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Resrutt 
25/4 Avresa. Ankomst Madrid vid lunchtid och transport till Sepulveda. 
26/4 Ermita de Frutos och Rio Duratón. 
27/4 Ermita de Frutos , Rio Duratón. Transport till Navaserrada. Pto de los 

Cotos, Valdesqui och Pto de Navaserrada. Transport till Plasenica. 
28/4 Transport till och heldag i Monfragüe.  
29/4 Monfragüe, Monroy, Caceres, och St. Marta de Magasca. 
30/4 Belén, St. Marta de Magasca och Trujillo. Transport till La Serena. 
  1/5 Embalse de la Serena och Pto Publado. 
  2/5 Embalse de la Serena och Pto Publado. Transport till Daimiel öster Ciudad 

Real. Tablas de Daimiel. 
  3/5 Daimiel reningsdam och Tablas de Daimiel. Transport till Madrid. Hemresa. 
 
 
Resedagbok 
 
25 april 
Efter ankomsten till Madrid fick vi snabbt ut vår hyrbil, en uppgradering till en tvådörrars 
Volvo C30, vilket innebar en del bök med bagaget, men vi vande oss så småningom. Det blev 
sedan raka vägen A1 mot norr, tog av vid Cerezo de Abajo mot Sepulveda. Ett stopp efter den 
vägen gav bl.a. en cettisångare och en iberisk gransångare, det visade sig bli den enda obsen 
under resan av den senare arten. Hotellet Hernanz ligger inne i staden men parkeringen på 
torget låg endast ca hundra meter från hotellet. 
Åkte på eftermiddagen en rek-tur till dupontlokalen. Kyligt, inte så mycket aktivitet men vi 
fick bekanta oss med lagerlärka, rödhuvad törnskata och ökenvarfågel. 
Ute runt klipporna och stupen vid Ermita de Frutos seglade många gåsgamar och där fanns 
gott om svart rödstjärt. Avslutade dagen med en god middag på hotellets restaurang. 
 
26 april 
Framme vid dupontlokalen 06:15 , + 4 C och duggregn som upphörde. Vi hörde dupontlärkan 
på håll ackompanjerad av härfågel och dvärguv. Huttrande drog vi oss efter vägen närmare de 
sjungande fåglarna och fick i gryningsljuset 6:45 – 7:00 en fantastisk upplevelse med spel av 
dupontlärka  ganska nära på båda sidor av vägen och en tredje i luften över oss. En 
förtrollande stund! Spelet pågick fram till 7:45 då det avtog något men vi fick inte syn på 
någon av fåglarna trots att det var skådarljust och vi tyckte vi hade de nära. Vi packade ihop 
våra tuber, då upptäckte vi en av lärkorna på en låg sten på ca 50 m håll. Upp med tubarna 
igen och vi kunde beskåda fågeln i ungefär 5 minuter där den satt och spelade och vi kunde se 
detaljer som den långa, krökta näbben fint. Vilken bonus! 
Däremot blev vi besvikna på det övriga lärkspelet på lokalen. Endast ett fåtal kalanderlärkor, 
korttålärkor och trädlärkor hördes, förmodligen beroende på det kyliga vädret. 



Vi fortsatte mot Ermita de Frutos  där vi trakterades med en fältpiplärka, en klippsparv, en 
rödstrupig sångare, spelande blåtrast och flera svart rödstjärt och lagerlärkor. En smutsgam 
blandade in sig i gåsgamarnas skruv.  Alpkråkorna busar i mindre flockar och från 
parkeringen hörde vi rödhönans spel. 
Nästa stopp på vägen ned mot Rio Duratón blev en lokal med huvudsakligen glesa barrträd 
där vi omedelbart hörde herdesångarens karakteristiska kraftiga sång. Vi hörde åtminstone tre 
individer, en såg vi då den bytte träd att gömma sig i. Vi hörde och såg skymten även av en 
rödstrupig sångare. Detta var ett av de få ställena utan stängsel där vi kunde röra oss utanför 
vägen.  
Vid Rio Duratón sjöng bl.a. gulhämpling och bergsångare och vi fick kalasobs på 
brandkronad kungsfågel. Det gick bra att skåda fågel trots att det är helg och att rastplatsen 
besöktes av många som vågade sig ut på utflykt trots det kyliga vädret. Det har knappast varit 
över 12 C idag. Ledig dag i hotellets restaurang så vi fick vid 8-tiden på kvällen pröva lyckan 
ute på stan. Ensamma i lokalen så här dags, och med konversation med kyparen enbart på 
spanska, fick vi oss till livs ett halvt lam som kyparen bröt sönder med bara händerna och 
bitarna serverades i en stor skål. Och inget tillbehör!  Och inte speciellt gott!  Och dyrt var 
det! Kulturchock! 
 
27 april 
Vi började idag ca 7:15 i 0-gradigt blåsigt väder ute hos dupontlärkorna. Två av gårdagens 
fåglar? trotsade kylan och sjöng flitigt. Vi gav oss snart av till parkeringen vid Ermita de 
Frutos och även gåsgamarna tyckte nog att vädret var för jobbigt. Först vid 9-tiden tog de till 
vingarna och då alla på en gång. Vi fick närkontakt med vår rödstrupige sångare och en fin 
obs på ett par häcksparv. Karaktärsarterna är annars hämpling, steglits, kornsparv och svart 
rödstjärt. 
På vägen tillbaka till Sepulveda såg vi åter en ökenvarfågel och ett skränande gäng på ca 10 
blåskator. 
Vi satte sedan kurs mot Navaserrada och böjade sökandet efter målarten citronsiska vid Pto de 
los Cotos och skidorten Valderqui. Här fanns gott om järnsparv, svartmes, tofsmes, 
trädgårdsträdkrypare och klippsparv.  Över bergstoppen kom gåsgam, grågam och en 
dvärgörn inseglande. Men var är citronsiskorna som vid tidigare besök bjöd på fin uppvisning 
i snögloppet? 
Studier i tidigare rapporter gav vid handen att det säkraste stället att hitta arten är vid 
skidanläggningen Pto de Navaserrada. Efter lite letande hittade vi ett par citronsiskor som 
födosökte där mellan husen  i centrum.  
Vi drog en lättnadens suck, hängde in en flock mindre korsnäbb, och körde på eftermiddagen 
till Plasencia för övernattning.  
 
28 april 
Lämnade hotellet 6:15 i mörker och kom in i Monfragüe från norr. I gryningen skrämde vi 
upp en nattskärra från vägen. Vi kom in i ett omväxlande landskap med kullar tätt beväxta 
med ca 2m höga cistrosbuskar (Cistus ladanifer). Det verkade vara planterade fält och vi såg 
även nyplanterade kullar förmodligen med samma växt.    
Vid ett första stopp vid stora bron över Rio Tajo i skönt solsken fick vi se en sammetshätta 
och en rödstrupig sångare. Vid Salto del Gitano (Peña Falcón) var det full fart på gåsgamarna. 
Svarta storken låg på bo i sin grotta och svart stork sågs även i branten och svävande över 
berget. I bergsbranten häckar även berguven och vi fick se en adult fågel med två rätt stora 
ungar. 
Vi kunde sedan beskåda en spansk kejsarörn som satt i toppen av ett ensamt träd på en kulle 
på långt håll. Det är som regel så man ser dessa rariteter, på långt håll alltså. 



Vi fortsatte mot Portilla del Tietar som också är en bergsbrant med gott om gåsgam. Bland 
dessa såg vi två smutsgamar och en pilgrimsfalk.Vi fick där två fina observationer på 
kejsarörnen som fick uppskattande tillrop av skådarskaran. 
Vid lunchen vid bron passerade en ormörm och tillbaka vid Peña Falcón ytterligare en 
ormörn, dvärgörn och pilgrimsfalk. 
Vi gjorde ett försök att gå upp till Castillo de Monfragüe men en stor flock skolungdomar 
kom före oss så vi skrinlade projektet. 
Vi checkade in på Hospederias de Extremadura strax utanför Torrejon el Rubio, ett nytt 
fräscht hotell, dock matsedel enbart på spanska. 
Före middagen åkte vi till Monroy och testade lokalen för svartvingad glada, men med 
negativt resultat, möjligen beroende på den hårda vinden. Nu är lagerlärkorna utbytt mot 
tofslärkor. 
  
29 april 
Vi startade lite senare idag mot Monfragüe och gjorde ett snabbstopp vid Peña Falcón och 
fick se bl.a. grågam och en dvärgörn. Under stora bron över Rio Tajo häckar massor av 
hussvalor (som under alla broar i Extremadura) och bland alla flygande svalorna såg vi minst 
5 alpseglare. Plötsligt kom en adult hökörn inseglande mot bron och ställde till ytterligare oro 
bland alla svalorna. Vid bron fanns även bl.a. klippsvalor, sydnäktergal och stjärtmes. På 
vägen ut mot Portilla del Tietar stannade vi till vid dammen och kom mitt i en uppgörelse 
mellan tre sommargyllingar.  
Det var även idag en stor utflyktsdag för skolungdom så det var knappt om parkeringsplats 
vid Peña Falcón. Vi beslöt oss för att åka till Monroy för att söka efter svartvingad glada. 
Uppe vid korsningen fick vi ganska snart se en subadult spansk kejsarörn och en dvärgörn. 
Efter ett tips åkte vi ned efter grusvägen för att få bättre översikt över slätten, och det gav 
utdelning. En svartvingad glada flög över oss några minuter. Där hörde vi också resans första 
grässångare. 
Ett försök att utforska området norr om Monroy gick om intet, vi hamnade på en grusväg som 
blev sämre och sämre, slutade vid en stängd grind!   
Kom oss ut så småningom och åkte till Caceres. Att ta sig in till centrum, Plaza Major, var 
minst lika frustrerande som grusvägskörningen, men vi hittade till slut parkering ganska nära 
Plazan. 
Runt kyrkorna flög både tornseglare och blek tornseglare och i den belysning vi hade var det 
lätt att se skillnaden på arterna. Den bleka var betydligt brunare och den stora vita strup-
fläcken riktigt lyste. Vi såg ett fåtal rödfalkar och kajor som förmodligen häckar i 
håligheterna i kyrkorna. 
På eftermiddagen åkte vi mot Trulillo och tog av på vägen mot St Marta de Magasca. Det är 
en fin väg som gav bl.a. två ormörnar, två grågamar, fem ängshökar och två blåkråkor. På 
åkrarna gick en hel del vit stork, brun glada är mycket vanlig, och vi såg minst ett 10-tal 
härfågel och ett 20-tal biätare. 
Vi avslutade dagen med middag på en mysig ”rural” restaurang i Torrejon el Rubio. 
Restaurangen fylldes fort av hungriga fågelskådare. Värdinnans bryska uppträdande gav en 
extra krydda till anrättningen! 
 
30 april 
Tidig väckning, kl 5:00 för att komma till Belén i gryningen. Vi körde söderut i mörker och 
hittade vägen genom Hiertas de Animas (stor och svår) och Belén (liten och ganska lätt) och 
ut på de stora slätterna. Det dröjde inte länge innan vi hörde den första ”pruttande” 
småtrappen. Vi såg sedan flera fåglar både på marken och flygande, alla var granna hannar. 



Det dröjde emellertid länge innan vi fick se den första stortrappen, en hanne som gick ensam 
ute på slätten. Vi hörde några vaktlar spela utanför Belén och bland alla bruna glador även två 
röda glador. Hela tre grågamar satt utanför var sin ladugård, väntade på några godbitar får 
man tro. 
Vid ett vattenhål med en kohäger-kolloni fick vi se två skatgök som flög omkring dammen ett 
bra tag innan de försvann. Kohägrarna i området fick nöja sig med får som hjälp att skrämma 
upp insekterna i gräset men fåren gjorde det säkert lika bra som korna. 
Vi åkte till vägs ände och på återvägen upptäckte vi en flock på minst 32 stortrappar som 
rörde sig småspringande fram och tillbaka ute på fältet. Skådespelet pågick på ganska långt 
håll men vi kunde se att åtminstone de allra flesta var hannar. En häftig upplevelse som vi 
förmedlade till andra skådare. 
Vi fortsatte till St Marta de Magasca väster om Trujillo.  Det var lugnare idag men vi fick se 
två blåkråkor och 11 stortrapper ute i gräset. 
Trujillo blev nästa punkt på programmet och vi möttes på Plaza Major av massor av tältstånd. 
Det var ostfestival i stan, hela torget fullt med ost. Vi gick upp till borgen där man har insyn i 
alla storkbona i kyrktornen. Så här på eftermiddagen rörde sig endast ett fåtal rödfalkar i 
luftrummet. 
Vi beslutade oss för att dra ned mot La Serena och hittade en enkel övernattning i Orellana la 
Vieja. 
 
1 maj  
Åkte på morgonen mot La Serena, vi tog ”diagonalvägen” BA035 genom centrala slättlandet 
och det visade sig ge mycket fågelmässigt. Målarterna för dagen var i första hand flyghönsen. 
Vi tränade in lätena och fick både se och höra flera flockar av båda arterna. 6 svartbukiga och 
10 vitbukiga flyghöns noterades, alla på skapligt avstånd. Vi fick även se en tjockfot först på 
marken sedan på vingarna. På åkrarna och över gräsfälten födosökte massor av rödvingad 

vadarsvala, vi uppskattade antalet till över 100 fåglar.  
Ängshöken var den dominerande rovfågeln, minst 15 ex noterades, och vi fick se minst 4 
bruna kärrhökar i varierande dräkter. Vi såg även två udda tecknade ormvråkar, de var 
mycket ljusa, nästan vita i dräkten. En småtrapp och 9 förbiflygande stortrappar gav 
ytterligare härliga obsar till listan för dagen. Annars var kalanderlärka, tofslärka och 
grässångare karatärsarterna på slätten. 
Vi körde sedan EX322 norrut mot de stora dammarna. Efter vägen såg vi bl.a. två 
turturduvor, två skatgök, några storskarv och silkeshäger.  Vi hittade inte rätta vägen upp till  
klipporna vid Publado så det blev en rundkörning runt Embalse de Garcia de Sola. Så 
småningom kom vi fram till klipporna med bl.a. några gåsgamar, två smutsgamar och en svart 
stork. Det blåste kraftigt och vi bestämde oss för att göra ett nytt besök i morgon. 
Övernattade på hotell utanför Puebla de Alcocer. 
 
2 maj 
Vi gjorde en repris på gårdagens tur genom La Serena. Den första obsen blev en 
minervauggla som satt på en ledning efter vägen. Annars var fågelarterna mycket de samma 
som under gårdagen. Vi såg/hörde minst 6 småtrapp, en i flykten i härligt medljus, och 
därefter två förbiflygande stortrappar. Fin trapputdelning! Likaså bockade vi av 4 svartbukiga 
och 11 vitbukiga flyghöns och en halvdålig obs på tjockfot.  
För att komma till klippan vid Publado fick vi köra genom Talarrubias och även den staden 
bjöd på frustrerande trånga gator som helt saknade skyltning hur man tar sig ut ur staden. Vi 
stannade i alla fall till vid kyrkan (dit hittar man alltid) som måste ha något av ett rekord på 
antalet storkbon. Ute ur staden var det sedan raka spåret upp till Publado. Målarten var hökörn 



men tyvärr fick vi nöja oss med gåsgamarna och två svarta storkar och dessutom resans andra 
cettisångare. 
Vi satte sedan kursen mot Cuidad Real och Daimiel. Vi följde tidvis Rio Guadiana och vid ett 
stopp fick vi bl.a. en  kungsfiskare, ett kurtiserande par rödhuvad törnskata och en dvärgörn 
mörk fas. 
Att hitta övernattning i Daimiel var inte så lätt men vi hade tur att träffa på en mycket vänlig 
och företagsam receptionist på hotell Doña Manuela som med en rums-rockad fixade ett stort 
fint rum till oss så vi slapp den gemensamma kingsize-bädden. 
Vi hade sett i en rapport (och det var orsaken till att vi åkte hit) att N P Tablas del Daimiel var 
ett fint fågelområde. Vi åkte ut till parken för en rekognosering inför morgondagen. Området 
var rätt torrt, det var vatten i bara några få pölar. Vi hörde och såg flera vassångare, 
trastsångare och rörsångare i vassen och i pölarna gick några styltlöpare och skärfläckor. 
 
3 maj 
Vaknade på natten av en ropande dvärguv utanför hotellet och den underhöll oss även under 
den tidiga frukosten.  
Vi fick ett tips av vår vän receptionisten att det fanns en fin fågelsjö öster om parken Tablas 
och han gav oss en vägbeskrivning dit. Vi beslöt att börja skådningen där på morgonen, och 
tur var väl det. Det var en liten dam i anslutning till stadens reningsanläggning. Där fanns inga 
vallar så det såg ut som en liten sjö, dofterna talade emellertid om vad det var frågan om. I 
dammen fanns otroligt mycket fågel så att det var ett näringsrikt vatten stod klart. Bl.a. 
brunand, skedand, snatterand och rödhuvad dykand skummade av vattenytan men den stora 
överraskningen var det minst 40-talet kopparänder som höll till i dammen. Vi fick uppleva ett 
fantastiskt spel av ett 10-tal kopparänder, de flesta hannar som fightades om honorna. Vilken 
höjdare!  
I dammen fanns både skäggdopping, smådopping och ett 30-tal svarthalsad dopping och två 
större flamingo födosökte bland sothöns och rörhöns. Det fanns också flera vadare i dammen, 
gönbena, rödbena, gluttsnäppa, brushane och drillsnäppa kunde beskådas på nära håll. Två 
svarttärna, två skäggtärna och en rödvingad vadarsvala patrullerade över dammen.  
Som framgår gav dammen ett betydligt bidrag till vår resartlista.  
På vägen till Tablas de Daimiel flög 4 vitbukiga flyghöns över vägen och slog ned på ett av de 
många stora vinfälten norr om Daimiel. 
Efter reningsdammen blev Tablas lite av ett antiklimax men vi fick i alla fall höra den iberiska 
gröngölingen och se ett par svartvit flugsnappare. Vi försökte stringa till oss en kaveldun-
sångare men trots lite småvisslande i sången blev det rörsångare av det. 
Vi avslutade skådningen och åkte mot Madrid. Trots en del strul vid avlämnande av bilen och 
framför allt att hitta rätt gate, det blev mycket spring innan vi fick checka in, så kom vi iväg 
mot Arlanda enligt tidtabell. 
 
Nedtecknad av Kjetil Jensen.   kjetil.jensen@spray.se  
 
 
 
 



Artlista  Sepulveda, Extremadura och Daimiel, Spanien 
25.4-3.5-2009 
 

1 Grågås  (Anser anser)  1 ex med pulli Daimiel reningsdam 3/5 
2 Gravand  (Tadorna tadorna)  3 ex Daimiel reningsdam 3/5 
3 Snatterand  (Anas strepera)  1 par La Serena 1/5, ca 30 ex Daimiel reningsdam 3/5 
4 Gräsand  (Anas platyrhynchos)  noterad dagligen i La Serena och Daimiel 
5 Skedand  (Anas clypeata)  ca 20 ex Daimiel reningsdam 3/5 
6 Rödhuvad dykand  (Netta rufina)  ca 10 ex Daimiel reningsdam 3/5 
7 Brunand  (Aythya ferina)  ca 50 ex Daimiel reningsdam 3/5 
8 Kopparand  (Oxyura leucocephala)  ca 40 ex med ett 10-tal fåglar i ett fantastiskt   

spel Daimiel reningsdam 3/5 
9 Rödhöna  (Alectoris rufa)  nästan dagligen i Sepulveda och Extremadura 
10 Vaktel  (Coturnix coturnix)  3 ex Belén 30/4, 2 ex Tablas de Daimiel 2-3/5 
11 Smådopping  (Tachybaptus ruficollis)  1 ex Belén 30/4, 1 ex La Serena 2/5, 4 ex 

Daimiel reningsdam 3/5 
12 Skäggdopping  (Podiceps cristatus)  2 ex La Serena 2/5, 5 ex Daimiel reningsdam 3/5 
13 Svarthalsad dopping  (Podiceps nigricollis)  30 ex Daimiel reningsdam 3/5 
14 Storskarv (Phalacrocorax carbo)  1 ex Ermita de Frutos 27/4,  6 ex La Serena 1-2/5 
15 Kohäger  (Bubulcus ibis)  allmän La Serena 30/4-2/5, 3 ex Daimiel reningsdam 3/5 
16 Silkeshäger  (Egretta garzetta)  ca 25 ex La Serena 1-2/5 
17 Gråhäger  (Ardea cinerea)  1-2 ex  Monfragüe och La Serena 28/4-2/5 
18 Svart stork  (Ciconia nigra)  7 ex Monfragüe 28-29/4, 2 ex Pto Publado La Serena 
19 Vit stork  (Coconia ciconia)  noterad dagligen 
20 Större flamingo (Phoenicopterus roseus)  2 ex Daimiel reningsdam 3/5 
21 Svartvingad glada  (Elanus caeruleus)  3 ex norr Monroy 29/4 
22 Brun glada  (Milvus migrans)  allmän, noterad dagligen 
23 Röd glada  (Milvus milvus) noterad Sepulveda 25-27/4, 2 ex Belén 30/4 
24 Smutsgam  (Neophron percnopterus)  4 ex Ermita de Frutos, Rio Duratón och 

Sepulveda 26/4, 5 ex Monfragüe 28/4, 1 ex Belén 30/4, 2 ex Pto Publado 1-2/5  
25 Gåsgam  (Gyps fulvus)  stora antal i Sepulveda, Monfragüe och La Serena.   
26 Grågam  (Aegypius monachus)  2 ex Navaserrada 27/4, 6 ex och 4 ex  Monfragüe   

28-29/4, 3 ex Belen 30/4 
27 Ormörn  (Circaetus gallicus)  2 ex Monfragüe 28/4, 2 ex 29/4, 1 ex 30/4 St Marta de 

Magasca   
28  Brun kärrhök (Circus aeruginosus)  1 ex Sepulveda 27/4, 4 ex La Serena 1-2/5,       

3 ex Daimiel reningsdam 3/5  
29 Ängshök  (Circus pygargus) 5 ex St Marta de Magasca 29/4, 15-12 ex La Serena       

1-2/5 
30 Ormvråk  (Buteo buteo)  noterad Sepulveda 25-26/4, Monfragüe 29/4-1/5, La Serena 

2/5. Högsta antal 5 den 25/4 
31 Spansk kejsarörn  (Aquila adalberti)  2 ex Monfragüe 28/4, 1 ex norr Monroy 29/4 
32 Dvärgörn  (Hieraateus pennatus)  1 ex Navaserrada 27/4, 3 ex Monfragüe 28/4, 1 ex 

norr Monroy 29/4, 1 ex La Serena, 1 ex mörk fas Rio Guadiana nära Cuidad Real 2/5  
33 Hökörn  (Hieraaetus fasciatus)  1 ex Monfragüe 29/4 
34 Rödfalk  (Falco naumanni )  ca 10 ex Caceres 29/4, 3 ex Trujillo 30/4 
35 Tornfalk  (Falco tinnunculus)  noterad dagligen i större och mindre antal 
36 Pilgrimsfalk  (Falco peregrinus)  1 ex Ermita de Frutos 27/4, 2 ex Monfragüe 28/4 
37 Rörhöna  (Gallinula chloropus)  ca 40 ex Daimiel reningsdam 3/5 
38 Sothöna  (Fulica atra)  200+ ex Daimiel reningsdam 3/5 



39 Småtrapp  (Tetrax tetrax)  ca 25 Belén 30/4, 1 ex La Serena 1/5, 6 ex La Serena 2/5 
40 Stortrapp  (Otis tarda)  33 ex (32 i en flock) Belén och 11 ex St Marta de Magasca 

30/4, 9 ex flygande La Serena 1/5, 2 ex flygande La Serena 2/5 
41 Styltlöpare  (Himantopus himantopus)  ca 10 ex Tablas de Daimiel 2/5, ca 35 ex 

Daimiel reningsdam 3/5 
42 Skärfläcka  (Recurvirostra avosetta)  ca 15 ex Tablas de Daimiel 2/5, ca 25 ex  

Daimiel reningsdam 3/5 
43 Tjockfot  (Burhinus oedicnemus) 1 ex La Serena 1-2/5 
44 Rödvingad vadarsvala  (Glareola pratincola)  ca 100 ex La Serena 1/5, ca 5 ex La 

Serena 2/5, 1 ex Daimiel reningsdam 3/5 
45 Mindre strandpipare (Charadrius dubius) 2 ex vägen Trujillo-Orellana la Vieja 30/4 
46 Större strandpipare  (Charadrius hiaticula)  1 ex Daimiel reningsdam 3/5 
47 Kärrsnäppa  (Calidris alpina)  1 ex  La Serena 1/5 
48 Brushane  (Philomachus pugnax)  4 ex (även spel) Daimiel reningsdam 3/5 
49 Rödbena  (Tringa totanus)  2 ex Daimiel reningsdam 3/5 
50 Gluttsnäppa  (Tringa nebularia) 1 ex Daimiel reningsdam 3/5 
51 Grönbena  (Tringa glareola)  ca 15 ex Daimiel reningsdam 3/5 
52 Drillsnäppa (Actitis hypoleucos)  1 ex Monfragüe 28/4,  4 ex La Serena 1/5,  ca 40 ex 

Daimiel reningsdam 3/5 
53 Skrattmås  (Larus ridibundus)  1 ex La Serena 1/5, 3 ex Embalse de Serena 2/5,       

ca 30 ex Daimiel reningsdam 3/5 
54 Skäggtärna  (Chlidonias hybrida)  2 ex Daimiel reningsdam 3/5 
55 Svarttärna  (Chlidonias niger)  2 ex Daimiel reningsdam 3/5 
56 Svartbukig flyghöna  (Pterocles orientalis)  6 ex och 4 ex La Serena 1-2/5 
57 Vitbukig flyghöna  (Pterocles alchata)  10 ex och 11 ex La Serena 1-2/5, 4 ex 

Daimiel reningsdam 3/5 
58 Skogsduva  (Columba oenas)  1 ex Navaserrada 27/4 
59 Ringduva  (Columba palumbus)  noterad nästan dagligen 
60  Turkduva  (Streptopelia dacaocto)  noterad dagligen i Monfragüe, La Serena   
      och Daimiel 
61 Turturduva  (Streptopelia turtur)  2 ex La Serena 1/5 
62 Skatgök  (Clamator glandarius) 2 ex Belen 30/4, 2 ex Embalse de Serena 1/5 
63 Gök  (Cuculus canorus)  nästan dagligen i Sepulveda, Monfragüe och La Serena 
64 Dvärguv  (Otus scops)  hörd  Sepulveda 26/4 och vid hotellet Daimiel 3/5 
65 Berguv  (Bubo bubo)  1 ad + 2 pulli Monfragüe 28-29/4 
66 Minervauggla  (Athene noctua)  1 ex La Serena 2/5 
67 Rödhalsad nattskärra / nattskärra  (Caprimulgus ruficollis / europaeus)  1 ex på 

vägen tidig morgon Monfragüe 28/4 
68 Tornseglare  (Apus apus)  fåtal noterad nästan dagligen 
69 Blek tornseglare  (Apus pallidus)  ca 10 Caceres 29/4 
70 Alpseglare  (Apus melba)  ca 5 Monfragüe 29/4 
71 Kungsfiskare  (Alcedo atthis)  1 ex Rio Guadiana nära Cuidad Real 2/5 
72 Biätare  (Merops apiaster)  noterad dagligen, största flock ca 10 ex Monfragüe 29/4 
73 Blåkråka  (Coracias garrulus)  2 ex St Marta de Magasca 29-30/4 
74 Härfågel  (Upupa epops)  noterad dagligen i Monfragüe och La Serena, som mest ca 

20 ex 30/4 och 1/5 
75 Gröngöling  (Picus viridis sharpei) 1 ex Tablas de Daimiel 3/5 
76 Dupontlärka  (Chersophilus duponti)  3 ex varav 1 ex sedd 26/4, 2 ex 27/4 Sepulveda 
77 Kalanderlärka  (Melanocorypha calandra)  fåtal Sepulveda, allmän La Serena 
78 Korttålärka  (Calandrella brachydactyla)  noterad i Sepulveda och La Serena 



79 Tofslärka  (Galerida cristata) allmän Monfragüe och La Serena 
80 Lagerlärka  (Galerida theklae)  ca 10 ex Sepulveda 26-27/4 
81 Trädlärka (Lullula arborea)  allmän, noterad nästan dagligen Sepulveda, Monfragüe 

och La Serena 
82 Sånglärka (Alauda arvensis)  noterad Sepulveda och La Serena 
83 Klippsvala  ((Hirundo rupestris) noterad dagligen Sepulveda, Monfragüe och La 

Serena 
84 Ladusvala  (Hirundo rustica) noterad dagligen 
85 Rostgumpsvala  (Hirundo daurica) tämligen allmän Monfragüe och La Serena 
86 Hussvala  (Delichon urbicum)  allmän (bo under broarna) Monfragüe och La Serena  
87 Fältpiplärka  (Anthus campestris)  1 ex Sepulveda 26/4 
88 Forsärla  (Motacilla cinetrea)  1 ex Rio Duratón 26/4, 1 ex Navaserrada 27/4 
89 Sädesärla  (Motacilla alba) enstaka observationer Sepulveda och Monfragüe 
90 Gärdsmyg  (Troglodytes troglodytes) noterad Rio Duratón och Monfragüe  
91 Järnsparv  (Prunella modularis)  ca 10 ex Valdesqui, Navaserrada 27/4 
92 Rödhake  (Erithacus rubecula)  noterad dagligen  Sepulveda och Monfragüe 
93 Sydnäktergal  (Luscinia megarhynchos)  noterad nästan dagligen  
94 Svart rödstjärt  (Phoenicurus ochruros)  allmän Supulveda, enstaka Monfragüe 
95 Svarthakad buskskvätta  (Saxicola rubicola)  noterad nästan dagligen 
96 Stenskvätta  (Oenanthe oenanthe)  2 ex Sepulveda 26/4 
97 Medelhavsstenskvätta  (Oenanthe hispanica)  noterad Sepulveda 25-27/4, som mest 

8 ex 26/4 
98 Blåtrast  (Monticola solitarius)  4-2 ex Sepulveda 26-27/4, 4 ex Monfragüe 28/4 
99 Koltrast  (Turdus merula) noterad dagligen 
100 Dubbeltrast  (Turdus viscivorus)  2 ex Rio Duratón  
101 Cettisångare  (Cetti cetti)  1 ex Sepulveda 25/4, 3 ex Tablas de Daimiel 2-3/5 
102 Grässångare  (Cisticola juncidis)  1 ex norr Monroy 29/4, ca 20-10 ex La Serena     

1-2/5, ca 5 ex Daimiel 3/5 
103 Vassångare  (Locustella luscinioides)  8 ex Tablas de Daimeil 2-3/5, 4 ex Daimiel 

reningsdam 3/5 
104 Rörsångare  (Acrocephalus scirpaceus)  5 ex Tablas de Daimiel 2-3/5, 3 ex Daimiel 

reningsdam 3/5 
105 Trastsångare  (Acrocephalus arundinaceus)  5 ex Daimiel de Tablas 2-3/5, och 2 ex 

Daimiel reningsdam 3/5 
106 Rödstrupig sångare  (Sylvia cantillans)  3-2 ex Sepulveda 26-27/4, 3 ex Monfragüe 

28/4, 1 ex  Rio Guadiana nära Cuidad Real 2/5 
107 Sammetshätta  (Sylvia melaocephala)  1 ex Monfragüe 28/4 
108 Herdesångare  (Sylvia hortensis)  3 ex Sepulveda 26/4, 1 ex Monfragüe 29/4 
109 Svarthätta  (Sylvia atricapilla)  noterad Rio Duratón, Monfragüe och La Serena 
110 Bergsångare  (Phylloscopus bonelli)  2-3 ex Sepulveda 25-26/4 
111 Iberisk gransångare  (Phylloscopus ibericus)  1 ex Sepulveda 25/4 
112 Kungsfågel  (Regulus regulus)  2 ex Navaserrada 27/4 
113 Brandkronad kungsfågel  (Regulus ignicapillus)  1 ex Rio Duratón 26/4 
114 Svartvit flugsnappare  (Ficedula hypoleuca)  1 par Tablas de Daimiel 3/5 
115 Stjärtmes  (Aegithalos caudatus irbii)  2 ex Monfragüe 29/4 
116 Tofsmes  (Parus cristatus)  4 ex Navaserra 27/4 
117 Svartmes  (Parus ater)  2 ex Navaserra 27/4 
118 Blåmes  (Purus carruleus)  noterad Monfragüe 28/4 
119 Talgoxe  (Parus major)  noterad Sepulveda, Monfragüe och Daimiel 
120 Nötväcka  (Sitta europaea)  noterad Sepulveda och Monfragüe 



121 Trädgårdsträkrypare  (Certhia brachydactyla)  1 ex Navaserra 27/4, 1 ex 
Monfragüe 28/4 

122 Sommargylling  ((Oriolus oriolus)  3 ex Monfragüe 29/4, 1 ex La Serena 1/5 
123 Ökenvarfågel  (Lanius meridionalis)  1 ex Sepulveda 25/4 och 27/4,  1 ex Monfragüe 

29/4 
124 Rödhuvad törnskata  (Lanius senator)  noterad dagligen, som mest ca 20 ex    

Monfragüe 
125 Nötskrika  (Garrulus glandarius)  1 ex Monfragüe 28/4, 1 ex La Serena 1/5 
126 Blåskata  ((Cyanopica cyanus)  ca 10 Sepulveda 27/4, 15-5 ex Monfragüe 28-30/4,   

5 ex La Serena 1-2/5 
127 Skata  (Pica pica)  noterad dagligen 
128 Alpkråka  (Pyrrhocorax pyrrhocorax)  allmän Sepulveda, som mest ca 30 ex 26/4 
129 Kaja  (Corvus monedula) noterad Caceres 29/4, Trujillo 30/4 och La Serena 1/5 
130 Svartkråka  (Corvus corone)  noterad Sepulveda och Monfragüe 
131 Korp  (Corvus corax)  noterad dagligen 
132 Svartstare  (Sturnus unicolor)  noterad dagligen 
133 Gråsparv  (Passer domesticus)  noterad dagligen 
134 Spansk sparv  (Passer hispaniolensis)  noterad La Serena 30/4-2/5 
135 Pilfink  (Passer montanus)  noterad Daimiel 2-3/5 
136 Bofink  (Fringilla coelebs)  noterad Sepulveda, Monfragüe och La Serena 
137 Gulhämpling  (Serinus serinus)  noterad dagligen 
138 Citronsiska  (Serinus citrinella)  1 par Pto de Navaserra 27/4 
139 Grönfink  (Carduelis chloris)  noterad Sepulveda och Daimiel 
140 Steglits  (Carduelis carduelis)  noterad dagligen 
141 Hämpling  (Carduelis cannabina)  noterad dagligen 
142 Mindre korsnäbb  (Loxia curvirostra)  5 ex Pto de Navaserra 27/4 
143 Stenknäck  (Coccothraustes coccothraustes)  1 ex Monfragüe 29/4 
144 Häcksparv (Emberiza cirlus)  1 par Ermita de Frutos 27/4 
145 Klippsparv  (Emberiza cia)  1-4 ex Sepulveda 26-27/4, 1 ex Monfragüe 28/4 
146 Kornsparv  (Emberiza calandra) allmän, noterad dagligen 
 
 

        
 
 


