidan båda lättillgänglig och riktigt bra lokal där vi snabbt såg 
många nya arter fint. Så här fint har vi aldrig sett purpurhöna tidigare. Rekommenderas, i synnerhet 
ifall man inte besöker Coto Doñana (som ger samma arter fast i större antal). 
 
Området SO om Oropesa innehåller en del våtmarker, men vi hade ingen framgång. Området var 
fågeltomt, och tiden kunde ha använts bättre. 
 

                                                 
1 SV Zaragoza, V Laguna de Gallocanto och Ö Embid, utmed väg C-211 vid vägkorsningen mot La Yunta, se 
Göteborgs Ornitologiska Förenings reserapport från 1988 
2 Ö Almeria, stäppområde vid gammalt flygfält Ö Retamar och NV Cabo de Gata, se Where to watch Birds in 
Southern and Western Spain av Garcia & Patterson, 2001 
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Artlista 
Lokalförkortningar: 
La Pinilla = området några mil SO om Sepulveda, öster om stora motorvägen, bergsskogar och 
brantare terräng 
Embalse de Arroyocampo = en vassvik några km norr om Almaraz 
Vegas Altas = Området S Zorita-Vegas Altas med jordbruklandskap och risodlingar.  
Embalse de Sierra Brava= en karg sjö/damm några mil S Zorita 
Calera y Chozas-området = området S Calera y Chozas, jordbrukslandskap med en del våtmarker och 
dammar, ligger några mil SO Oropesa. 
 
För lokalbeskrivningar, se: 

• ”A Birdwatching Guide to Extremadura” av John Muddeman. Dessvärre verkar boken svår att 
få tag på i skrivande stund. Annars mycket detaljerad och nyttig. 

• Where to watch Birds in Southern and Western Spain (Garcia & Patterson, 2001) 
• Reserapporter:  

 Club300s reserapporter på www.club300.se, sök på Spanien. 
 Central Spain, 13-17 May, 1999, Ian Reid and Steve Young  (innehåller bra kartor): 
 http://www.robots.ox.ac.uk/~ian/Spain/Text/report.html
 
 
Snatterand Anas strepera 4 ex Embalse de Arroyocampo 23/4, 2 ex NV Monroy 24/4, 3 ex Embalse de 

Sierra Brava 26/4 

Gräsand A. platyrhynchos Allmän i alla våtmarker och dammar 

Rödhöna Alectoris rufa Enstaka ex sågs eller hördes 19-26/4 

Vaktel Coturnix coturnix 3-4 ex sp NO Monroy 23/4, 1 sp NO Monroy 24/4, 1 sp stäppen NV Trujillo 
25/4, 1 sp stäppen NV Trujillo 26/4 

Smådopping Tachybaptus ruficollis 4 ex NV Monroy 24/4, 1 ex 25/4 Vegas Altas 

Skäggdopping Podiceps cristatus 2 ex nV Monroy24/4, 10 ex Vegas Altas 25/7, enstaka Calera y Chozas-
området 16/4 

Svarthalsad dopping P. nigricollis 2 ex Emblase de Sierra Brava, S Zorita 25/4 

Dvärgrördrom Ixobrychus minutus 2-3 ex Embalse de Arroyocampo 23/4 

Natthäger Nycticorax nycticorax 10 ex Embalse de Arroyocampo 23/4 

Kohäger Bubulcus ibis ca 70 ex Belen 25/4, 50+3+ ex NV Trujullo- Santa Marta de Magasca 26/4 

Silkeshäger Egretta garzetta 5 ex längs vägen N Madrid 19/4, 10 ex Em d A 23/4, 4 ex Vegas Altas25/4 

Gråhäger Ardea cinerea Enstaka ex 22-26/4 

Purpurhäger A. purpurea 2 ex Embalse de Arroyocampo 23/4, 1+2 ex Calera y Chozas-området 26/4 

Vit stork Ciconia ciconia Mycket allmän i de flesta miljöer 

Svart stork Ciconia nigra 1 ex Portilla de Tietar 22/4, 2 ex PeñaFalcon 23/4 

Skedstork Platalea leucorodia 1 ex Embalse de Arroyocampo 23/4 
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Svartvingad glada Elanus caeruleus 1-2 ex N Monroy 23/4 

Brunglada Milvus migrans Mycket allmän i de flesta miljöer 

Glada Milvus milvus Enstaka ex dagligen 

Smutsgam Neophron percnopterus 1-2 ex Ermita sFrutos 20/4, 1 ex Monfragüe nationalpark 23/4, 1 ex bron över 
rio Almonte N Caceres 24/4 

Grågam Aegypius monachus 1 ex El Barco 22/4, 5-15 ex dagligen 2325/4, 2 ex Embalse de Arroyocampo 
26/4 

Gåsgam Gyps fulvus Mycket allmän i de flesta miljöer, ständigt sågs några ex kretsa i luften 

Ängshök Circus pygargus 1 ex S Sepulveda 19/4, 1 ex sepulveda 20/4, 10ex SV Santa Marta de Magasca 
24/4, enstaka ex stäppen 25/4, 10 ex NV Trujillo 26/4 

Brun Kärrhök C. aeruginosus 1 hane Embalse de Arroyocampo 23/4, 1 ex vegas Altas 25/4, 2 ex Calera y 
Chozas-området 26/4 

Sparvhök Accipiter nisus 1 ex Sepulvedatrakten 20/4, 1 ex Parador de gredos 21/4 

Bivråk Pernis apivorus 2 ex La Pinilla 20/4, 1 ex Gredosbergen 21/4 

Ormvråk Buteo buteo Enstaka ex. dagligen 

Kungsörn Aquila chrysaetos 2 ex La Pinilla 20/4, 1 ex stäppen NO Caceres 24/4 

Kejsarörn A. heliaca 1 2K bergspasset några km O La Pinilla 20/4 

Dvärgörn H. pennatus Enstaka ex dagligen, flest av ljus fas 

Ormörn Circaetus gallicus 1 ex Sepulveda-Gredos 21/4, 1 ex Parador de Gredos 21/4, tot 4ex Trujillo-
Monfragüe området 

Tornfalk Falco tinnunculus Enstaka ex dagligen 

Stenfalk Falco columbarius 1 ex NV Sepulveda 21/4 

Lärkfalk F. subbuteo 1 ex Parador de Gredos 21/4 

Rödfalk F. naumanni 1 par NV Monroy+ 1 hane Monroy 24/4, Allmän i Trujillo 24-25/4 speciellt bra 
obsar fick vi vid tjurfäktningsarenan (vid SO infarten till Trujillo) där de häckar 
på taket  

Pilgrimsfalk F. peregrinus 1 ex Ermita de San Frutos 20/4  

Vattenrall Rallus aquaticus 1 hörd Calera y Chozas-området 26/4 

Rörhöna Gallinula chloropus 2 ex Embalse de Arroyocampo 23/4, 2 ex damm NV Monroy 24/4, 10 ex Vegas 
Altas 25/4, enstaka ex Calera y Chozas-området 26/4 

Sothöna Fulica atra 1 ex Embalse de Arroyocampo 23/4, hörd på samma plats 26/4 

Purpurhöna Porphyrio prophyrio 10 ex gav mycket fina obsar Embalse de Arroyocampo 23/4, hörd på samma 
plats 26/4 

Stortrapp Otis tarda 4 ex Belenstäppen 25/4, 1 hane+ 1 hona stäppen öster Santa Marta de Magasca 
26/4 

Småtrapp Tetrax tetrax 1 sp Monroytrakten 24/4, 15-20 ex Belenstäppen 25/4, 1 ex stäppen öster Santa 
Marta de Magasca 26/4 
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Tjockfot Burhinus oedicnemus 1 hörd på morgonen NV Sepulveda, 1 ex belen 25/4, 1 ex NV trujillo 26/4 

Styltlöpare Himantopus himantopus 1 ex Embalse de Arroyocampo 23/4, 2 ex N Monroy 24/4, 6 ex Vegas altas 
25/4 

Rödvingad vadarsvala Glareola pratincola 20+10 ex Vegas Altas trakten på torr jordbruksmark 26/4 

Mindre strandpipare C. dubius Enstaka ex dagligen 20-26/4 

Småspov N. phaeopus 1 ex N Monfragüe nationalpark 22/4 

Gluttsnäppa T. nebularia 1 ex N Monroy 24/4, 4 ex Vegas Altas 25/4 

Drillsnäppa Actitis hypoleucos 4 ex Embalse de Sierra Brava 25/4 

Skrattmås L. ridibundus 10 ex Embalse de Sierra Brava 25/4 

Sandtärna Gelochelidon nilotica 2 ex Embalse de Sierra Brava 25/4, 1 ex Embalse de Arroyocampo 26/4 

Svartbukig flyghöna Pterocles orientalis 12 ex stäppen NO Caceres efetrmiddagen 24/4, hörd på stäppen öster Santa 
Marta de Magasca 26/4 

Vitbukig flyghöna P. alchata 31 ex stäppen öster Santa Marta de Magasca vid kl 09 26/4 

Ringduva Columba palumbus Enstaka ex dagligen 

Skogsduva Columba oenas 1 rop Ermita de San Frutos 20/4 

Tamduva C. livia Allmän 

Turkduva Streptopelia decaocto Mycket allmän 

Turturduva S. turtur 3 ex NO Monroy 23/4, enstaka ex 24-26/4 

Gök Cuculus canorus Enstaka ropande dagligen 

Skatgök Clamator glandarius 2 ex NO Monroy 23/4, 2 ex längs vägen N Vegas Altas 25/4 

Berguv Bubo bubo 1 rop NV Sepulveda morgonen 20/4, dunungar i bo Portilla de Tietar 22/4 

Dvärguv Otus scops 1 rop Hoyos del Espina kl 22.30 21/4, 1 rop Navacerrda natten 26-27/4 

Minervauggla Athene noctua 1 rop NV Sepulveda morgonen 20/4, 1 rop S Monfragüe nationalpark  23/4 

Alpseglare Apus melba 1-2 ex Monfragüe nationalpark 23/4, 15-20 ex bron över Almonte N Caceres 
24/4 

Blek tornseglare A. pallidus Enstaka ex Trujillo 24/4 

Tornseglare A. apus Allmän från 20/4 

Biätare Merops apiaster 10 ex Sepulveda 20/4, Allmän Trujillo Monfragüeområdet 22/4-26/4 

Blåkråka Coracias garrulus 3 ex NO Caceres 24/4 (vid ledningsstolparnas holkar), 1 ex S Zrita 25/4 
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Härfågel Upupa epops Allmän 

Gröngöling Picus viridis 1 rop Parador de Gredos 21/4, 1 rop Gredos 22/4 

Större hackspett Dendrocopos major 1 ex Gredos 21/4 och 22/4, 1 ex i bergen S Almaraz 23/4 

Sånglärka Alauda arvensis Flera sjungande i Sepulveda trakten 19-21/4, 1 sj Gredos 22/4 

Trädlärka Lullula arborea Flera sjungande stäppen vid Ermita de San Frutos 20-21/4, 1 sj Monfragüe 23/4

Tofslärka Galerida cristata Allmän 

Lagerlärka G. theklae Flera sjungande stäppen vid Ermita San Frutos 20-21/4, Allmän stäppen vid 
Trujillo 

Dupontlärka Chersophilus duponti 3-4 ex sjungande Ermita de San Frutos 20/4 i gryningen fram till kl. 07.15,  
2 ex sjungande samma plats 21/4 i gryningen fram till kl. 07.15 

Korttålärka Calandrella brachydactyla Flera sjungande Ermita de San Frutos 20/4, 21/4 

Kalanderlärka Melanocorypha calandra 5 ex S Sepulveda 19/4, Allmän stäppen vid Ermita de San Frutos 

Klippsvala Ptyonoprogne rupestris Mycket allmän, sedd i de flesta bergiga miljöer 

Backsvala Riparia riparia 50 ex Embalse de Arroyocampo 23/4 

Rostgumpsvala Hirundo daurica Allmän  

Ladusvala H. rustica Allmän 

Hussvala Delichon urbica Allmän 

Vattenpiplärka Anthus spinoletta 20 ex Gredos 21/4, flera sj vid kalfjället Gredos 22/4 

Fältpiplärka A. campestris 1 ex S Sepulveda 19/4, flera ex stäppen vid Ermita de San Frutos 

Sädesärla Motacilla alba Allmän 

Forsärla Motacilla cinerea 2-3 ex Gredos 21/4, 3 ex bergen S Almaraz 23/4, enstaka ex 24, 26/4 

Gulärla M. flava 1 översträckande stäppen vid Ermita de San Frutos, 1 ex vägen mot Gredos 
20/4, 2 ex Gredos 21/4 

Gärdsmyg Troglodytes troglodytes Enstaka sj 19-22/4 

Järnsparv Prunella modularis Mycket allmän i Gredosbergen vid kalfjället 21-22/4, allmän i P:to de 
Navacerrada 26-27/4 

Rödhake Erithacus rubecula enstaka sj Sepulvedatrakten och Gredos 19-22/4, 1 ex Navacerrada 26/4 

Sydnäktergal Luscinia megarhynchos 1 ex vägen mot Gredos 21/4, 10 ex sj N Monfragüe nationalpark 22/4, enstaka 
sj 23,25,26/4 

Blåhake L. svecica 1 ex gredos 21/4, 10 ex kalfjället Gredos 22/4 

Svart rödstjärt P. ochruros Allmän 
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Buskskvätta Saxicola rubetra 1 hane N Monroy 23/4 

Svarthakad buskskvätta S. torquata Allmän 

Stenskvätta Oenanthe oenanthe Allmän 

Medelhavsstenskvätta O. hispanica Allmän i Sepulveda-trakten 19-21/4 (tätt med revir på stäppen vid Ermita de 
San Frutos) 

Stentrast Monticola saxatilis 1 hane Ermita de San Frutos 8ravinen N vägen) 21/4, 1 hane P:to de 
Navacerrada 27/4 

Blåtrast M. solitarius 1 hane Peña Falcon 23/4, 2 ex i Monroytrakten 24/4 

Koltrast Turdus merula Allmän 

Dubbeltrast T. viscivorus Enstaka ex 20-25/4 

Vassångare Locustella luscinoides flera sj Embalse de Arroyocampo 23/4, 26/4 

Grässångare Cisticola juncidis 2 ex sj Embalse de Arroyocampo 23/4, enstaka ex Monroy-Trjujillotrakten 25, 
26/4 

Cettisångare Cettia cetti 1 ex S sepulveda 19/4, enstaka ex 22-26/4 

Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 5 ex Embalse de Arroyocampo 23/4, 1 ex damm N Monroy 24/4 

Rörsångare A. scirpaceus 1 sj Santa Marta de Magasca trakten 24/4, 1 sj Cal e C 26/4 

Provencesångare Sylvia undata 2-3 ex stäppen vid Ermita de San Frutos 19-21/4 

Rödstrupig sångare S. cantillans 2 ex Monfragüe 23/4 

Törnsångare S. communis 2ex vägen mot Gredos 21/4, 1 ex Gredos 2/4 

Svarthätta S. atricapilla Allmän 

Sammetshätta S. melanocephala Allmän  

Herdesångare S. hortensis 2-3 ex stäppen vid Ermita de San Frutos 19-21/4 

Bergsångare Phylloscopus bonelli flera sj skogen S-SO Sepulveda 19/4, flera sj bergen La Pinilla 20/4. enstaka sj 
Gredos 21/4 

Kungsfågel Regulus regulus 1 ex Parador de Gredos 21/4 

Brandkronad kungsfågel R. ignicapillus Allmän La Pinilla 20/4 samt skogen Gredos 21/4 

Pungmes Remiz pendulinus 1 ex hörd Calera y Chozas-området 26/4 

Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 1 hane P:to de Navacerrada 27/4 

Tofsmes Parus cristatus Allmän La Pinila 20/4 samt i P:to de Navacerrada 26-27/4 

Blåmes P. caeruleus Enstaka ex dagligen 
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Talgoxe P. major Enstaka ex dagligen 

Svartmes P. ater Allmän La Pinilla 20/4, Gredostrakten 21-22/4 samt i P:to de Navacerrada 26-
27/4 

Stjärtmes Aegithalos caudatus 5 ex O el Barco 22/4, enstaka ex Monfragüe nationalpark 23-24/4 

Nötväcka Sitta europaea 2 ex Parador de Gredos 21/4 

Trädgårdsträdkrypare Certhia brachydactyla allmän La Pinilla 20/4 samt i Gredostrakten 21-22/4, enstaka ex Monfragüe-
trakten 23/4 

Varfågel Lanius excubitor Enstaka ex 20,22-23,25-26/4 

Rödhuvad törnskata L. senator Allmän 

Svart stare Sturnus unicolor Mycket allmän 

Sommargylling Oriolus oriolus 3 ex sj N Monroy 23/4, enstaka ex 24-26/4 

Nötskrika Garrulus glandarius 2 ex La Pinilla 20/4, 1 ex stäppen vid Ermita de SanFrutos 21/4, enstaka ex 
Gredostrakten 21-22/4 

Skata Pica pica Allmän 

Blåskata Cyanopica cyana Allmän stäppen vid Monf., 1 ex Navacerrada 26/4, 1 ex P.to de Navacerrada 
27/4 

Alpkråka Pyrrhocorax pyrrhocorax 2 ex Ermita de San Frutos 19/4, allmän Ermita de San Frutos 20-21/4 

Kaja Corvus monedula Allmän 

Korp C. corax Allmän 

Kråka C. corone Allmän 

Pilfink Passer montanus 2-3 ex vägen mot Gredos 21/4 

Gråsparv P. domesticus Mycket allmän 

Spansk sparv P. hispaniolensis Kolonier i de vita storkarnas bon vid lokalen för svartvingad glada 23-24/4, 
kolonier vid Santa Marta de Magasca 25, 26/4 

Stensparv Petronia petronia Allmän Sepulvedatrakten 19-21/4, enstaka ex Monfragüe-Trujillo 23-25/4 

Helenaastrild Estrilda astrild 1 ex Vegas Altas 25/4 

Bofink Fringilla coelebs Enstaka ex dagligen 

Stenknäck Coccothraustes coccothraustes Hörd i skogen vid La Pinilla 20/4 

Citronsiska Serinus citrinella 2 ex strax öster om parkeringen vid Parador de Gredos 21/4, Allmän P:to de 
Navacerrada 26-27/4 

Gulhämpling S. serinus. Allmän 

Grönfink Carduelis chloris Enstaka ex i Sepulvedatrakten 
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Steglits C. carduelis Allmän 

Hämpling C. cannabina Enstaka ex Sepulveda-Gredos 19-22/4 

Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2-3 ex Gredos 21/4, 20 ex Gredos 22/4 

Kornsparv Miliaria calandra Mycket allmän 

Häcksparv Emberiza cirlus 2 par ”Dry stream valley” Ö Ermita de San Frutos 20/4, 1 ex samma plats 21/4, 
1 ex Gredos 22/4 

Ortolansparv E. hortulana 1 sj P:to de Navacerrada 27/4 

Klippsparv E. cia. 1 ex La Pinilla 20/4, enstaka ex Gredos 21-22/4, enstaka ex Monfragüeområdet 
22-23/4, några ex P:to de Navacerrada 27/4 
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