
SPANIEN 15-24 maj 2007
Resenärer: Torbjörn Arvidsson, Uddevalla (torbjorn.arvidsson@bohuslaningen.se), Stefan Malm, 
Stenungsund.

Upplägg:
15 maj: Resdag Göteborg-Madrid.
16 maj: Madrid-Sepulveda-Trujillo.
17 maj Trujillo-Caceres-Monfrague-Serrejon.
18 maj: Monfrague.
19 maj: Belen plains-Embalse de Arroycampo.
20 maj: Monfrague-Embalse de Arroycampo.
21 maj: Sierra de Villuercas.
22 maj: Sierra de Gredos.
23 maj: Serrejon med omgivningar.
24 maj: Serrejon-Madrid-Göteborg.

Sammanfattning: Detta var vårt andra besök i Extremadura och vi hade ungefär lika många arter 
på den här resan som den förra – 145 mot 144. Den här gången besökte vi också Eremitas de San 
Frutos, 12 mil norr om Madrid för att lyssna på dupontlärkorna som spelade i nattmörkret. Vi körde 
direkt från flygplatsen och var framme vid fyratiden på morgonen. Redan då hörde vi den första 
lärkan. Vi passade på att plocka in provencesångare på VP-listan, och vi fick också som hastigast 
syn på citronsiskorna vid Parador de Gredos.
Sierra de Gredos var en ny lokal för oss, och den var riktigt trevlig trots att vi hade ett fruktansvärt 
regnväder att kämpa mot.
I övrigt såg vi de förväntade arterna i Extremadura, och på många av arterna hade vi bättre obsar nu 
än 2003. Eftersom vi var där i senaste laget för flyttande fåglar, blev det en klen utdelning när det 
gäller vadare, änder och vitfågel.
Däremot sköna repriser på trappar, de fem örnarterna och svartvingad glada. Vädermässigt började 
veckan med högsommarvärme och det var nästan som i juli hemma i Sverige. Kaprifolen var 
utblommad, höet slaget och stararnas ungar hade flugit ut. Slutet av veckan dominerades av regn 
och åska.

Flyg och övernattningar:
Vi tog kvällsflyget från Säve, Göteborg till Barajas, Madrid och det kostade 850 kronor tur och 
retur. Planet avgick 21.00 och landade cirka 00.30 i Madrid.
Första natten i Spanien bodde vi på det klassiska skådarhotellet Peru på Belenvägen i östra Trujillo 
och det kostade 45 euro för ett dubbelrum.
Därefter bodde vi på det lilla hotellet Alcaudon i byn Serrejon, sex mil nordost om Trujillo. Ett 
mycket prisvärt hotell för 60 euro natten (dubbelrum) och 12 euro för en god tre rätters middag. Ett 
skådarvänligt hotell där ägaren (Emilio) talar engelska och är själv intresserad av fåglar.

Mat:
Vi åt middag sju kvällar på vårt hotell och det var oftast en lokal förrätt som till exempel Gazpacho 
(spansk nationalsoppa), en köttbit (Chuleta de ternera) och så en söt efterrätt som brylépudding 
(Flan). I bland åt vi också lunch på andra restauranger, och där varierade kvalitet och priser ganska 
mycket. En sallad med ägg, sparris, tomat och tonfisk för 5 euro var helt okej, men lammracks och 
mjuka pommes frites för 15 euro får inte godkänt.

Hyrbil: Vi hade förbokat en hyrbil från Avis i Sverige – en Opel Zafira, en mycket bensinsnål bil 
som bara drack en dryg halvliter diesel per mil. Vi betalade 440 euro för åtta dagar när vi lämnade 



den fulltankad, och då hade vi de försäkringar som vi ansåg oss behöva. Avis kontor på flyplatsen i 
Madrid låg i terminal 4 och vi anlände till terminal 1. Bussar går var tionde minut till terminal 4 och 
det tar ungefär tio minuter att åka dit. Vägnätet byggs ständigt ut i Spanien och de nya vägarna är en 
fröjd att köra på. Vi körde ungefär 260 mil under våra dagar i landet.

Reseberättelse: 
16 maj:
Tidigt på morgonen den 16 maj närmade vi oss den lilla kyrkoruinen Eremitas de San Frutos, cirka 
12 mil norr om Madrid. Dit kommer man sedan man följt motorvägen mot Burgos och svängt av 
vid Sepulveda. Inne i Sepulveda svänger man höger upp för en backe vid hotel Vado del Duraton 
och följer skyltar mot Villaseca och sedermera Eremitas de San Frutos.
Det var isande kallt när vi stannade på grusvägen som går ut mot den gamla kyrkoruinen. 
Termometern i bilen visade en utomhustemperatur på två plusgrader så det var liksom inte läge att 
stå ute för länge i friska luften.
Trots kylan sjöng ändå en trädlärka och en sydnäktergal på avstånd och det dröjde inte länge förrän 
vi hörde en bekant vissling -  den från vår målart nummer ett på resan -  dupontlärkan.
När molnslöjorna började splittras och morgonljuset trängde undan nattens mörker var det också 
slut på de sällsamma visslingarna från tre eller fyra dupontlärkor.
Det var en konstig känsla att stå där i mörkret ute på den spanska landsbygden och lyssna på den 
här märkliga sången från en av Europas mest sällsynta fågelarter.
Vad vi då inte visste var att Eremitas de San Frutos hade betydligt mer att erbjuda än de karga 
buskmarker där vi spenderat den tidiga morgonen. 
För det första var det fantastiskt vackert i området runt kyrkoruinen. Floden Rio Duraton ringlade 
som en orm genom landskapet och i bergen runt omkring var det fullt med fågel.
En vandring fram till själva ruinen – Eremitas de San Frutos – gav oss många härliga 
fågelupplevelser:
Närobsar på häcksparv, klippsparv, herdesångare, rödstrupig sångare, blåtrast, klippsvala,  
alpkråka är förstås trevligt och i omgivningarna sjöng bergsångare och sommargylling. I området 
fanns också många andra typiska Spanienarter som stensparv, gulhämpling, rödhuvad törnskata, 
rödhöna, medelhavsstenskvätta, gåsgam och smutsgam.
För att inte tala om alla lärkorna. Det här är verkligen ett område för alla som gillar lärkor: 
sånglärka, kalanderlärka, dupontlärka, tofslärka, trädlärka, korttålärka och lagerlärka var arterna 
som noterades den här härliga morgonen.
Ju längre förmiddagen gick ju varmare blev det och vi styrde nöjda söderut vid 10-tiden. Resans 
enda ängshök sågs från bilen, och nu började det trilla in fler typiska Spanienarter: biätare, vit  
stork, svart stare, kornsparv, ormörn och dvärgörn.
Fram på eftermiddagen nådde vi sjön/våtmarken Embalse de Arroycampo som ligger mellan byarna 
Almaraz och Saucedilla. Det är egentligen en vassvik som är en del av Almaraz kärnkraftsverks 
damm.
Där möttes vi av ett par bjässar som satt på marken nära vägen. Det var två grågamar som tog till 
vingarna när vi passerade. Grågamarna var fåtaliga på resan och vi såg bara en handfull individer. 
Annat var det med gåsgamen där vi såg en skruv med 80 individer som mest uppe i Sierra de 
Villuercas.
Från vassen i Arroycampo hördes en kvartett sångare ösa på för fullt: vassångare, trastsångare,  
cettisångare och rörsångare stämde alla in i kören och från de öppna markerna hördes även den 
entoniga grässångaren.
Två dvärgrördrommar flög omkring mellan vassarna, liksom några purpurhägrar och ett par 
purpurhönor.
Kvällen tillbringades på klassiska skådarhotellet Peru i Trujillo och det blev tidigt sänggående med 
tanke på att vi inte sovit någonting natten före. Först tittade lite vi på tjurfäktning på tv, men vi 
tröttnade efter att ha sett fyra repriser på hur tjuren dödades.



17 maj:
På morgonen bar det av i riktning mot Santa Marta de Magasca, en bit utanför Trujillo. Först kunde 
resans enda rödfalk hängas in, då den kom flygande över ett hustak i centrala Trujillo. Ute efter den 
natursköna vägen som leder mot Santa Marta de Magasca, såg vi precis som vi hade hoppats, en 
skatgök.
Den passerade bilen på bara ett par meters håll och blev också den enda observationen på arten 
under vistelsen. Redan nu började vi se arter som vi sett många exemplar av dagen innan. 
Brunglador hängde i luften lite överallt och av rovfåglar såg vi också en dvärgörn, två grågamar 
och en röd glada.
Vid ett stopp vid bron över Rio Magasca fanns klippsvalor och rostgumpsvalor, en gök, en 
sjungande sammetshätta och resans enda grå flugsnappare. Vid ett annat stopp vid Rio Almonte 
noterade vi en smutsgam på nära håll och en drillsnäppa. Den sistnämnda var en av få vadare som 
sågs på resan.
Nu var det dags för den  klassiska lokalen för svartvingad glada öster om Monroy. Vi parkerade vid 
pinjeträden fyra kilometer utanför Monroy och promenerade ned den lilla grusvägen där så många 
Spanienresenärer gjort sin första bekantskap med den här lilla ljusa gladan.
Förväntningarna var stora och med storkars klapper, spanska sparvars tjatter och blåskators 
kraxande i ryggen går det väl inte att misslyckas. Eller?
Jo, några glador fick vi inte se, men gissa om vi blev förvånade när det plötsligt dök upp en spansk 
kejsarörn som seglade ovanför dehesan några hundra meter bort. Det var en välkommen bonus.
Vi fortsatte på vägen mot Caceres och där såg vi tre blåkråkor vid de holkar som satts upp nära 
vägen. Biätare var det förstås gott om, och några rödvingade vadarsvalor, röjde sin närvaro på sitt 
tärnlika läte. Den största flocken vadarsvalor hade vi dock vid Embalse de Guadiloba där det fanns 
ett tiotal individer.
Nästa anhalt blev nationalparken Monfrague och den klassiska Pena Falcon-klippan med alla sina 
gamar. Nationalparken är 18 936 hektar stor och man räknar med att det finns 280 par grågam, 500 
par gåsgam, 12 par hökörn, 12 par spansk kejsarörn och 30 par svart stork inom reservatets gränser. 
Naturskyddsorganisationen Adenex, som bildades 1978, ser till att djurlivet, floran och biotoperna 
bevaras så mycket som möjligt.
Vid Pena Falcon-klippan kunde vi räkna in 30 gåsgamar, antingen hängande i luften eller sittande 
på någon av alla dessa klippavsatser. En svart stork passerade och här sjöng som brukligt både 
klippsparv och blåtrast från klippbranterna.
Vi begav oss längre inåt parken, till bron som leder över Rio Tajo. Här kom två hökörnar seglande 
längs bergssidan och har fanns också fem alpseglare.
Dagen avslutades vid den lilla byn Villarreal de San Carlos och här fanns några rödhöns, 
medelhavsstenskvättor, rödstrupiga sångare och lagerlärkor.

18 maj:
Portilla de Tietar var vår första lokal denna skådardag. Från hotellet i Serrejon är det ungefär två mil 
till den klippa där berguven häckar. Och här fick vi se både en adult berguv och en unge som 
bråkade med några gåsgamar.
Uvarna gjorde utfall mot gamarna och det var lite vardagsdramatik som utspeglade sig inför nyfikna 
fågelskådare.
Här spelade  en turturduva på håll och här sjöng också sommargyllingen i skogen. Det var också 
ganska gott om trädgårdsträdkrypare på vägen till Portillo de Tietar. Fyra-fem exemplar av den 
sydeuropeiska släktingen till vår egen trädkrypare sjöng i dehesan.
En annan grann syn vid Portillo de Tietar var den adulta spanska kejsarörnen som seglade över 
klippkanten. Det ska enligt uppgift finnas ett revir i området och det är möjligt att det är samma 
fåglar som tidigare höll till vid den klassiska kejsarörnslokalen Mirador de Bascula.
Inga örnar vid Mirador de Bascula, men väl tre provencesångare som innebar ett nytt VP-kryss för 
både mig själv och Stefan Malm.
Vid Castillo de Monfrague var det förstås fullt med folk. Många skolbarn och vanliga spanska 



turister, men också fågelskådare som ville ha en skymt av den exklusiva kafferseglaren. Det är en 
art som rapporterats till och från runt Castillot men som inte ville visa sig den här dagen. Skådarna 
fick hålla till godo med klippsparvar, svarta rödstjärtar, trädgårdsträdkrypare, klippsvalor,  
rostgumpar och blåtrastar.
Ett gäng engelska skådare skyndade snabbt vidare för transport till södra Spanien och Donana. Vi 
som bara skulle vara i Extremadura hade inte lika bråttom tillbaka till bilarna.
Den här dagen var det osannolikt varmt. Vi körde till den lilla sjön Embalse de Talavan för att se 
om vi kunde bättra på reslistan.
Och det kunde vi.
En rovfågel som vi först förbisåg, visade sig vara resans enda kungsörn. Den satt i ett träd och lyfte 
sedan och försvann ur vårt blickfång. I själva sjön fanns både skäggdopping, smådopping, 
trastsångare, snatterand och rörhöna. Gott om svalor i närheten och också en sjungande 
sommargylling.

19 maj:
Den här morgonen använde vi till  Belen plains – det stora stäppområdet utanför Trujillo. Med 
tanke på att värmedallret brukar komma redan vid 10-tiden var vi där  vid 07.30. Allt för att försöka 
se så många stäpparter som möjligt i bra ljus.
Och det visade sig bli en riktig höjdarmorgon. Senast vi var på Belen plains – i maj 2003 såg vi en 
enda minervauggla. Nu tycktes det krylla av den här lilla ugglan som på engelska mycket passande 
heter just Little owl.
Sex individer räknade vi till den här morgonen och vi hade totalt sju exemplar på resan. Ett 
exemplar ropade i fullt dagsljus alldeles utanför vårt hotell. 
På Belen plains finns också ett kungadöme för trappar. Båda arterna är representerade och vi såg 
fem stortrappar och fyra småtrappar. En stortrapp gick och bröstade upp sig bara 200 meter från 
vägen vilket gav oss kanonobsar på den här gigantiska fågeln. Småtrapparna knäppte som vanligt 
och hoppade upp från det höga gräset för att synas i sin praktfulla speldräkt.
Det fanns förvisso andra arter på stäppen också. Ett par tjockfötter spelade precis som ett par 
vaktlar. En obestämd sumphöna dök upp på vägen och vållade en del huvudbry i motljuset. Den var 
onekligen lik en vattenrall. Men vart var vattnet?
Kalanderlärkorna spelade intensivt i morgonljuset precis som en sjungande korttålärka. Tre 
sandtärnor kom svepande över ängarna och fyra svartbukiga flyghönor avslöjades på sitt märkliga 
läte.
Vid Presa de Valdecanas höll två smutsgamar flyguppvisning för oss där vi stod på den lilla 
parkeringsfickan bredvid bron. Här var annars ganska stillsamt i värmen så vi bestämde oss för att 
ta en ny sväng till Embalse de Arroycampo.
På vägen dit uppmärksammade vi en ljus rovfågel vid en bergssluttning – en ormörn.
Vid Arroycampo stod en ensam rallhäger alldeles orörlig i vasskanten. När den flög såg man den 
ljusbruna kroppen och de vita vingarna. Inte bara karaktäristiska artkännetecken utan faktiskt 
väldigt estetiskt tilltalande också.
Annars hade vi ungefär samma arter som vid förra besöket på lokalen. Senare på förmiddagen 
lyssnade vi efter sångare utanför Serrejon. Ett par polyglottsångare sjöng för fullt, och det hade 
kommit betydligt fler än när vi var i Spanien förra gången. Då hade vi bara en sjungande individ på 
hela resan.
En lite udda observation var en sjungande trädgårdssångare. Arten häckar inte i Extremadura, utan 
ses oftast under flyttningen. 

20 maj:
Klockan 07.00 rullade vi ut ur Serrejon med riktning mot nationalparken Monfrague. Vi hade 
bilrutorna nere och lyssnade in sydnäktergal, steglits, trädgårdsträdkrypare, blåskata och trädlärka 
utmed vägen.
Vid Villarreal de San Carlos sjöng en polyglottsångare i buskagen. Här tittade vi också på en av 



resans få bestämda lagerlärkor som sjöng från en sluttning. Tofs/lagerlärka-komplexet är lite 
jobbigt, men det är egentligen bara lathet som gör att vi inte orkat ta tag i det problemet ordentligt.
Villarreal-lärkorna kändes dock klockrena – både till utseendet och till sången. Vi spelade för 
säkerhets skull upp sången på cd för en snabb jämförelse.
Vid Castillo de Monfrague lyckades vi ännu en gång undgå att se någon kafferseglare. Däremot var 
de svarta rödstjärtarna, blåtrastarna, gulhämplingarna, rostgumpsvalorna allerstädes närvarande – 
precis som senast. I buskagen hördes också en och annan rödstrupig sångare och sammetshätta.
Stensparv är en lite förbisedd art som gärna sitter i flockar och för oväsen i träddungar. Den arten 
var ganska talrik i Extremadura och speciellt i omgivningarna nedanför Castillot. Stjärtmesar av 
den iberiska rasen såg vi också plus några fler alpseglare och mängder av vanliga hussvalor vid Rio 
Tajo.
Andra karaktärsarter här var härfågel, rödhuvad törnskata, och medelhavsstenskvätta.  En 
häcksparv sjöng vid Villarreal de San Carlos och det var en av två observationer av  arten som vi 
hade på resan.
Embalse de Arroycampo väntade även denna dag och nu var det fullt med engelsmän på plats. En 
gentleman från Sheffield gjorde oss sällskap för att titta på den svartvingade glada som satt i en 
torrt träd på andra sidan sjön.
En busslast skådare från Yorkshire stod och tittade åt samma håll i närmare en halvtimme, men fick 
aldrig syn på gladan.
Gladan hade för övrigt sällskap av flera natthägrar och kohägrar där den satt och snart kom också 
två silkeshägrar förbiflygande. Sex hägerarter totalt vid sjön var inte så pjåkigt.
Annars var det återigen samma arter som sjöng i vassarna, och det var samma våtmarksarter som 
visade sig i vattnet.
Två styltlöpare passerade också, och dessa såg nog alla – förhoppningsvis även engelsmännen.

21 maj:
Bergsområdet Sierra de Villuercas var målet för dagens resa och det blev en härlig tur med en hel 
del nya reskryss. Det här bergsområdet ligger sydost om Caceres, inte långt från staden Guadalupe.
Vi stannade till vid en liten bäck med tillhörande informationstavla över bergen. Där såg vi skruvar 
av gamar, en bivråk och en ormörn. Platsen var verkligen avstressande och jag tror bara att det 
passerade två bilar under den halvtimme vi befann oss där.
I skogsområdena var dubbeltrasten vanlig. Åtta exemplar såg vi av den största trasten under vår 
resa i bergen. En björktrast som kom flygande framför bilen var ett överraskande fynd så här års. 
Arten brukar bara påträffas vintertid i Extremadura. Polyglottsångare, dvärgörn, röd glada, 
rödstrupig sångare och sommargylling var andra arter som vi såg under den här dagen.
Vi fick tips av engelsmannen från Sheffield att det skulle finnas svart stenskvätta vid den lilla 
bergsbyn Cabanas de Castilllo.
Det gjorde att vi tog oss upp till den lilla byn som har ett liten bergskam rakt ovanför sig. Vi 
spanade en stund, men utan resultat.
När vi tröttnat och satt oss i bilen såg vi att man hade bättre utsikt över hela bergskammen en bit 
nedanför byn.
Vi stannade på en liten ficka bredvid vägen och snart fick vi syn på stenskvättan. Den är verkligen 
grann när den flyger och man ser det vita på stjärten. Skvättan hade sällskap uppe på berget av den 
ibland snarlika blåtrasten, som också kan se svart ut i visst ljus. Även en andra skvätta kom 
flygande och försvann lika fort.
Här fanns också en pilgrimsfalk som först sågs flyga en sväng och sedan sitta stilla och posera på en 
klippavsats.

22 maj:
Idag blev det också en bergstur – till Sierra de Gredos närmare bestämt, cirka 15 mil norr om 
Serrejon. Det hade åskat och regnat rejält natten innan, men vi chansade ändå på att åka upp för att 
försöka hänga in en annan målart – citronsiskan.



Första stoppet vid hotellet Parador de Gredos gav oss ingen siska i utbyte. Däremot en del andra 
nya arter för resan. Här var svartmes, kungsfågel och tofsmes vanliga och sjöng i trädgården 
nedanför hotellet. Strax före hotellet ligger ett bergspass som heter Puerto del Pico och där noterade 
vi också några gulärlor av den iberiska rasen.
Vi fortsatte upp till den sista byn innan Gredosbergen -  Hoyes del Espino. I byn kan man hitta 
törnsångare och stenskvätta, två arter som vi hemma i Sverige inte förknippar med alpin miljö. Här 
fanns också några röda glador och svartkråkor, sjungande bergsångare och sydnäktergal, ett par 
gökar och svarthakade buskskvättor.
På väg upp mot Gredosbergen började ortolansparvarna sjunga och vid en bergskant skymtade en 
stentrast. Den satte sig på ett stenblock och försvann sedan ur vår åsyn.
Egentligen var vädret för dåligt för att man skulle kunna se någonting överhuvudtaget. Att gå ut och 
försöka plocka in andra arter som vattenpiplärka och blåhake kändes inte helt aktuellt, om ni förstår 
vad jag menar.
I stället åkte vi tillbaka till Parador de Gredos för ett sista försök på citronsiskorna. Och efter en 
stunds letande kom tre-fyra stycken flygande mellan trädkronorna. Man hörde också deras 
metalliska lockläte ett par gånger i flykten.
Ett ganska exklusivt VP-kryss var inhängt och klart.
Men några kanonobsar var det knappast.

23 maj:  
Sista dagen på resan ägnade vi åt omgivningarna runt Serrejon. Vi hade fått tips om att ett par 
skedstorkar häckade i en hägerkoloni någonstans inne i dehesan. Det tyckte vi lät spännande. Vi var 
också inne på ett spår som sa att det fanns lärkfalk i samma område. Den arten gick vi dock bet på.
Vi åkte in på en liten grusväg utanför Serrejon. Den här vägen ledde till den lilla byn Toril och den 
passerade vi efter några kilometers körning.
Först stannade vi på en plats där vi kunde njuta av fyra bivråkar och en dvärgörn som kretsade över 
skogen. Då plötsligt kom en skedstork flygande med sin typiska näbb. Vi såg bara en fågel men då 
kanske det stämde som vår tipsare sa att det fanns ett par häckande i närheten.
På vägen hem till Serrejon njöt vi en sista gång av den vackra dehesan och det lugn man känner när 
man färdas i den sortens miljö.
Det var dags att säga adjö till ökenvarfåglar, svarthakade buskskvättor, rödhuvade törnskator,  
blåskator, biätare, härfåglar och alla de andra arter som följt oss under dagarna i Spanien.
Men först skulle vi se om det fanns någon tornuggla i kyrktornet inne i Serrejon. Jodå, visst fanns 
det en uggla där.
Den satt och tittade på oss från en liten avsats och kunde beskådas i fullt dagsljus. I byns andra 
kyrka Eremitas de San Antonio skulle det också finnas ett par av den här arten, så den är verkligen 
inte ovanlig på de här breddgraderna.
Kvällen avslutades som vanligt på hotellet i Serrejon med en god bit mat. Vi passade också på att 
göra en djupdykning i ägaren Emilios skivsamling. Genesis, Pink Floyd, Led Zeppelin och Camel 
var några av grupperna vars musik strömmade ut i den ljumma majluften.

ARTLISTA SPANIEN
1. Smådopping – Little Grebe: 3 ex Embalse de Talavan.
2. Skäggdopping – Great crested grebe: 1 ex Embalse de Guadiloba, 4 ex Embalse de Talavan.
3. Storskarv – Cormorant: 2 ex Embalse de Navalcan.
4. Dvärgrördrom – Little bittern: Minst 2 ex Embalse de Arroycampo.
5. Natthäger - Nightheron: 8 ex Embalse de Arroycampo.
6. Kohäger – Cattle egret: Allmän i lämplig biotop.
7. Rallhäger – Squacco heron: 1 ex Embalse de Arroycampo.



8. Silkeshäger – Little egret: 2 ex Embalse de Arroycampo.
9. Gråhäger – Grey heron: 2 ex Embalse de Arroycampo + ett par ex i lämplig biotop.
10. Purpurhäger – Purple heron: 2 ex Embalse de Arroycampo.
11. Vit stork – White stork: Allmän i lämplig biotop.
12. Svart stork – Black stork: 1 ex Pena Falcon, 1 ex Castillo de Monfrague, 1 ex Portillo de Tietar.
13. Skedstork - Spoonbill: 1 ex Dehesan utanför Serrejon.
14. Gräsand – Mallard: Allmän i lämplig biotop.
15. Snatterand – Gadwall: 2 ex Embalse de Arroycampo, 4 ex Embalse de Talavan.
16. Gåsgam – Griffon vulture: Allmän i lämplig biotop.
17. Grågam – Black vulture: 2 ex Embalse de Arroycampo, 1 ex Castillo de Monfrague, 1 ex 
Portillo de Tietar.
18. Smutsgam – Egyptian vulture: Totalt 11 exemplar under resan fördelat på: 1 ex Eremitas de San 
Frutos, 1 ex Rio Almonte, 1 ex Pena Falcon, 2 ex Portillo de Tietar, 1 ex Castillo de Monfrague, 1 
ex Belen plains, 2 ex Presa de Valdecanas, 2 ex Sierra de Villuercas.
19. Kungsörn – Golden eagle: 1 ex Embalse de Talavan.
20. Spansk kejsarörn – Spanish imperial eagle: 1 ex Monroy, 1 ex Portillo de Tietar.
21. Ormörn – Short-toed eagle: 1 ex Sepulveda, 1 ex Presa de Valdecanas, 1 ex Sierra de 
Villuercas.
22. Dvärgörn – Booted eagle: 2 ex Sepulveda, 1 ex Embalse de Arroycampo, 1 ex Santa Marta de 
Magasca, 1 ex Monroy, 1 ex Castillo de Monfrague, 6 ex Sierra de Villuercas, 1 ex Serrejon. 
23. Hökörn – Bonellis eagle: 2 ex Rio Tajo, Monfrague.
24. Röd glada – Red kite: 1 ex Santa Marta de Magasca, 1 ex Monroy, 2 ex Sierra de Villuercas, 2 
ex Sierra de Gredos, 1 ex Serrejon.
25. Brun glada – Black kite: Allmän i lämplig biotop.
26. Brun kärrhök – Marsh harrier: 2 ex Embalse de Arroycampo.
27. Svartvingad glada – Black-shouldered kite: 1 ex Embalse de Arroycampo, 1 ex utmed 
motorvägen Badajoz-Madrid.
28. Ängshök – Montagus harrier: 1 ex Sepulveda.
29. Ormvråk - Buzzard: Några ex i Dehesan runt Monfrague.
30. Bivråk – Honey buzzard: 1 ex Sierra de Villuercas, 4 ex Toril.
31. Sparvhök - Sparrowhawk: 1 ex Cabanas de Castillo.
32. Tornfalk - Kestrel: Några exemplar på olika lokaler.
33. Rödfalk – Lesser kestrel: 1 ex Trujillo.
34. Pilgrimsfalk – Peregrine: 1 ex Cabanas de Castillo.
35. Rödhöna -Red-legged partridge: 2 ex Eremitas de San Frutos, 2 ex Villarreal de San Carlos, 1 
ex Portilla de Tietar, 1 ex Presa de Valdecanas, 1 ex Castillo de Monfrague.
36. Vaktel - Quail: 1 ex Eremitas de San Frutos, 2 ex Belen plains.
37. Fasan - Pheasant: 1 ex Serrejon.
38. Obestämd sumphöna: 1 ex Belen plains. Sågs som hastigast på vägen. Påminde om en vattenrall 
men biotopen stämmer inte för fem öre.
39. Rörhöna - Moorhen: Några exemplar i lämpliga våtmarker.
40. Sothöna - Coot: Några exemplar i Embalse de Talavan.
41. Purpurhöna – Purple swamphen: 2 ex Embalse de Arroycampo.
42. Stortrapp – Great bustard: 5 ex Belen plains.
43. Småtrapp – Little bustard: 4 ex Belen plains.
44. Styltlöpare – Black winged stilt: 1 ex Rio Guadiloba, 1 ex strax utanför Caceres. 2 ex Embalse 
de Arroycampo.
45. Tjockfot – Stone curlew: 2 ex Belen plains.
46. Rödvingad vadarsvala – Collared pratincole: 3 ex utanför Caceres, 10 ex Embalse de Guadiloba. 
1 ex Embalse de Arroycampo.
47. Mindre strandpipare – Little ringed plover: 1 ex Embalse de Guadiloba.
48. Drillsnäppa – Common sandpiper: 1 ex Rio Almonte, 1 ex Presa de Valdecanas.



49. Skrattmås – Black-headed gull: 1 ex Embalse de Guadiloba.
50. Silltrut - Lesser black-backed gull 2 ex Embalse de Guadiloba.
51. Sandtärna -  Gull-billed tern: 3 ex Belen plains.
52. Svartbukig flyghöna – Black-bellied sandgrouse: 4 ex Belen plains.
53. Klippduva/Tamduva – Rock dove: Allmän i lämplig biotop.
54. Ringduva – Wood pigeon: Allmän i lämplig biotop.
55. Turkduva – Collared dove: Allmän i lämplig biotop.
56. Turturduva – Turtle dove: 1 ex Trujillo, 3 ex Monfrague, 1 ex Serrejon.
57. Gök – Common cuckoo: 1 ex Eremitas de San Frutos, 1 ex Embalse de Arroycampo, 1 ex Rio 
Magasca, 2 ex Serrejon, 2 ex Sierra de Gredos, 1 ex Toril.
58. Skatgök – Great spotted cuckoo: 1 ex Vägen mellan Trujillo-Santa Marta de Magasca.
59. Berguv – Eagle owl: 2 ex Portillo de Tietar. En adult och en juvenil bråkade med gåsgamar.
60. Hornuggla – Short-eared owl: 2 ex Eremitas de San Frutos.
61. Tornuggla – Barn owl: 1 ex Serrejons kyrktorn.
62. Dvärguv – Scops owl: 1 ex Eremitas de San Frutos.
63. Tornseglare – Common swift: Allmän i lämplig biotop.
64. Alpseglare – Alpine swift: 5 ex Pena Falcon, 2 ex Rio Tajo, Monfrague. 1 ex Castillo de 
Monfrague.
65. Härfågel - Hoopoe: Allmän i lämplig biotop.
66. Kungsfiskare - Kingfisher: 1 ex hördes Sierra de Villuercas.
67. Biätare - Bee-eater: Allmän i lämplig biotop.
68. Blåkråka - Roller: 3 ex utanför Caceres, 1 ex på väg upp till Sierra de Gredos.
69. Större hackspett – Great spotted woodpecker: 1 ex hördes, Monfrague.
70. Sånglärka - Skylark: 2 ex Eremitas de San Frutos, 1 ex Hoyes del Espino.
71. Tofslärka – Crested lark: Allmän i lämplig biotop.
72. Lagerlärka – Thekla lark: Endast fyra bestämda individer: 1 ex Eremitas de San Frutos, 2 ex 
Villarreal de San Carlos. 1 ex Serrejon.
73. Trädlärka – Wood lark: Allmän i lämplig biotop.
74. Korttålärka – Short-toed lark: 5 ex Eremitas de San Frutos, 1 ex Belen plains.
75. Kalanderlärka – Calandra lark: Allmän Belen plains.I övrigt fåtalig med 1 ex Santa Marta de 
Magasca och 2 ex Eremitas de San Frutos.
76. Dupontlärka – Duponts lark: Minst 3 ex spelade vid Eremitas de San Frutos. Lärkorna hördes 
redan vid 4.30-tiden och tystnade sedan strax före det ljusnade vid sju.
77. Klippsvala – Crag martin: Allmän i lämplig biotop.
78. Ladusvala – Barn swallow: Allmän i lämplig biotop.
79. Rostgumpsvala – Red-rumped swallow: Allmän i lämplig biotop. Den fåtaligaste av svalorna, 
men ändå ganska vanlig på  sina håll.
80. Hussvala – House martin: Allmän i lämplig biotop
81. Sädesärla – White wagtail: Några ex under resan, bland annat ett i Serrejon. 1 ex Hoyes del 
Espino.
82. Gulärla – Yellow wagtail: 6 ex av den spanska rasen iberiae vid Puerto del Pico i Gredosbergen. 
1 ex Hoyes del Espino.
83. Forsärla – Grey wagtail: 3 ex Portillo de Tietar (juvenila), 1 ex Serrejon, 2 ex Sierra de 
Villuercas, 5 ex Sierra de Gredos.
84. Gärdsmyg – Wren: Några sjungande exemplar, bland annat Monfrague och Sierra de Gredos.
85. Järnsparv - Dunnock: Ett par ex hördes under resan, till exempel i Gredosbergen.
86. Rödhake - Robin: Ett par ex sågs och hördes under resan, bland annat 1 ex Portillo de Tietar.
87. Sydnäktergal – Nightingale: Allmän i lämplig biotop.
88. Svart rödstjärt – Black redstart: 10 ex Eremitas de San Frutos, 4 ex Castillo de Monfrague, 1 ex 
Sierra de Villuercas, 1 ex Parador de Gredos. 1 ex Cabanas de Castillo.
89. Stenskvätta – Northern wheatear: 3 ex Hoyes del Espino.
90. Medelhavsstenskvätta – Black-eared wheatear: 2 ex Eremitas de San Frutos, 1 ex Embalse de 



Talavan, 1 ex Presa de Valdecanas, 5 ex Monfrague, 
91. Svart stenskvätta – Black wheatear: 2 ex Cabanas de Castillo.
92. Svarthakad buskskvätta – Stonechat:  2 ex Embalse de Arroycampo, 1 ex vägen utanför 
Caceres, 5 ex Embalse de Talavan, 4 ex Sierra de Villuercas, 6 ex Sierra de Gredos.
93. Blåtrast – Blue rock thrush: 2 ex Eremitas de San Frutos, 1 ex vägen utanför Caceres, 4 ex Pena 
Falcon, 1 ex Portilla de Tietar, 4 ex Castillo de Monfrague, 1 ex Sierra de Villuercas.
94. Stentrast – Rock thrush: Ett ex Sierra de Gredos.
95. Dubbeltrast – Mistle thrush: 8 ex Sierra de Villuercas, 6 ex Dehesan mellan Serrejon och Toril.
96. Björktrast – Fieldfare: 1 ex på väg mot Sierra de Villuercas.
97. Koltrast – Blackbird: Några exemplar på olika lokaler.
98. Svarthätta – Blackcap: Några sjungande individer i Monfrague.
99. Herdesångare – Western orphean warbler: 5 ex Eremitas de San Frutos, 1 ex Portillo de Tietar.
100. Sammetshätta – Sardinian warbler: Ganska vanlig i snåren i nationalparken Monfrague.
101. Törnsångare – Whitethroat: 3 ex Hoyes del Espino. Påträffades endast  i alpin miljö.
102. Rödstrupig sångare – Subalpine warbler: 2 ex Eremitas de San Frutos, 2 ex Portillo de Tietar, 3 
ex Monfrague, 1 ex Sierra de Villuercas.
103. Provencesångare – Dartford warbler: 3 ex Mirador de Bascula.
104. Grässångare – Zitting cisticola: 3 ex Embalse de Arroycampo, 2 ex Embalse de Talavan, 2 ex 
Belen plains.
105. Vassångare – Savis warbler: 2 ex Embalse de Arroycampo.
106. Cettisångare – Cettis warbler: 2 ex Embalse de Arroycampo, 1 ex Presa de Valdecanas, 1 ex 
Portillo de Tietar.
107. Rörsångare – Reed warbler: 1 ex Embalse de Arroycampo. 
108. Trastsångare – Great reed warbler: 3 ex Embalse de Arroycampo, 3 ex Embalse de Talavan. 
109. Polyglottsångare – Melodious warbler: 1 ex Villarreal de San Carlos, 1 ex Castillo de 
Monfrague, 4 ex Sierra de Villuercas, 2 ex Portillo de Tietar.
110. Bergsångare – Bonellis warbler: 1 ex Eremitas de San Frutos, 2 ex Parador de Gredos, 1 ex 
Hoyes del Espino.
111. Kungsfågel – Goldcrest: 5 ex Sierra de Gredos. 
112. Grå flugsnappare – Pied flycatcher: 1 ex Rio Magasca.
113. Talgoxe – Great tit: Några ex på olika lokaler.
114. Blåmes – Blue tit: Några ex på olika lokaler.
115. Tofsmes – Crested tit: 3 ex Sierra de Gredos.
116. Stjärtmes – Long-tailed tit:Några ex av den iberiska rasen i Monfrague.
117. Svartmes – Coal tit: 7 ex Sierra de Gredos.
118. Nötväcka – Nuthatch: Några ex i Dehesan.
119. Trädgårdsträdkypare – Short-toed treecreeper: 5 ex Portillo de Tietar, 5 ex Monfrague, 5 ex 
Sierra de Gredos.
120. Rödhuvad törnskata – Woodchat shrike: Allmän i lämplig biotop.
121. Ökenvarfågel - Southern grey shrike: 2 ex Santa Marta de Magasca, 10 ex Embalse de 
Arroycampo, Minst 5  ex Dehesan Serrejon-Toril. Flera exemplar sågs också under bilkörning.
122. Blåskata – Azured-winged magpie: Allmän i lämplig biotop.
123. Skata – Magpie: Allmän i lämplig biotop.
124. Nötskrika – Jay: Några ex i Monfrague och Sierra de Villuercas.
125. Kaja – Jackdaw: Allmän i lämplig biotop.
126. Alpkråka: 20 ex Eremitas de San Frutos.
127. Kråka – Carrion crow: 10 ex av svartkråka noterades i Hoyes del Espino.
128. Korp – Raven: Några ex på olika lokaler.
129. Svart stare – Spotless starling: Allmän i lämplig biotop.
130. Sommargylling – Golden oriole: 1 ex Eremitas de San Frutos, 1 ex Embalse de Talavan, 2 ex 
Presa de Valdecanas, 1 ex Castillo de Monfrague, 1 ex Villarreal de San Carlos, 2 ex Sierra de 
Villuercas, 1 ex Sierra de Gredos.



131. Gråsparv – House sparrow: Allmän i lämplig biotop.
132. Spansk sparv – Spanish sparrow: Allmän i lämplig biotop. 
133. Stensparv – Rock sparrow: Allmän i lämplig biotop.
134. Bofink – Chaffinch: Allmän i lämplig biotop.
135. Hämpling – Linnet: Allmän i lämplig biotop.
136. Mindre korsnäbb – Common crossbill: 2 ex Sierra de Gredos.
137. Steglits – Goldfinch: Allmän i lämplig biotop.
138. Grönfink- Greenfinch: Allmän i lämplig biotop.
139. Citronsiska – Citril finch: Minst 3 ex Parador de Gredos.
140. Gulhämpling- Serin: Allmän i lämplig biotop.
141. Stenknäck: 5 ex Monfrague, 2 ex Sierra de Villuercas,  1 ex Serrejon.
142. Ortolansparv – Ortolan bunting: 6 ex Sierra de Gredos.
143. Häcksparv – Cirl bunting: 1 ex Eremitas de San Frutos, 1 ex Monfrague.
144. Kornsparv – Corn bunting: Allmän i lämplig biotop.
145. Klippsparv – Rock bunting: 2 ex Eremitas de San Frutos, 1 ex Pena Falcon, 1 ex Portillo de 
Tietar, 3 ex Castillo de Monfrague, 4 ex Sierra de Gredos.
 


