
Spanien 19-28 april 2013 
 

Resenärer: 

Jörgen Olsson, Tommy Magnusson, Per Wohlin och Sussie Carlström alla hemmahörande i Uddevalla. 

 

Reserutt: 

19/4 Resdag Landvetter - Bryssel - Madrid - Sepúlveda 

20/4 Sepúlveda - Trujillo 

21/4 Belen Plains - vägen mot Monroy - Embalse de Talavan 

22/4 Monfragüe - Embalse de Arrocampo 

23/4 Vägen mot Sta Marta de Magasca – Caceres - Monroy 

24/4 Embalse de Arrocampo – Cruze de Caretas – Monfragüe 

25/4 Embalse de Sierra Brava – Vegas Altas – Logrosán – Castillo de Cabañas 

26/4 Presa de Valdecañas - Embalse de Arrocampo – Villarreal de San Carlos - Monfragüe 

27/4 Embalse de Sierra Brava – Campo Lugar – Almoharin – Caceres - Sta Marta de Magasca 

28/4 Resdag Trujillo - Madrid - Bryssel - Landvetter 

 

Flyg: 

Vi bokade flyget via AOB Travel och betalade 

6.066:- för alla fyra personer när vi gjorde 

bokningen i november. Flygbolaget var Brussel 

Airlines. 

 

Hyrbil: 

Vi bokade samtidigt via www.rentalcars.com, en 

femdörrars Ford Focus S Max. Prislappen blev 

3.296:- för alla dagar med hämtning och lämning på 

flygplatsen. Vi köpte på plats en extra försäkring 

mot det mesta, bland annat bilrutor och hjulskador 

för att vara på säkra sidan. 

 

 

 

Boendet: 

Via www.booking.com bokade vi hotellet Vado del Duration, www.vadodelduraton.com, i Sepúlveda där vi bodde en 

natt. Pris 35€ per person i dubbelrum. 

Hotellet i Trujillo, Finca Santa Marta, bokade vi på deras hemsida fincasantamarta.com. Pris dubbelrum 95€ per rum 

och natt och en lägenhet med två sovrum 150€. Det var lite brist på rum så vi bodde fem nätter i lägenheten och sen 

tre nätter i dubbelrum. När vi gjorde bokningen, fick vi betala 35% av totalpriset i förväg som en depositionsavgift. 

Det går bra att boka en trerätters middag för 30€, samma morgon eller kvällen innan. Dock tyckte vi att middagen 

var lite för tunn för våra hungriga magar. 

 

Allmänt: 

I Sepúlveda var det 0 gradigt på morgonen vid 6-tiden så vi rekommenderar att ta med varma kläder. Sen på dagen 

gick temperaturen upp till 18 grader. I Extremedura runt 7-tiden har det varit mellan 6-8 grader och på dagen har 

temperaturen legat på upp till 24 grader. På kvällen den 26 april fick vi lite regn och åska och den 27 april var det 

därför lite kallare, max 18 grader. Det var också första dagen det blåste ordentligt. 

Bra att ha med är underställ, solskyddsfaktor och GPS. Det är ont om allmänna toaletter och rastplatser. Det är 

mycket privata marker och svårt att skåda där man vill. Under vår vistelse öppnade inte restauranterna förrän 

klockan 20:00.  

 

Gamberget Peña Falcon, foto: Sussie Carlström 

http://www.rentalcars.com/
http://www.booking.com/
http://www.vadodelduraton.com/
http://www.fincasantamarta.com/


Reseberättelse 
 

19 april 

Efter att vi kom fram till Madrid gick vi mot T1 till biluthyrningen Hertz. Hyresmannen hjälpte oss med bra 

vägbeskrivning ut från flygplatsen mot Sepúlveda. Vi hämtade vår Ford S Max och åkte ringleden M40 mot Burgus på 

A1, tog avtagsvägen 7, hamnade i en vägtull. Åkte på en fin tre filig motorväg.  

Efter vägen upp mot Sepúlveda fick vi njuta av bland annat flera bruna glador, 1 rödfalk, flera vita storkar på bon. Vi 

åkte av vid avfart 107 mot Sepúlveda och stannade till vid en bäckravin strax innan Sepúlveda. Där fick vi lite försmak 

på vad kommande vecka ska bjuda på. Vi fick njuta av kornsparvar, rödhuvad törnskata, sammetshätta och 1 

sjungande cettisångare. Vi fick också se gök, 2 hannar och 1 hona. Det läckraste var ändå 2 vackra ängshökshannar 

som flög precis bredvid bilen, det hade varit fotoläge om det inte varit så att alla fyra kameror fortfarande var 

nedpackade.  

Efter incheckning på hotellet njöt vi av fönsterbord på restaurangen Villa de Sepúlveda och eftersom vi var ensamma 

så använde vi våra kikare flitigt medan vi väntade på maten. Vi fick bland annat se 6 ex gåsgamar samtidigt samt 1 

blåtrast hanne, 1 svart rödstjärt och 2 alpkråkor. 

 

I Sepúlveda körde vi mot Urueñas, svängde vänster mot Castrillo de Sepúlveda. Tog sen vänster mot Villaseca, där vi 

tog höger efter kyrkan. Det var skyltat mot Ermita de san Frutos. Vi körde en kilometer till en gammal bäckravin. 

Efter ytterligare en kilometer kom vi till ett krön.  

Där blåste det och temperaturen låg på 6 grader, men efter enträget lyssnande fick vi höra 1 eller 2 ex dupontlärka. 

Klockan blev 22:00 och vi åkte till hotellet och gjorde vår första artgenomgång. 

 

 

20 april 

Vi började morgonen där vi avslutade gårdagens kväll.  

Vi var uppe vid Ermita de San Frutos klockan 6:00 och det var 

mörkt, kallt med +1 grad och blåsigt. Vi fick höra 1 

dupontlärka sedan inväntade vi gryningen tills vi fick 

användbart skådarljus.  

Vi hörde sjungande trädlärkor och herdesångare. Vi fick se 

tofslärkor, rödhuvade törnskator, gulhämpling, blåskator, 

klippsparv, härfågel samt medelhavsskvätta.  

Vid kyrkoruinen sågs ett 80-tal gåsgam som tagit nattkvist och 

där sågs även en smutsgam. Från parkeringen sågs även 2 ex 

rödhöna som flög över vägen.  

Vi styrde kosan mot hotellet där vi åt frukostbuffé. 

  

Ermitas de san Frutos, foto: Jörgen Olsson 

Gulhämpling, foto: Sussie Carlström 



Efter att ha packat bilen åkte vi via Castillejo de Mesleón där vi stannade och såg grågam, sjungande bergsångare, 

stjärtmes och gransångare. Vi åkte vidare via småvägar och passerade Segovia och stannade vid ett strövområde för 

att vi såg en förtjusande skog och direkt när vi gick ut så hörde vi trädgårdsträdkrypare, brandkronad kungsfågel och 

även bergsångare hördes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidare åkte vi mot Puerto Navacerrada på jakt efter citronsiskan. Väl framme lyckades vi hitta två citronsiskor som 

satt i vegetationen mot skidbacken där vi hade järnsparv och resans enda mindre korsnäbb. Sen blev det mycket 

bilkörning ända ner till Trujillo, hotellet Finca Santa Marta. Strax innan avfarten till hotellet upptäckte vi cirka 40 

kohäger som stod på ängen nära vägen och födosökte bland korna.  

 
 

 

Efter infarten till hotellet höjdes våra förväntningar då vi började med blåskata. När vi checkat in och stod på 

lägenhetens balkong fick vi gåshud då vi såg blek tornseglare, klippsvala och hörde sommargylling och vi ansåg att 

det bara var smakprov på vad veckan skulle ge oss. Vi åt kvällsmat på hotellet som var en fast middagsmeny med 3 

rätter och som kostade 30 euro, okej mat men det var för små portioner. Efter middagen fick vi höra 2 dvärguvar.  

 

 

21 april 

Efter att vi packat vårt frukostpaket åkte vi mot 

Belen Plains och efter lite trixande för att komma 

igenom byn Belen gjorde vi ett stopp när det precis 

öppnade upp sig och vi hade bra uppsikt över 

vidderna. Det första som dök upp var iberisk varfågel 

och 2 skatgökar. Efter det fick vi även syn på en 

tjockfot som vi hade på 50 meters avstånd. Biätare 

flög förbi och vi fann 1 minervauggla på en stenmur. 

Vi förflyttade oss en kilometer och därifrån hittade 

vi de första stortrapparna, tyvärr på lite långt 

avstånd.  

Svarthakad buskskvätta hane, foto: Tommy Magnusson Svarthakad buskskvätta hona, foto: Sussie Carlström 

Kohäger, foto: Per Wohlin 

Belen Plains, foto: Tommy Magnusson 



Småtrapp visade sig strax efteråt samtidigt som de 

första gamarna började dyka upp. Kalenderlärkor 

sjöng flitigt efter vägen samt även kornsparvar och 

tofslärkor.  

Vi fortsatte på den riktigt dåliga vägen ytterligare ett 

par kilometer och fann spelande stortrapp, hela 6 

hannar och 1 hona.  

Vi parkerade bilen och promenerade i buskmarkerna 

där vi hittade fler iberiska varfåglar, biätare samt  

1 rödhuvad törnskata. Vi fortsatte längs den dåliga 

vägen och stannade vid gård där ett fårkadaver låg på 

marken som gamarna kalasade på. Vi räknade till 

cirka 120 gåsgamar, 2 smutsgamar och 1 grågam. I den lilla vattensamlingen på gården plockade några 

rostgumpsvalor dun som antagligen kom från gamarna. Vi åkte småvägar upp mot Monroy och gjorde ett stopp vid 

Embalse de Talavan. Där hörde vi bland annat vattenrall och smådopping. Ängshök och dvärgörn sågs fint. Sen styrde 

vi kosan mot Trujillo, vårt hotell Finca Santa Marta, och även denna kväll hördes dvärguvarna spela.  

 

22 april 

Vaknar till vår egna dvärguv, som ger hopp om en bra dag. Vi åkte iväg och stannade vid Rio Almonte där vi 

fotograferade de vackra dimmorna över floden, då fick vi även syn på 2 mindre strandpipare, 2 bleka tornseglare och 

1 överflygande stenknäck. 

Vidare gick färden mot Monfragüe och efter vägen stannade vi och lyssnade in både sommargylling och 

herdesångare. Vid Castillo de Monfragüe 

häpnade vi över utsikten men njöt mest av alla 

rovfåglar som var i luften hela tiden.  

Förutom alla gåsgamar sågs ett häckande 

pilgrimsfalkspar, 

varav en av 

fåglarna gjorde 

ett försök att 

slå en 

förbiflygande 

sommargylling!  

Från vår 

utsiktsplats mot 

Peña Falcon 

sågs bland 

annat dvärgörn, ormörn, hökörn, 

grågam, smutsgam och svart stork. När vi 

passerade bron vid Rio Tajo sågs cirka 50 alpseglare bland 

cirka 500 hussvalor. Färden gick vidare till Portilla del 

Tietar där vi hoppades att få se den spanska kejsarörnen. 

Under vår väntan såg en utter som fångade fisk som den 

åt vid kanten samt även 2 svarta storkar. Helt plötsligt 

upptäcktes den Spanska kejsarörnen som visade upp sig 

galant innan den försvann bakom bergmassivet. På vår 

väg hem tog vi en omväg via Embalse de Arrocampo som 

är en våtmark utanför staden Almaraz. Här fick vi fyllt på 

vår reselista med bland annat purpurhöna, natthäger, 

vassångare, trastsångare, sandtärna och kaveldunsångare.  

Grågam, foto: Jörgen Olsson 

Stortrapp, foto: Jörgen Olsson 

Smutsgam, foto: Per Wohlin 

Gåsgam, foto: Tommy Magnusson 



23 april 

Dagen D! 

Vi började resan mot St Marta de Magasca (cirka en mil väster om Trujillo) och nästan direkt blev det fotoläge på 

skatgök. Kort därefter kom en svartbukig flyghöna flygande och totalt under stoppen sågs 2 svartbukiga och 20 

vitbukiga. Det sågs även 3 spelande småtrappshannar, cirka 15-20 stortrapp, 1 fältpiplärka, 1 rödhöna och vi hörde 

vaktel. Vid Llanos de Caceres hade vi kungsfiskare och drillsnäppa vid flodstranden.  

 
 

 

Över oss skruvade 2 adulta hökörnar, 1 ängshök hona, 1 svart stork samt 2 

ljusa dvärgörnar. Resan fortsattes mot Caceres, klockan var 12 och det var 

20 grader med strålande sol. Vi fortsatte vår färd för att få se om 

blåkråkorna hade anlänt till sina holkar och mycket riktigt, som på 

beställning, satt blåkråkan vid första holken, på cirka 75 meters håll. Sedan 

visade det sig att det fanns flera blåkråkor efter vägen. Det blev 10 ex totalt 

och en av holkarna var upptagen av en minervauggla som stack ut huvudet 

genom hålet. Mysigt!  

 

Efter vägen sågs även iberisk varfågel, 1 ängshök hane och 1 par 

stenskvätta.  

En av dagens stora händelser hände här, i trevägskorsningen Monroy 23 och 

Trujillo 23. Vi stannade för att se ängshökar som vi såg från bilen, det blev 7 

ex. Precis när vi skulle åka vidare fick vi se en ung kungsörn och fällde upp 

tuberna igen och då hittade vi även en gammal spansk kejsarörn och döm 

av vår förvåning när en hona aftonfalk flög förbi. Vilket stopp!! Vad skulle 

kunna överträffa detta stopp? 

 

Jo, det var nog nästa stopp 4-5 kilometer nordost om Monroy vid 

Pinjedungen och alla storkbon. Efter att ha parkerat bilen gick vi neråt 

grusvägen utan någon större förhoppning då vi mötte flera som inte hade 

sett den svartvingade gladan på länge. På grusvägen (samma sida som 

storkbona) 400-500 meter ner stannade vi och spanade av. På vägen dit ner  

fick vi se en praktfull sommargylling hane och en svartvit flugsnappare. 

Då upptäckte vi efter en stund den svartvingade gladan på en elstolpe där 

den satt i 45 minuter innan den lyfte och visade upp sig. Nöjda och glada 

återvände vi till bilen och nästan småsjöng under vägen. Sen vände vi till  

  Trujillo och åt två rätters middag i stan.  

Skatgök, foto: Tommy Magnusson 

Iberisk varfågel, foto: Sussie Carlström 



24 april 

Efter gårdagens exaltering rullade vi bilen längs A5:an norrut mot 

Embalse de Arrocampo. För information, för att täcka in hela 

lokalen krävs att man besöker lokalen både för- och eftermiddag på 

grund av att slippa motljus. Väl framme dröjde det inte ens fem 

minuter tills pulsen var hög igen, då uppenbarade sig 2 svartvingade 

glador. Dagen kändes räddad, redan nu!  

 

På lokalen fick vi även se pungmes som hade ett bo hängande i ett 

träd nära vägen 

samt 2 

dvärgrördromar  

som både flög och sen gick i vasskanten. Vi fick även se 

snatterand och helenaastrild. Nöjda och glada åkte vi 

vidare i den spanska landsbygden och någon mil väster om 

Serrejón gjorde vi ett stopp i ett stort område med korkek, 

Cruze de Caretas. Där fick vi se och höra flera 

herdesångare, ett mindre hackspett par, 4 stensparvar, 1 

bivråk, 1 gammal blå kärrhökshona samt 1 födosökande 

ormörn.  

Vidare gick färden genom Monfragüe med några stopp vid 

Portilla del Tietar samt vid Peña Falcon och även denna 

gång sågs den spanska kejsarörnen som bråkade med en 

svart stork ovanför klippbranten. I övrigt noterades inget 

speciellt utan vi åkte och åt pizza och pasta i centrala 

Trujillo.  Väl hemma på hotellet, började vår vän dvärguv 

som vanligt klockan 21:30 att ropa. Himla gott att avsluta 

dagen med att lyssna på denna fågel när vi sitter i mörkret på 

balkongen till vår lägenhet och har artgenomgång. 

 

 

25 april 

Målet idag var Vegas Altas för att försöka se rödvingad vadarsvala. Men så klart stannade vi vid sjön Sierra de Brava. 

Det första vi ser när vi har stannat är ett stenhus med ett fruktansvärt dåligt tak, men egentligen ett helt underbart 

tak som hyste 8 rödfalkar, 1 minervauggla och 2 härfåglar!! 

Men det var inte taket vi skulle titta på utan vi skulle titta i och runt 

sjön och där fann vi bland annat skedand, bläsand, kärrsnäppor 

och svartsnäppa. På fälten hittade vi bland annat 15 stortrappar, 

1 småtrapp, 1 tjockfot och så hördes 1 spelande vaktel.  

Lika glada som taket var dåligt begav vi oss vidare till Vegas 

Altas där det första vi såg när vi närmade oss var 2 blåkråkor 

som satt på ledningarna och samtidigt dök det upp 2 

rödvingade vadarsvalor.  

Efter att vi lyckades parkera bilen, vilket inte är så lätt i detta 

land med alla privata ägor räknade vi in ytterligare 30 

vadarsvalor.  

Efter detta lyckade stopp begav vi oss till Logrosán och körde 

mellan bergen till Cabañas. Under färden gjorde vi några stopp 

och hörde bland annat sjungande bergsångare, 

polyglottsångare och kärrsångare. Vid Castillo de Cabañas såg 

vi blåtrastar, pilgrimsfalk, svart rödstjärt, alpseglare och resans  

första sparvhök. Sen begav vi oss hemåt för att planera 

morgondagen. 

Svartvingad glada, foto: Jörgen Olsson 

Ormörn, foto: Jörgen Olsson 

Rödvingad vadarsvala, foto: Jörgen Olsson 



26 april 

Vid Presa de Valdecañas började vi dagen och målarten var 

svart stenskvätta. På vägen mot utsiktsplatsen gjorde vi ett 

stopp vid en bäckravin. Det första som hörs är 2 sjungande 

sommargyllingar och strax därefter sågs en spansk 

kejsarörn sittande på en kraftledningsstolpe och på 

stolpen mitt emot satt en ormörn och spanade. Även 

denna dag fick en bra början.  

Med mungiporna uppåt åkte vi vidare och vid nästa 

stopp sågs 2 svarta stenskvättor vid en vattenfördämning 

och dessutom en fin sjungande klippsparv.  

 

Nästa stopp blev en av våra favoritlokaler denna vecka, Embalse de 

Arrocampo. Vi såg i stort sett samma arter som vid förra besöket,  

nytt för dagen blev 3 grönbenor, 7 styltlöpare och  

kungsfiskare (vid hus nr 5). Och sen en favorit i repris, 2 svartvingade glador.  

Det finns 5 observationshus, tyvärr är de låsta. Men idag fick vi veta att nyckel fanns i turistinformationen innan 

Saucedilla, där vi även fick se första offentliga toaletten under hela veckan. Nyckeln till toan fanns också i 

informationen, dvs. man kan alltså bara gå på toan när de har öppet. 

Turen fortsatte mot Villarreal de San Carlos där det fanns fina 

vandringsleder.  

Gott om parkeringsplatser och samt handikappanpassad led 

med möjlighet att köra bil nerför den första biten, som 

var jättefin och stenlagd.  

Fåglarna som sjöng längs de 1,5 kilometer som vi gick 

var: grönfink, hämpling, biätare, gulhämpling, 

tofslärka, bofink, sydnäktergal, rödhuvad törnskata, 

blåmes samt trädlärka.  

Turen gick vidare förbi Peña Falcon och Torrejón el 

Rubio. Ny art för resan blev 2 forsärlor, som gäckat 

oss hela veckan.  

 

 

 

 

 

 

27 april 

Sista skådardagen valde vi att åka till 2 gamla 

favoritlokaler, Embalse de Sierra Brava och vägen 

mellan Caceres och Sta Marta de Magasca. 

Höjdpunkterna från Embalse de Sierra Brava var en 

utfärgad sommargylling hane som födosökte helt 

öppet i en buske samt även 2 skatgökar som åt 

fjärilslarver i en annan buske.  

Stortrappar fick vi även denna morgon som vi 

räknade till 14 ex och 2 småtrappar. Detta är en av få 

platser som erbjöd bänkar och bord till vår härliga 

morgonfrukost.  

Precis när vi skulle packa ihop passerade 1 småspov 

och 5 härfåglar över oss. Lokalen i sig är 

handikappvänlig.  

Villarreal de San Carlos, 

foto: Sussie Carlström 

Dammen vid Presa de Valdecañas, 

foto: Sussie Carlström 

Härfågel, foto: Tommy Magnusson 



Vi fortsatte mot Campo Lugar där vi kunde fota en grågam som satt 

rätt nära vägen på en stor sten. Vi fick även se några stortrappar och 

småtrappar längs sträckan. Sedan gick turen vidare längs Canal 

Orrelana där man kom blåskatorna rätt nära, men var ändå svåra att 

fota. Det var nog 75-80 blåskator längs sträckan samt så fick vi iberisk 

varfågel, blek tornseglare, rödhöna och sjungande herdesångare.  

 
 

 

 
 

Vi tog vägen via Caceres mot Sta Marta de Magascar där 4 holkar var ockuperade av minervaugglor. Även denna 

gång fick vi se 12 blåkråkor som satt vid holkarna.  

En ängshök hanne dök upp alldeles intill vägen. Färden fortsattes mot Rio de Tamuja och med nedvevade rutor 

lyckades vi äntligen höra sjungande häcksparv i bäckravinen. Den visade upp sig en kort stund innan den försvann i 

de täta buskagen. På andra sidan bäckravinen stannade vi på utsiktsplatsen där vi först letade efter kungsfiskaren 

som vi såg vid förra besöket. Men kungsfiskaren lyste med sin frånvaro och istället sågs 2 gamla hökörnar innan vi 

styrde mot hotellet. Strax innan hotellet hade vi 2 dvärgörnar ljus fas samt minst 20 kohägrar som flög över vägen 

och inte nog med det så sågs ytterligare en iberisk varfågel.  

                
 

28 april 

Mörkt och kallt ute var det när vi gick upp denna morgon. Det var till och med för kallt för dvärguven för det var 

första morgonen som vi inte fick höra den ropa! Temperaturen var inte högre än +4. Vi hoppades starkt på att få 

hänga in en art till, rödhalsad nattskärra, då vi skumpade fram i mörkret. Men den gäckade oss ända in i slutet. De 

som hade ögonen öppna på väg till flygplatsen fick se lite vanliga arter.   

Minervauggla, foto: Per Wohlin 

Rödhöna, foto: Per Wohlin Blåkråka, foto: Jörgen Olsson 

Dvärgörn, foto: Per Wohlin Ängshök, foto: Jörgen Olsson 



Artlista 
 

1. Grågås – Greylag goose (Anser anser): 2 ex flög över vägen strax innan Rio Almonte 22/4. 

2. Gräsand – Mallard (Anas platyrhynchos): Vanlig i de flesta vattensamlingar. 

3. Snatterand – Gadwall (Anas strepera): 1 ex i Embalse de Arrocampo 24/4 & 26/4 samt  

8 ex i Embalse de Sierra de Brava 25/4. 

4. Skedand – Showeler (Anas clypeata): 13 ex i Embalse de Sierra Brava 25/4. 

5. Bläsand – Wigeon (Anas penelope): 1 ex i Embalse de Sierra Brava 25/4. 

6. Rödhöna – Redlegged partridge (Alectoris rufa): 2 ex vid Ermita de San Frutos 20/4,  

1 ex vid Presa de Valdecañas och 3 ex på vägen mellan Campo Lugar och Miajadas 27/4. 

7. Vaktel – Quail (Coturnix coturnix): Minst 4 spelade innan Sta Marta de Magascar 23/4 och  

1 vid Embalse de Sierra Brava 25/4. 

8. Smådopping - Little Grebe (Tachybaptus ruficollis): Har noterats vid tre tillfällen i små dammar mellan 

Trujillo och Caceres. 

9. Skäggdopping - Great crested grebe (Podiceps cristatus): Förekommer i de flesta större sjöar. 

10. Storskarv – Great Cormorant (Phalacrocorax carbo): Noterades vid Embalse de Arrocampo och  

Presa de Valdecañas. 

11. Dvärgrördrom – Little bittern (Ixobrychus minutus): 2 ex sågs vid Embalse de Arrocampo 24/4 & 26/4. 

12. Natthäger – Nightheron (Nycticorax nycticorax): Cirka 10-15 ex sågs vid Embalse de Arrocampo  

24/4 & 26/4. 

     
 

 

13. Kohäger - Cattle egret (Bubulcus ibis): Runt 40 ex sågs efter vägen mellan Trujillo och Finca Santa Marta och 

de sågs varje dag vi passerade på väg till hotellet. Samt liknande antal i Embalse de Arrocampo.  

14. Silkeshäger - Little egret (Egretta garzetta): Vid Embalse de Arrocampo sågs emellan 10-15 ex varav  

1 fågel var helt gråtonad så när som på vingknogar och näbbroten?? 

15. Gråhäger - Grey heron (Ardea cinerea): Sågs lite här och var under resan. 

16. Purpurhäger - Purple heron (Ardea purpurea): Minst 10 ex vid Embalse de Arrocampo. 

17. Vit stork - White stork (Ciconia ciconia): Allmän. 

18. Svart stork - Black stork (Ciconia nigra): 4 ex sågs vid Peña Falcon och 2 ex vid Portilla del Tietar och 

dessutom noterades 2 ex några kilometer efter Sta Marta de Magasca. 

19. Gåsgam - Griffon vulture (Gyps fulvus): Sågs alla dagar. 

20. Grågam - Black vulture (Aegypius monachus): Vid Castillejo de Mesleón sågs 1 ex 20/4, 3 ex vid Belen 21/4,  

2 ex Castillo de Monfragüe 22/4, 1 ex vid Embalse de Arrocampo 24/4 och 26/4 och slutligen 27/4  

1 ex vid Embalse de Sierra Brava samt 1 ex på vägen mot Campo Lugar. 

21. Smutsgam - Egyptian vulture (Neophron percnopterus): 1 ad vid Ermita de san Frutos, 21/4 sammanlagt  

8 ex runt Belen, 4 ex Castillo de Monfragüe 22/4, 1 ex vid Castillo de Cabañas 25/4 och  

1 ex vid Villarreal de san Carlos 26/4. 

22. Kungsörn - Golden eagle (Aquila chrysaetos): 1 adult fågel sågs vid Ermita de San Frutos 20/4 och  

1 yngre fågel mellan Sta Marta de Magasca och Caceres. 

Svart stork, foto: Jörgen Olsson Silkeshäger, foto: Jörgen Olsson Dvärgrördrom, foto: Per Wohlin 



23. Spansk kejsarörn - Spanish imperial eagle (Aquila adalberti): 1 gammal fågel sågs vid två tillfällen  

22/4 & 24/4 vid Portilla del Tietar och 1 ex mellan Sta Marta de Magasca och Caceres 23/4 samt ytterligare 

1 ex vid Presa de Valdecañas 26/4. Samtliga fåglar var adulta. 

24. Ormörn - Short-toed eagle (Circaetus gallicus): Enstaka ex noterades varje dag utom den 19/4. 

25. Dvärgörn - Booted eagle (Hieraaetus pennatus): Noterades varje dag utom den 19/4. 

26. Hökörn - Bonellis eagle (Hieraaetus fasciatus): Ovanför Peña Falcon sågs 1 3K fågel den 22/4 och  

på vägen mellan Sta Marta de Magasca och Caceres sågs 2 adulta fåglar den 23/4 och den 27/4. 

27. Röd glada - Red kite (Milvus milvus): Under resan noterades ca 15 ex, flest fåglar runt Madrid. 

28. Brun glada - Black kite (Milvus migrans): Mycket allmän, sågs alla dagar. 

29. Brun kärrhök – Marsh harrier (Circus aeruginosus): Enstaka fåglar under resan, de som noterades sågs vid 

Embalse de Arrocampo och vid Embalse de Sierra Brava. 

30. Blå kärrhök – Hen harrier (Circus cyaneus): 1 adult hona sågs vid Cruze de Caretas 24/4. 

31. Ängshök - Montagus harrier (Circus pygargus): Flest fåglar sågs efter vägen mellan Sta Marta de Magasca 

och Caceres samt 2-3 ex vid Embalse de Arrocampo. 

32. Ormvråk – Buzzard (Buteo buteo): Enstaka ex sågs varje dag under resan. 

33. Bivråk – Honey buzzard (Pernis apivorus): 1 ex sågs vid Cruze de Caretas 24/4. 

34. Sparvhök – Sparrow hawk (Accipiter nisus): 1 ex sågs vid Castillo de Cabañas 25/4. 

 

                        
 

 

35. Svartvingad glada – Black shoulder kite (Elanus caeruleus): 1 ex sågs vid NO om Monroy,  

vid pinjeskogen 23/4 samt vid Embalse de Arrocampo sågs 2 ex både 24/4 & 26/4. 

36. Aftonfalk – Redfooted falcon (Falco vespertinus): 1 adult hona sågs mellan Sta Marta de Magasca och 

Caceres 23/4. 

37. Tornfalk – Kestrel (Falco tinnunculus): Endast en fågel blev säkert bestämd på vägen mellan Madrid och 

Sepúlveda 19/4. 

38. Rödfalk – Lesser kestrel (Falco naumanni): Vanlig i Extremadura, sågs alla dagar. 

39. Pilgrimsfalk – Peregrine falcon (Falco peregrinus): 2 ex vid Peña Falcon 22/4 samt  

1 ex vid Castillo de Cabañas 25/4. 

40. Vattenrall – Water rail (Rallus aquaticus): 1 ex hördes vid Embalse de Talavan 21/4 och  

1 hördes vid Embalse de Arrocampo 24/4. 

41. Rörhöna – Moorhen (Gallinula chloropus): Sågs vid Embalse de Talavan och Embalse de Arrocampo. 

42. Sothöna – Coot (Fulica atra): Sågs vid Embalse de Talavan och Embalse de Arrocampo. 

43. Purpurhöna – Purple swamphen (Porphyrio porphyrio): 5-6 ex noterades vid Embalse de Arrocampo. 

44. Stortrapp – Great bustard (Otis tarda):21/4 noterades 13 ex vid Belen, på vägen mellan Sta Marta de 

Magasca och Caceres sågs 15-20 ex den 23/4 och runt Embalse de Sierra Brava sågs 15 ex den 25 och 27/4. 

45. Småtrapp – Little bustard (Tetrax tetrax): På samma lokaler som stortrapparna sågs noterades  

2-4 småtrappar 21, 23, 25 och 27/4. 

46. Tjockfot – Stone curlew (Burhinus oedicnemus): 1 ex sågs vid Belen den 21/4 och vid  

Embalse de Sierra Brava 1 ex den 25/4. 

47. Rödvingad vadarsvala – Collared Pratincole (Glareola pratincola): Vid Vegas Altas den 25/4 räknades inte 

mindre än 32 rödvingade vadarsvalor in. 

Dvärgörn, foto: Per Wohlin Aftonfalk, foto: Jörgen Olsson Brun glada, foto: Jörgen Olsson 



48. Mindre strandpipare – Little ringed plover (Charadrius dubius): 2 ex vid Rio Almonte den 22/4, 2 ex på 

vägen mellan Sta Marta de Magasca och Caceres den 23/4 samt 1 ex vid Embalse de Sierra Brava den 27/4. 

49. Styltlöpare – Black winged stilt (Himantopus himantopus): Vid Belen sågs 2 ex den 21/4, 2 ex vid  

Embalse de Sierra Brava den 25/4 och Vid torn 5 - Embalse de Arrocampo noterades 7 ex den 26/4. 

50. Ljungpipare – Golden plover (Pluvialis apricaria): 1 ex vid Belen den 21/4. 

51. Kärrsnäppa – Dunlin (Calidris alpina): Vid Embalse de Sierra Brava sågs 16 ex den 25/4. 

52. Grönbena – Wood sandpiper (Tringa glareola): 3 ex Embalse de Arrocampo 26/4. 

53. Skogssnäppa – Green sandpiper (Tringa ochropus): 1 ex vid Embalse de Sierra Brava den 25/4. 

54. Drillsnäppa – Common sandpiper (Actitis hypoleucos): Enstaka ex sågs lite varstans,  

flest vid Embalse de Arrocampo. 

55. Svartsnäppa – Spotted redshank (Tringa erythropus): 1 ex sågs vid Embalse de Sierra Brava den 25/4. 

56. Gluttsnäppa – Greenshank (Tringa nebularia): 2 ex Embalse de Sierra Brava 25/4 och  

1 ex på vägen mot Campo Lugar den 27/4. 

57. Småspov – Whimbrel (Numenius phaeopus): 1 ex vid Embalse de Sierra Brava den 27/4. 

58. Skrattmås – Black headed gull (Larus ridibundus): 3 ex Embalse de Sierra Brava den 25/4. 

59. Medelhavstrut – Yellow legged gull (Larus michahellis): 1 2K fågel vid Embalse de Sierra Brava den 25/4. 

60. Sandtärna – Gull-billed tern (Sterna nilotica): 15-20 ex vid Embalse de Arrocampo 22 och 26/4 samt  

3 ex vid Embalse de Sierra Brava den 25/4. 

 
61. Svartbukig flyghöna – Black bellied sandgrouse (Pterocles orientalis): 2 ex sågs vid vägen mellan  

Trujillo och Sta Marta de Magasca den 23/4 och 9 ex vid Embalse de Sierra Brava den 25/4. 

62. Vitbukig flyghöna – Pintailed sandgrouse (Pterocles alchata): 15-20 ex på vägen mellan  

Sta Marta de Magasca och Caceres den 23/4. 

63. Tamduva – Rock dove (Columba livia): Tämligen allmän i städer och i jordbruk. 

64. Klippduva – Rock dove (Columba livia): Sågs framför allt i Monfragüe. 

65. Skogsduva – Stock dove (Columba oenas): 1 ex sågs vid Presa de Valdecañas den 26/4. 

66. Ringduva – Wood pigeon (Columba palumbus): Tämligen allmän, noterad de flesta dagar. 

67. Turkduva – Collared dove (Streptopelia decaocto): Allmän i de flesta biotoper. 

68. Turturduva – Turtle dove (Streptopelia turtur): 2 ex noterades på vägen strax innan Monroy den 21/4. 

69. Gök – Common cuckoo (Cuculus canorus): Hörd alla resans dagar. 

70. Skatgök – Great spotted cuckoo (Clamator glandarius): Hela 6 ex sågs vid Belen den 21/4,  

3 ex på vägen mellan Sta Marta de Magasca och Caceres den 23/4, 1 ex vid Sierra Brava den 25/4 och  

på samma lokal 2 ex den 27/4. 

 
71. Minervauggla – Little owl (Athene noctua): Vid Belen noterades 6 ex den 21/4, 1 ex i holk 23/4 vägen 

mellan Sta Marta de Magasca och Caceres. Vid Sierra Brava höll 1 ex till den 25/4 och till sist  

4 ex i holkarna mellan Caceres och Sta Marta de Magasca. 

72. Dvärguv – Scops owl (Otus scops): Hördes varje morgon och kväll vid hotellet Finca Santa Marta. 

Sandtärna, foto: Per Wohlin 

Skatgök, foto: Sussie Carlström 



73. Tornseglare – Common swift (Apus apus): Enstaka ex noterades dagligen, inne i Trujillo sågs de  

i lite större antal. 

74. Blek tornseglare – Pallid swift (Apus pallidus): Vid Finca Santa Marta sågs 2 ex den 20/4,  

vid Rio Almonte 2 ex 21/4 samt 8 ex efter vägen mellan Almoharin och Embalse de Ayuela den 27/4. 

75. Alpseglare – Alpine swift (Apus melba): Från Castillo de Monfragüe vid en bro över Rio Tajo sågs 30-40 ex 

födosöka den 22/4 och vid Castillo de Cabañas sågs 2 ex den 25/4. 

76. Härfågel – Hoopoe (Upupa epops): Hörd och sedd varje dag. 

77. Kungsfiskare – Common kingfisher (Alcedo atthis): 1 ex på vägen mellan Sta Marta de Magasca och Caceres 

den 23/4 och vid Embalse de Arrocampo 1 ex den 26/4. 

78. Biätare - Bee-eater (Merops apiaster): I Extremadura sedd varje dag. 

  
 

 

79. Blåkråka – Roller (Coracias garrulus): Efter vägen mellan Caceres och Sta Marta de Magasca  

vid holkarna noterades mellan 10-12 ex 23 och 27/4 samt vid Vegas Altas 2 ex den 25/4. 

80. Större hackspett – Greater spotted woodpecker (Dendrocopos major): Utanför Segovia sågs 1 ex den 20/4  

och i Monfragüe strax innan Peña Falcon 1 ex den 24/4. 

81. Mindre hackspett – Lesser spotted woodpecker (Dendrocopos minor): Vid Cruze de Caretas höll ett par 

till i korkek skogen den 24/4. 

82. Sånglärka – Skylark (Alauda arvensis): Runt Sepúlveda och Ermita de san Frutos noterades 2-3 ex den 20/4. 

83. Tofslärka – Crested lark (Galerida cristata): Allmän i de flesta biotoper. 

84. Trädlärka – Wood lark (Lullula arborea): Tämligen vanlig och noterades dagligen. 

85. Korttålärka – Greater short-toed lark (Calandrella brachydactyla): Enstaka ex sågs vid Belen,  

längs vägen mellan Caceres och Sta Marta de Magasca, Sierra de Brava och vid Arrocampo. 

86. Kalenderlärka – Calandra lark (Melanocorypha calandra): Flera fåglar vid Belen och på vägen mellan  

Sta Marta de Magasca och Caceres. 

87. Dupontlärka – Duponts lark (Chersophilus duponti): Vid Ermita de san Frutos hördes 2 sjungande fåglar  

den 19 och 20/4. 

88. Backsvala – Sand martin (Riparia riparia): Ganska vanlig vid de flesta vattendrag. 

89. Klippsvala – Crag martin (Hirundo rupestris): Noterades varje dag och var mest talrik i  

Monfragüe vid Castillo de Monfragüe. 

90. Ladusvala – Barn swallow (Hirundo rustica): Noterad varje dag. 

91. Rostgumpsvala – Red-rumped swallow (Hirundo daurica): Ganska vanlig och noterades dagligen. 

92. Hussvala – House martin (Delichon urbicum): Sedd varje dag, värt att nämna är en stor flock på ca 5000 ex  

som födosökte på bron, över Rio Tajo, närmast Peña Falcon. 

93. Fältpiplärka – Tawny pipit (Anthus campestris): Endast en observation på vägen mellan  

Sta Marta de Magasca och Caceres den 23/4. 

94. Ängspiplärka – Meadow pipit (Anthus pratensis): 1 ex sågs vid Belen den 21/4 och blev resans enda. 

95. Trädpiplärka – Tree pipit (Anthus trivialis): Översträckande fåglar hördes vid 4 tillfällen under resan. 

96. Sädesärla – White wagtail (Motacilla alba): Observerad nästan dagligen med enstaka ex. 

97. Gulärla - Yellow wagtail (Motacilla flava): Fåglar av rasen ”iberiae” noterades vid 3 tillfällen under veckan. 

Biätare, foto: Jörgen Olsson Biätare, foto: Tommy Magnusson 



98. Forsärla – Grey wagtail (Motacilla cinerea): Endast en observation mellan Monfragüe och Torrejón el Rubio 

vid Arroyo de la Vid där ett par höll till vid en bro. 

99. Järnsparv – Dunnock (Prunella modularis): Bl. a. 2-3 sjungande fåglar vid Nevacerrada den 20/4 

     
 

 

100. Rödhake – Robin (Erithacus rubecula): Enstaka sjungande fåglar hördes lite varstans. 

101. Sydnäktergal – Nightingale (Luscinia megarhynchos): Hörd alla dagar. 

102. Rödstjärt – Red start (Phoenicurus phoenicurus): 1 hane sågs mellan Caceres och Sta Marta de Magasca  

den 23/4. 

103. Svart rödstjärt – Black redstart (Phoenicurus ochruros): Tämligen vanlig och noterades nästan alla dagar. 

104. Stenskvätta – Northern wheatear (Oenanthe oenanthe): 2 ex vid Ermita de san Frutos 20/4 och 1 ex vid 

Sierra Brava den 27/4 

105. Medelhavsstenskvätta – Black eared wheatear (Oenanthe hispanica): 1 ex vid Ermita de san Frutos den 

20/4 och 1 ex mellan Villarreal de san Carlos och Portilla del Tietar 22/4. 

106. Svart stenskvätta – Black wheatear (Oenanthe leucura): 1 par sågs vid kraftstationen vid  

Presa de Valdecañas den 26/4. 

107. Buskskvätta – Whinchat (Saxicola rubetra): 1 par sågs vid Belen den 21/4 samt 1 hona på vägen mot 

Caceres den 23/4. 

108. Svarthakad buskskvätta – Stonechat (Saxicola torquatus): Tämligen allmän i lämplig biotop. 

109. Taltrast – Song thrush (Turdus philomelos): 1 ex nedanför Castillo de Monfragüe22/4. 

110. Dubbeltrast – Mistle thrush (Turdus viscivorus): Enstaka fåglar sågs i området kring Monfragüe och 

Serrejón. 

111. Koltrast – Mistle thrush (Turdus merula): Allmän, sågs alla dagar. 

112. Blåtrast – Blue rock thrush (Monticola solitarius): Fåglar noterades bl.a. vid Castillo de Monfragüe,  

Portilla del Tietar, Presa de Valdecañas och Castillo de Cabañas 

 
113. Trädgårdssångare – Mistle thrush (Sylvia borin): Endast en fågel noterades och det var vid Portilla del Tietar 

den 22/4. 

114. Svarthätta – Blackcap (Sylvia atricapilla): Sjungande fåglar noterades nästan dagligen. 

115. Törnsångare – White throated warbler (Sylvia communis): 1 ex sågs på vägen utanför Segovia den 20/4. 

116. Herdesångare – Western orphean warbler (Sylvia hortensis): Sjungande fåglar sågs och hördes enligt 

följande: 20/4 1 sj. Ermita de san Frutos, 1 sj. Monroy 21/4, Innan Sta Marta de Magasca 1 sj. Fågel den 

23/4, 2-3 sj. vid Cruze de Caretas den 24/4 och 1 sj. mellan Almoharin och Embalse de Ayuela den 27/4. 

117. Sammetshätta – Sardinian warbler (Sylvia melanocephala): Enstaka fåglar sågs och hördes nästan dagligen. 

118. Rödstrupig sångare – Subalpine warbler (Sylvia cantillans): Sågs och hördes i området kring  

Castillo de Monfragüe och vid Presa de Valdecañas. 

Blåtrast, foto: Per Wohlin 

Svart rödstjärt, foto: Sussie Carlström Järnsparv, foto: Jörgen Olsson 



119. Kaveldunssångare – Moustach warbler (Acrocephalus melanopogon): 1 ex hördes/sågs 22/4 vid  

Embalse de Arrocampo. 

120. Grässångare – Zitting cisticola (Cisticola juncidis): Allmän i Extremadura i större gräsmarker. 

121. Vassångare - Savis warbler (Locustella luscinioides): Vid våra besök vid Embalse de Arrocampo  

hördes den på flera platser runt observationsplatserna. 

122. Cettisångare – Cettis warbler (Cettia cetti): Tämligen vanlig vid bäckraviner. 

123. Rörsångare – Reed warbler (Acrocephalus scirpaceus): Hördes vid Embalse de Arrocampo samt  

1 ex vid Vegas Altas 25/4. 

124. Kärrsångare – Marsh warbler (Acrocephalus palustris): 1 ex hördes vid ett stopp mellan  

Logrosán och Reta Mosa 25/4. 

125. Trastsångare – Great reed warbler (Acrocephalus arundinaceus): Flera sjungande fåglar hördes vid  

Embalse de Arrocampo. 

126. Polyglottsångare – Melodious warbler (Hippolais polyglotta): 1 sjungande fågel sågs mellan  

Logrosán och Reta Mosa samt 1 sjungande fågel vid Castillo de Cabañas 25/4. 

127. Lövsångare – Willow warbler (Phylloscopus trochilus): 1 ex sågs utanför Segovia 20/4 samt 1 ex efter vägen 

mellan Sta Marta de Magascar och Caceres 23/4. 

128. Bergsångare – Western Bonellis warbler (Phylloscopus bonelli): 1 ex vid Castillejo de Mesleón och 1 ex 

utanför Segovia 20/4, 1 ex mellan Logrosán och Reta Mosa 25/4. 

129. Gransångare – Chiffchaff (Phylloscopus collybita): 1 sjungande fågel vid Castillejo de Mesleón 20/4. 

130. Brandkronad kungsfågel – Firecrest (Regulus ignicapilla): Minst 1 ex sågs/hördes vid utanför Segovia 20/4. 

131. Gärdsmyg – Wren (Troglodytes troglodytes): Hördes på ett flertal platser vid de olika stoppen. 

132. Svartvit flugsnappare – Pied flycatcher (Ficedula hypoleuca): 1 ex utanför Segovia 20/4,  

1 hane vid Rio Almonte 22/4 samt 1 hane utanför Monroy 23/4. 

133. Talgoxe – Great tit (Parus major): Tämligen allmän. 

134. Svartmes – Coal tit (Parus ater): Bland annat hördes sjungande fåglar i Monfragüe. 

135. Blåmes – Blue tit (Parus caeruleus): Tämligen allmän. 

136. Tofsmes – Crested tit (Parus cristatus): 1 ex utanför Segovia 20/4. 

137. Stjärtmes – Long-tailed tit (Aegithalos caudatus): Sågs och hördes ett flertal tillfällen under resan. 

138. Pungmes – Penduline tit (Remiz pendulinus): 1 ex sågs vid bo vid Embalse de Arrocampo. 

139. Nötväcka – Nuthatch (Sitta europaea): 1 ex utanför Segovia 20/4. 

140. Trädgårdsträdkrypare – Short toed treecreeper (Certhia brachydactyla): Sågs och hördes ett flertal  

tillfällen under resan. 

                                 
 

 

141. Iberisk varfågel – Southern grey shrike (Lanius meridionalis): 13 ex har setts vid 11 tillfällen under resan. 

142. Rödhuvad törnskata – Woodchat shrike (Lanius senator): Tämligen allmän. 

143. Blåskata – Azured-winged magpie (Cyanopica cyanus): Tämligen allmän. 

144. Skata – Magpie (Pica pica): Allmän. 

145. Nötskrika – Jay (Garrulus glandarius): Sågs vid 3-4 tillfällen under resan. 

146. Kaja – Jackdaw (Corvus monedula): Tämligen allmän. 

147. Alpkråka – Shough (Pyrrhocorax pyrrhocorax): 10-12 ex sågs vid Sepúlveda 19-20/4. 

148. Svartkråka – Carrion crow (Corvus corone): Förvånansvärt få sågs under resan. 

149. Korp – Raven (Corvus corax): Tämligen allmän. 

150. Svartstare – Spotless starling (Sturnus unicolor): Allmän. 

Blåskata, 

 foto: Jörgen Olsson 

Rödhuvad törnskata, 

foto: Per Wohlin 

Trädgårdsträdkrypare,  

foto: Sussie Carlström 



151. Sommargylling – Golden oriole (Oriolus oriolus): Sågs eller hördes alla dagar under resan. Bland annat sågs 

en utfärgad hane födosöka helt öppet vid Embalse de Sierra Brava 27/4. 

152. Gråsparv – House sparrow (Passer domesticus): Allmän. 

153. Spansk sparv – Spanish sparrow (Passer hispaniolensis): Bland annat sågs flera fåglar vid Belen 21/4. 

 

     
 

 

154. Pilfink – Eurasian Tree Sparrow (Passer montanus): 2-3 ex vid Castillo de Sepúlveda den 20/4 och  

vid Vegas Altas 2 ex den 25/4. 

155. Stensparv – Rock sparrow (Petronia petronia): Vid Cruze de Caretas sågs 4 ex den 24/4. 

156. Bofink – Chaffinch (Fringilla coelebs): Tämligen allmän. 

157. Hämpling – Linnet (Carduelis cannabina): Sågs nästan dagligen, vanligast i Monfragüe och Arrocampo. 

158. Steglits – Gold finch (Carduelis carduelis): Allmän. 

159. Grönfink – Green finch (Carduelis chloris): Noterad dagligen. 

160. Citronsiska – Citrin siskin (Serinus citrinella): 2 ex sågs vid Puerto Nevacerrada den 20/4. 

161. Gulhämpling – Serin (Serinus serinus): Allmän. 

162. Stenknäck – Hawfinch (Coccothraustes coccothraustes): 1 ex vid Finca Santa Marta den 20/4 och  

1 ex den 23/4 en bit efter Sta Marta de Magasca. 

163. Mindre korsnäbb – Crossbill (Loxia curvirostra): 1 ex sågs vid Puerto Nevacerrada den 20/4. 

164. Häcksparv – Cirl bunting (Emberiza cirlus): 1 sjungande fågel den 27/4 vid Rio Tamuja strax väster  

om Sta Marta de Magasca. 

165. Kornsparv – Corn bunting (Emberiza calandra): Allmän, sågs överallt! 

166. Klippsparv – Rock bunting (Emberiza cia): 1 ex vid Ermita de san Frutos den 20/4, 3 ex vid  

Castillo de Monfragüe den 22/4 och vid Presa de Valdecañas 1 ex den 26/4. 

167. Helenaastrild – Common waxbill (Estrilda astrild): Vid Arrocampo sågs 4 ex den 24/4. 

168. Röd tigerfink – Red avadavat (Amandava amandava): En outfärgad fågel noterades vid  

Vegas Altas den 25/4. 

 

Spansk sparv, foto: Jörgen Olsson Kornsparv, foto: Tommy Magnusson 

Svart stork och spansk kejsarörn, foto: Jörgen Olsson 

Klippsparv, foto: Jörgen Olsson 


