
SPANIEN 21 april – 3 maj 2003
Resenärer: Torbjörn Arvidsson, Uddevalla, Stefan Malm, Stenungsund. 
Boende: Fincasantamarta, Trujillo (85 Euro per natt för dubbelrum), Hotel Alcaudon,
Serrejon (55 Euro per natt för dubbelrum).
Hyrbil: Wolkswagen Golf (Avis). 503 Euro för 12 dagar.
Litteratur: ”A birdwatching guide to Extremadura” (Muddiman/Earl), ”Where to watch birds
in southern and western Spain” (Garcia-Patterson), Fågelguiden
(Mullarney/Svensson/Zetterström, Diverse reserapporter, både på svenska och engelska.

Resrutt:
21/4: Göteborg-Madrid-Trujillo.
22/4: Santa Marta de Magasca-Monroy-Monfrague.
23/4: Monroy-Monfrague-Caceres.
24/4: La Serena-stäppen.
25/4: Cornalvo natural park-Rio Guadiloba.
26/4: Belen plains.
27/4: Sierra Villuercas.
28/4: Embalse de Arroycampo.
29/4: Valle de Jerte-Embalse de Arroycampo.
30/4: Monfrague.
1/5:  Embalse de Arroycampo-Belen plains.
2/5:  Presa de Valdecanas/Rio Tajo.

INLEDNING:
Extremadura är en landsdel i västra Spanien som erbjuder stora möjligheter till fågelskådning
– egentligen året runt. Mer än 30 procent av landskapet är klassat som ornitologiskt intressant
och i april är individrikedomen stor i korkekskogen, på slätterna, vid floder och i bergen.
Karaktärsarter som knappt kan  räknas i antal är biätare, kornsparv, blåskata, härfågel,
svarthakad buskskvätta, rödhuvad törnskata, tofslärka, kalanderlärka, brun glada, vit stork,
svartstare, kohäger….
Vart man än går i det extremenska landskapet hörs härfågelns karaktäristiska läte,
kalanderlärkornas drillande och kornsparvarnas knastrande.
Vi bodde på en gammal olivfarm utanför Trujillo – Fincasantamarta – som var en
samlingsplats, speciellt för engelska fågelskådare. Farmen har även en hemsida
www.fincasantamarta.com där man kan läsa om observationer som gjorts i området.

Några av de lokaler vi besökte:
Monfrague: Den 195 000 hektar stora nationalparken där floderna Tajo och Tietar möts är en 
klassiker i skådarvärlden. I området har man chansen på fem arter örn, tre gamarter och även 
kafferseglare. Vid Pena Falcon-klippan brukar man kunna se arter som gåsgam, grågam, 
pilgrimsfalk, svart stork, klippsparv och blåtrast. Berguv och spansk kejsarörn häckar i närheten.
La-Serena stäppen: Det stora stäppområdet i närheten av Caceres är suveränt för trappar och andra 
stäpplevande fåglar. Blåkråkor häckar i holkar i området och det är överhuvudtaget ett fantastiskt 
landskap att vistas i.
Cornalvo natural park: Ett naturreservat i närheten av Merida med romerska anor. En arkelogisk 
utgrävning har blivit världsarv, men det finns också mycket fåglar och andra djur i området. Vi hade 
resans enda tigerfink här, men också en stor koloni biätare och sköldpaddor. 
Sierra Villuercas: En bergskedja mellan floderna Tajo och Guadiana vars högsta topp är 1 558 
meter. Här var det väldigt trevligt att skåda och vi hade både bergsångare och polyglottsångare vid 
den lilla byn Berzocana.
Belen plains: Ett förnämligt stäppområde i närheten av Trujillo som är suveränt för fågelskådning 



speciellt tidiga morgontimmar. Här finns trappor, flyghöns, lärkor och tjockfötter, men man kan 
också se arter som minervauggla, sandtärna, rödfalk och annat smått och gott.
Embalse de Arroycampo: Sjön som ligger alldeles i närheten av kärnkraftverket i Almaraz ligger 
inte heller långt från den lilla byn Serrejon där vi bodde. Sjön är alldeles utmärkt för skådning och 
har kan man se mängder av hägrar, dvärgrördröm och även svartvingad glada. Purpurhöna är en art 
som också etablerat sig i området.

DAGBOK
21 april:
Från flygplatsen Barajas i Madrid till Fincasantamarta är det nästan exakt 25 mil. Motorvägen
kantades förstås av mycket fågel, men den riktiga skådningen började inte förrän vi hade
kommit in i Extremadura.
Första kvällen gjorde vi en promenad i omgivningarna runt den gamla olivfarmen och fann
bland annat: 1 turturduva, 10-15 blåskator, 8 biätare, 3 trädgårdsträdkrypare, 1
trädlärka, 4 gåsgamar, 1 rödhöna, 1 häcksparv, 1 rödhuvad törnskata, 1 sammetshätta,
4 vita storkar på bo, 5 rostgumpsvalor, med mera. På kvällen spelade två dvärguvar,
alldeles i närheten av farmen.

22 april:
Efter en stabil frukost med skinkmackor, flingor, juice och caffe con leche, bar det av ut på
stäppen mellan Trujillo och Santa Marta de Magasca. Här hade fyra ängshökar
flyguppvisning inte långt från bilen, och här mötte vi också våra första trappar. Fem
stortrappar stod uppradade och lyfte sedan majestätiskt som på en given signal. Dom såg
nästan ut som svanar som försvann i fjärran. 10 småtrappar lyckades vi också få syn på, och
dessa var också en vacker syn med sina mörka halsar. Kalanderlärka, kornsparv, ökenvarfågel, 
brun glada, och kohäger var alla vanliga längs den natursköna och minimalt
trafikerade vägen. En och annan röd glada visade sig också.
Vi stannade till vid Rio Magascas dalgång och fann en mycket vacker plats att skåda från. Här
fanns både klippsvala och rostgumpsvala under bilbron och vid en bergssida några hundra
meter längre bort kretsade en hökörn. En kungsfiskare lät höra sitt vassa läte och visade
också upp en lysande blå rygg på väg bort från oss skådare. Gåsgam, grågam, gulhämpling,
härfågel, biätare, blåskata, sammetshätta och rödhöna var andra arter som trivdes i
dalgången.
Vägen mellan Trujillo och Monroy är också värd ett besök. Här fanns 1
medelhavsstenskvätta 1, vaktel 1, småtrapp 2, ökenvarfågel 4, och flera gåsgamar och grågamar. 
Ett stopp vid Rio Almonte gav ännu fler klippsvalor, en sjungande blåtrast och resans första
smutsgam – en adult hanne kom seglande ovanför oss.
Vi stannade till vid den berömda lokalen för svartvingad glada, några kilometer öster om
Monroy. Enligt boken ”A birdwatchers guide to Extremadura” så skulle man svänga vänster
vid några pinjeträd och sedan parkera. Det gjorde vi.
Efter en liten promenad på en grusväg ställde vi oss för att vänta. Först dök det upp några
gamar, sedan en ormörn, som både ryttlade och putsade sina fjädrar i luften. När vi och några
schweiziska skådare nästan givit upp hoppet fick Stefan syn på den ena gladan. Snart såg vi
två fåglar i samma träd på behagligt tubavstånd.
Inte kunde man då ana att man skulle få se den svartvingade gladan i Sverige nästan exakt ett
år senare.
Nästa lokal blev den välkända nationalparken Monfrague och den lilla byn Villareal de San
Carlos. Där fanns en bussparkering, en liten souvenirshop och en uteservering där man fick
leta länge efter en skylt som berättade att det var en restaurang.
En bit in på en naturstig kallad ”Green trail” sjöng herdesångare 2, rödstrupig sångare 1
och häcksparv 1.



Vid den magnifika Pena Falcon-klippan fanns klippsparv, blåtrast, svart rödstjärt, och här
passerade gamarna på riktigt nära håll.

23 april:
Idag åkte vi vägen mellan Trujillo och Monroy där vi hoppades få se skatgök. Och visst fick
vi det. En skatgök satt på ett staket alldeles vid vägkanten och två andra exemplar sågs och
hördes några kilometer längre bort på vägen. Tre mindre strandpipare gick omkring i en
liten vattenpöl och i bakgrunden hördes både tjockfot och vaktel. En stortrapp stack upp sitt
huvud på en åker och här fanns också en del andra stäpparter:
6 vitbukiga flyghöns passerade i en flock på ganska långt håll, ytterligare ett par tjockfötter
sågs och hördes, 1 rödfalk jagade över ängarna och 2 småtrappar sågs flygande. Dessutom
hördes en rödvingad vadarsvala, och senare sågs den också komma flygande.
Vi fortsatte till Arroyo de la Vid, en liten bäckravin med tillhörande bro. Här fanns det
häckande rostgumpsvala och klippsvala, en spansk sparv varnade, och här sjöng både klippsparv,
sammetshätta och trädlärka.
Vi återvände till Pena Falcon-klippan där klippsparven var kvar, men där vi också hade en
svart stork som seglade tillsammans med alla dessa gamar. 3 blåtrastar sjöng och en
pilgrimsfalk såg ut som en liten prick bland gamarna på himlen.
Vi åkte på nytt till Villareal de San Carlos men fortsatte nu någon kilometer efter byn. Här
blev landskapet bergigare och utmed vägen fanns 1 medelhavsstenskvätta, 1 sjungande
lagerlärka, 1 sjungande glasögonsångare, 1 rödstrupig sångare och 1 smutsgam. Ytterligare
en lagerlärka sjöng från toppen av ett dött träd och två herdesångare tävlade om vem som
kunde sjunga vackrast.
Vid Mirador de Bascula – den kända häckningslokalen för spansk kejsarörn – lyckades vi
efter en stunds väntan hitta en kejsarörn långt borta vid bergskanten. Här fanns även alla tre
gamarter, och Stefan såg även en hökörn dra förbi.
Färden gick vidare mot stäppen norr om Caceres. Där såg vi minst 4 blåkråkor vid de holkar
som monterats upp på telefonstolpar. Dessa granna fåglar satt på telefontrådar och bjöd ibland
på flygturer där dom visade upp sin vackra fjäderdräkt med turkosa och bruna inslag.
I närheten av Caceres ligger sjön Embalse de Guadiloba. Där var det ganska dött sånär som på
10 mindre strandpipare, 1 silkeshäger, 1 vaktel, 2 styltlöpare, och en ormörn på en
telefonstolpe.

24 april:
Klockan var 09.45 och det var blåsigt och svalt när vi nådde sjön Presa de Sierra Brava. Här
kom två sandtärnor flygande på nära håll och gav oss en bra start på dagen. Vi fortsatte till
Madrigalejo rice fields där vi såg 1 stensparv, flera grässångare och cettisångare hördes, 1
sydnäktergal sjöng, och 10 helenaastrilder gick omkring på ett fält.
Vi körde vidare till Vegas Altas där vi kunde räkna in totalt 13 svartbukiga flyghöns i två
olika flockar. Här fanns det fler sandtärnor, svarthakade buskskvättor och tre vadarsvalor
som flög över oss på hög höjd.
Nästa stopp blev den lilla dammen Presa de Zujar där det stod kohäger, silkeshäger och några
purpurhägrar. Trastsångaren sjöng inifrån vassen och där hördes också en pungmes.
Vi körde till Benquerencia de la Serena, den lilla byn vars Castillo hyser svart stenskvätta.
Efter en promenad upp till ett berg inne i byn fick vi syn på den lille gynnaren. Den kraftiga
stenskvättan jagade en blåtrast fram och tillbaka och hann inte bry sig så mycket om sina
åskådare just då. Annars var den ganska skygg av sig.
Ett annat Castillo som väckte vårt intresse var det som lystrade till namnet Almorchon och där
fanns en annan blåtrast uppe på toppen. Här såg vi också turturduva, svart rödstjärt, samtidigt
som en herdesångare sjöng i korkekskogen.
Annars var dagens stora mål La Serena-stäppen – Europas största stäppområde och ett
verkligt fågelparadis. 21 svartbukiga flyghöns passerade, kalanderlärkor sjöng för fullt och



småtrapparna utstötte sina märkliga knäppljud i skydd av det höga gräset.
Vid Rio Guadalefra kom resans clou när det gäller rovfåglar. Det började med att en ljus
dvärgörn visade upp sig under fem minuter. Det fortsatte med en spansk kejsarörn som kom
glidande vid en bergssluttning. Som om det inte vore nog med det dök det upp en 1K
kungsörn några minuter senare. Tre örnarter inom loppet av en kvart var en riktig kick för
eftermiddagströtta skådare.
Dvärgörnen var för övrigt resans vanligaste örn med fyra-fem exemplar dagligen.

25 april:
Denna dag tog vi bilen söderut till Cornalvo natural park – en vacker plats med omväxlande
natur. Här fanns det gott om sångare, blåskator, biätare och härfåglar. Vid den lilla sjön
Dehesa de Cornalvo sjöng en lagerlärka i ett dött träd, och här sågs också tre dvärgörnar av
ljus fas. Hägrar, styltlöpare och några gluttsnäppor gick omkring i dammen och
sköldpaddorna låg och lapade sol på några stenar i strandkanten.
Ännu längre söderut vid Rio Guadiloba strax utanför staden Merida fanns en stor storkkoloni.
Här stannade vi för att kika lite runt floden och vad fick vi se om inte en grann natthäger som
stod och putsade sig på stranden. Det skulle bli resans enda natthäger.

26 april:
Belen plains utanför Trujillo stod på programmet och det skulle bli en härlig varm dag.
Stortrapparna sågs på långt avstånd och värmedallret gjorde det svårt att urskilja dom
överhuvudtaget. Men vi räknade i alla fall till fyra hannar och en hona.
Tjockfötterna var ganska vanliga och vi såg minst tre, varav en satt uppe på en sten, inte alls
långt från oss. En minervauggla satt också och spanade på ett stenblock lite längre bort.
Annars kryllade stäppen av arter som vi sett tidigare: Svartbukig flyghöna (7 kom flygande),
röd glada, silkeshäger, kohäger, rödhuvad törnskata, härfågel, biätare, grässångare och
medelhavsstensskvätta var några av arterna längs vägen. Plus gamar, trappar, lärkor och
kornsparvar förstås.
En lärka som vi inte hade lyckats få se var korttålärka, men under den här turen stod lyckan
oss bi. Vid en plöjd åker hördes och sågs tre-fyra exemplar av arten. Vi hade faktiskt riktigt
bra närobsar.
Tillbaka i Trujillo var vi ganska nöjda med dagen, men vi kunde förstås inte släppa
skådningen helt bara för att det vankades lite mat på en av torgets uteserveringar. En mörk
dvärgörn passerade inne i själva stan, och här kretsade också de vackra rödfalkarna runt
kyrktornet. Vi lyckades urskilja lätet från en blek tornseglare men den största delen av
seglarna bestod av vanliga tornseglare.
När vi hade återvänt till Fincasantamarta bestämde vi oss för att spana efter rovfåglar i ett par
timmar. Vi knallade upp till en liten utsiktspunkt någon kilometer ovanför gården och
väntade. Och vi väntade en bra stund innan det hände något.
Klockan 18.20 – efter en dryg timmes väntan – kom en dvärgörn av ljus fas seglande. Den
följdes av ytterligare fem örnar inom loppet av 40 minuter. Även gåsgamarna började komma
igång i kvällningen. Ett tiotal individer räknade vi in under vår tid på kullen. Här
fanns även en del annat:
Blåskatorna kraxade välbekant mellan fruktträden, och tre granna sommargyllingar visade
upp sig under flykt.

27 april:
Bergen kallade. Sierra Villuercas var målet för resan och det blev en tur med lite nya resarter.
Vi stannade först vid en liten bäck där det kom en alpkråka flygande. Här fanns också en
sjungande dubbeltrast, en bivråk, en rödstrupig sångare, några stenknäckar och mängder av
sjungande trädlärka. Det blev en trivsam dag i berglandskapet med sjungande sydnäktergal,
blåtrast, häcksparv, lagerlärka, häckande rostgumpsvalor och några dvärgörnar.



Men de två roligaste observationerna var sjungande polyglottsångare, alldeles ovanför den
lilla byn Berzocana, och sjungande bergsångare, några kilometer längre upp på samma väg.

28 april:
Nu sa vi adjö till Fincasantamarta med personal och styrde bilen mot Serrejon, cirka sex mil
norr om Trujillo. Vårt första stopp var vid Embalse de Arroycampo, en sjö som visade sig
innehålla en hel del intressanta arter. Tre skedstorkar gick in för landning i vassen, men det
som var mest överraskande var att två ägretthägrar gick omkring några hundra meter längre
bort på andra sidan sjön. Tillsammans med purpurhäger, vadarsvala, vassångare, sandtärna,
styltöpare, sävsångare och cettisångare bildade de en intressant artblandning och ljudkuliss i
värmen – 24 grader på förmiddagen.
En annan art som höjde temperaturen var purpurhöna, en art som tidigare inte fanns i
Extremadura men som nu har etablerat sig på flera platser i Spanien. Ett tiotal individer sågs
och hördes under våra dagar vid Embalse de Arroycampo – sjön som ligger alldeles i närheten
av kärnkraftverket i Almaraz.
Innan vi hade checkat in på hotel Alcaudon (hotell rödhuvade törnskatan) i Serrejon tog vi en
liten promenad i omgivningarna. En svart stork seglade tillsammans med några gamar och
fångade vår uppmärksamhet för en stund.
På kvällen fick vi se en tornuggla i byns kyrktorn, och det är bara att tacka våra danska
skådarkollegor Dan och Birgit Ströbech för att dom knackade på hos oss även om vi hade gått
och lagt oss. Tornugglan såg spöklik ut där den satt, men den vita fågeln var väldigt vacker
när den kastade sig i mörkret.

29 april:
I dag blev det kallt, minst sagt. Bergsområdet Valle de Jerte, är måhända ett fantastiskt
vackert område, men uppe vid trädgränsen var det nästan outhärdligt kallt. Sju plusgrader och
en isande polarvind gjorde att vi fick retirera nedåt, till grönskan och 18 plusgrader.
Längst däruppe njöt vi dock av att fyra ortolansparvar sjöng sin lite vemodiga sång. Längre
ner i civilisationen kunde vi se och höra flera sommargyllingar flöjta från lövverket. Det blev
en dag med ännu fler rovfåglar förstås. Dvärgörn och bivråk hörde till arterna som piggade
upp.
I Embalse de Arroycampo fick vi en ny resart – dvärgrördrom. En hördes, och en sågs
komma flygande över vattnet. Det blev en flyktig observation men det skulle komma att bli
betydligt bättre…

30 april:
Valborgsmässoafton hemma i Sverige men en vanlig skådardag i den spanska naturen.
Monfrague stod åter på programmet och för oss blev det ”som vanligt” ett stopp i Villareal de
San Carlos. En promenad på naturstigen utanför den lilla byn var både avkopplande och
fågelrik. Ett ormörn-par flög runt i dalen och lät oss få örnstudier på nära håll. Det var också
många tättingar som sjöng och de mest ovanliga för vår del var häcksparv och rödstrupig
sångare.
Åter i Serrejon väntade vi på kvällens stora begivenhet. Det var kvällen då vi skulle få se och
höra rödhalsad nattskärra. Den spanske guiden Jose Sais tog med oss på en biltur på en
riktigt dålig grusväg utanför Serrejon. Efter en skumpig resa hade vi turen att få se fyra-fem
nattskärror i strålkastarnas sken. Några svarade också när Jose spelade upp fåglarnas läte på
sin lilla bandspelare.
Det var en häftig upplevelse i den spanska natten och alla uppskattade turen. Speciellt den
busslast engelsmän som hade engagerat Sais som guide under veckan.

1 maj:
Idag blev det åter en varm dag med 24 grader mitt på dagen. Idag hade vi turen att få se två



svartvingade glador i närheten av Serrejon. De sågs nästan ännu bättre än paret från Monroy,
och detta gjorde oss nöjda med dagen innan den ens hade börjat. I Arroycampo hade vi en bra
obs på dvärgrördrom där den satt i vassen cirka 50 meter från oss. Annars var det mest samma
arter som tidigare, plus några trastsångare som sjöng på avstånd.
En sista tur till Belen plains blev det också, men den här gången körde vi in på lite småvägar.
De vanliga arterna visad sig men också en blå kärrhök som blev jagad av ängshökar. Annars
var det individrikedomen som var påfallande – igen:
Biätare – cirka 10, härfågel – cirka 10, rödhuvad törnskata – cirka 5, kornsparv – cirka 10,
svarthakad buskskvätta – cirka 5, ökenvarfågel – cirka 5, kohäger – cirka 100. Allt på bara någon
mils körning. Flera rödfalkar, två smådoppingar, och ännu fler dvärgörnar förgyllde skådandet
på Belen plains.

2 maj:
Presa de Valdecanas är en damm där man har en enorm utsikt från toppen. Nere vid dammen
och bilbron som går över floden Tajo finns en bra obs-plats. Här såg vi på en timme: 1
ormörn, 10 gåsgam, 1 klippsparv, 20 klippsvala, 2 sommargylling, 1 rödstrupig sångare, 2
svart stenskvätta, 2 blåtrast, 2 smutsgam, 2 grågam, 2 glada, 1 sammetshätta, 4 spansk sparv,
biätare (koloni), 1 rödhuvad törnskata, 1 varfågel, 2 forsärla, 2 gulhämpling.
Det mest överraskande var de två svarta stenskvättor som dök upp på varsin bergssluttning.
De hade vi inte räknat med att få se där. Vid en annan bro över Rio Tajo såg vi också resans
enda alpseglare, en art som vi kanske trodde skulle vara något vanligare.
Därmed var resan slut för den här gången och vi packade ihop våra saker för avfärd mot
flygplatsen Barajas.

ARTLISTA:
1. Smådopping – Little grebe – 2 ex Belen plains 30/4.
2. Skäggdopping – Great crested grebe – Enstaka ex under resan.
3. Storskarv – Cormorant – Enstaka ex under resan.
4. Dvärgrördröm – Little bittern – 2 ex Embalse de Arroycampo 30/4 och 1/5.
5. Natthäger – Night heron – 1 ex Merida 25/4.
6. Kohäger – Cattle egret – Allmän i lämplig biotop.
7. Silkeshäger – Little egret – Allmän i i lämplig biotop.
8. Ägretthäger – Great egret – 2 ex Embalse de Arroycampo 28/4.
9. Grå häger – Grey heron – Allmän i lämplig biotop.
10. Purpurhäger – Purple heron – Allmän i lämplig biotop.
11. Vit stork – White stork – Allmän i lämplig biotop.
12. Svart stork – Black stork – 1 ex Pena Falcon 23/4, 1 ex La Serena 24/4, 1 ex Serrejon 30/4.
13. Skedstork – Spoonbill – 3 ex Embalse de Arroycampo 30/4.
14. Gräsand – Mallard – Allmän i lämplig biotop.
15. Gåsgam – Griffon vulture – Allmän i lämplig biotop.
16. Grågam – Black vulture – Fåtaligare än gåsgamen, men ändå ganska allmän.
17. Smutsgam – Egyptian vulture – Allmän i lämplig biotop.
18. Kungsörn – Golden eagle – 1 ex Rio Guadalefra 24/4.
19. Spansk kejsarörn – Spanish imperial eagle – 1 ex Mirador de Bascula 23/4,  1 ex Rio 
Guadalefra 24/4.
20. Ormörn – Short-toed eagle – 1 ex Monroy  22/4, 1 ex Caceres 23/4, 2 ex Villareal de San Carlos 
30/4, 1 ex Presa de Valdecanas 2/5.  
21. Dvärgörn – Booted eagle – Allmän i lämplig biotop. Vi såg cirka 4-5 exemplar dagligen.
22. Hökörn – Bonelli´s eagle – 1 ex Rio Magasca 22/4, 1 ex Mirador de Bascula 23/4.
23. Röd glada – Red kite – Enstaka ex under resan.
24. Brun glada – Black kite – Allmän i lämplig biotop.
25. Brun kärrhök – Marsh harrier – Enstaka ex under resan.



26. Svartvingad glada – Black-shouldered kite – 2 ex Monroy 22/4, 2 ex Serrejon 30/4.
27. Blå kärrhök – Hen harrier – 1 ex Belen plains 1/5.
28. Ängshök – Montagu´s harrier – Allmän på Belen plains.
29. Ormvråk – Common buzzard – Enstaka ex under resan.
30. Bivråk – Honey buzzard – Enstaka ex under resan.
31. Sparvhök – Sparrowhawk – Enstaka ex under resan.
32. Tornfalk – Kestrel – Enstaka ex under resan.
33. Rödfalk – Lesser kestrel – Kolonier Trujillo och Monroy.
34. Pilgrimsfalk – Peregrine – 1 ex Pena Falcon 23/4.
35. Rödhöna – Red-legged partridge – Allmän i lämplig biotop.
36. Vaktel – Quail – 1 ex spelade utanför Trujillo 23/4.
37. Vattenrall – Water rail – Enstaka ex under resan.
38. Rörhöna – Moorhen – Allmän i lämplig biotop.
39. Sothöna –Coot – Enstaka ex under resan.
40. Purpurhöna – Purple swamp-hen – Flera ex vid Embalse de Arroycampo.
41. Stortrapp – Great bustard – Flera ex Belen plains.
42. Småtrapp – Little bustard – Flera ex Belen plains. Vanligare än sin större släkting.
43. Styltlöpare – Black-winged stilt – Allmän i lämplig biotop. Resans vanligaste vadarfågel.
44. Tjockfot – Stone curlew – Flera ex spelade, bland annat 3 ex Belen plains 23/4.
45. Rödvingad vadarsvala – Collared pratincole – Flockar på olika lokaler.
46. Mindre strandpipare – Little ringed plover – Några enstaka ex under resan, bland annat 3 ex 
Trujillo 23/4.
47. Tofsvipa – Lapwing – Enstaka ex under resan.
48. Drillsnäppa – Common sandpiper – Enstaka ex under resan.
49. Gluttsnäppa – Greenshank – Enstaka ex under resan.
50. Silltrut – Lesser black-backed gull – Enstaka ex under resan.
51. Sandtärna – Gull-billed tern – Flockar. Som mest 20 ex vid Presa de Sierra Brava 24/4.
52. Svartbukig flyghöna – Black-bellied sandgrouse – Flockar vid Belen plains.
53. Vitbukig flyghöna – Pintailed sandgrouse – 6 ex vägen mellan Trujillo/Monroy 23/4.
54. Klippduva/Tamduva – Rock dove – Allmän i lämplig biotop.
55. Ringduva – Wood pigeon – Allmän i lämplig biotop.
56. Turkduva – Collared dove – Allmän i lämplig biotop.
57. Turturduva – Turtle dove – Enstaka ex under resan.
58. Gök – Cuckoo – Enstaka ex under resan.
59. Skatgök – Great spotted cuckoo – 3 ex vägen mellan Trujillo/Monroy 23/4.
60. Tornuggla – Barn owl – 1 ex Serrejons kyrktorn 28/4.
61. Minervauggla – Little owl – 1 ex Belen plains 26/4.
62. Dvärguv – Scops owl – Flera ex hördes vid Fincasantamarta.
63. Rödhalsad nattskärra – Red-necked nightjar – 3-4 ex Serrejon 30/4.
64. Tornseglare – Common swift – Allmän i lämplig biotop.
65. Blek tornseglare – Pallid swift – Några ex sågs och hördes Trujillo.
66. Alpseglare – Alpine swift – 1 ex Rio Tajo 2/5.
67. Härfågel – Hoopoe – Allmän i lämplig biotop.
68. Kungsfiskare – Kingfisher – 1 ex Rio Magasca 22/4, 1 ex Sierra Villuercas 27/4.
69.Biätare – Bee-eater – Allmän i lämplig biotop.
70. Blåkråka – Roller – Flera ex runt Caceres.
71. Gröngöling – Green woodpecker – Enstaka ex under resan.
72. Större hackspett – Great spotted woodpecker – Enstaka ex under resan.
73. Mindre hackspett – Lesser spotted woodpecker – 1 ex hördes Fincasantamarta 26/4.
74. Tofslärka – Crested lark – Allmän i lämplig biotop.
75. Lagerlärka – Thekla lark – Allmän, men fåtaligare än tofslärkan. Inte så många artbestämda 
men åtminstone 1 ex sjungande Cornalvo 25/4, 1 ex Serrejon 30/4.



76. Trädlärka – Wood lark – Allmän i lämplig biotop.
77. Korttålärka – Short-toed lark – Några enstaka ex Belen plains.
78. Kalanderlärka – Calandra lark – Allmän i lämplig biotop.
79. Backsvala – Sand martin – Enstaka ex under resan.
80. Klippsvala – Crag martin – Allmän i lämplig biotop.
81. Ladusvala – Barn swallow – Allmän i lämplig biotop.
82. Rostgumpsvala – Red-rumped swallow – Allmän i lämplig biotop.
83. Hussvala – House martin – Allmän i lämplig biotop.
84. Sädesärla –White wagtail – Enstaka ex under resan.
85. Forsärla – Grey wagtail – Enstaka ex Sierra Villuercas, Presa de Valdecanas.
86. Gärdsmyg – Winter wren – Enstaka ex under resan.
87. Järnsparv – Dunnock – Enstaka ex under resan.
88. Rödhake – Robin – Enstaka ex under resan.
89. Sydnäktergal – Nigthingale – Allmän i lämplig biotop.
90. Svart rödstjärt – Black redstart – Allmän i lämplig biotop.
91. Stenskvätta – Northern wheatear – Allmän i lämplig biotop.
92. Medelhavsstenskvätta – Black-eared wheatear – Allmän i lämplig biotop.
93. Svart stenskvätta – Black wheatear – 1 ex Benquerencia de la Serena 24/4, 2 ex Presa de 
Valdecanas 2/5.
94. Svarthakad buskskvätta – Stonechat – Allmän i lämplig biotop.
95. Blåtrast – Blue rock thrush – Allmän i lämplig biotop.
96. Dubbeltrast – Mistle thrush – 2 ex sjungande Sierra Villuercas 27/4.
97. Koltrast – Blackbird – Enstaka ex under resan.
98. Svarthätta –Blackcap – Enstaka ex under resan.
99. Herdesångare – Western orphean warbler – 2 ex Villareal de San Carlos 22/4, 1 ex på samma 
lokal 23/4, 2 ex Almorchon 24/4, 1 ex Serrejon 30/4.
100. Sammetshätta – Sardinian warbler – Allmän i lämplig biotop.
101. Törnsångare – Whitethroat – Några ex i bergsmiljö.
102. Glasögonsångare – Spectacled warbler – 1 ex Villareal de San Carlos 23/4, 1 ex Sierra 
Villuercas 27/4. Båda gångerna rörde det sig om sjungande hannar.
103. Rödstrupig sångare – Subalpine warbler – 1 ex sjungande Villareal de San Carlos 22/4 och 
23/4, 1 ex samma lokal 30/4, 1 ex Presa de Valdecanas 2/5.
104. Sävsångare – Sedge warbler – Enstaka ex under resan.
105. Grässångare – Zitting cisticola – Allmän i lämplig biotop.
106. Vassångare – Savi´s warbler – 1 ex sjungande Embalse de Arroycampo 23/4 och 30/4.
107. Cettisångare – Cetti´s warbler – Allmän i lämplig biotop.
108. Rörsångare – Reed warbler – Enstaka ex under resan.
109. Trastsångare – Great reed warbler – Flera ex sjungande Embalse de Arroycampo, 1 ex 
sjungande Presa de Zujar 24/4.
110. Polyglottsångare – Melodious warbler – 1 ex sjungande Berzocana 27/4.
111. Bergsångare – Bonelli´s warbler – 1 ex sjungande Berzocana 27/4.
112. Grå flugsnappare – Pied flycatcher – Enstaka ex under resan.
113. Talgoxe – Great tit – Enstaka ex under resan.
114. Blåmes – Blue tit – Enstaka ex under resan.
115. Tofsmes – Crested tit – Enstaka ex under resan.
116. Stjärtmes – Long-tailed tit – Enstaka ex under resan.
117. Pungmes – Penduline tit – 1 ex Presa de Zujar 24/4.
118. Nötväcka – Nuthatch – Enstaka ex under resan.
119. Trädgårdsträdkrypare – Short-toed treecreeper – Allmän i lämplig biotop.
120. Rödhuvad törnskata – Woodchat shrike – Allmän i lämplig biotop.
121. Ökenvarfågel – Southern grey shrike – Allmän i lämplig biotop.
122. Blåskata – Azure-winged magpie – Allmän i lämplig biotop.



123. Skata – Magpie – Allmän i lämplig biotop.
124. Nötskrika – Jay – Enstaka ex under resan.
125. Kaja – Jackdaw – Enstaka ex under resan.
126. Alpkråka – Chough – Allmän i Sierra Villuercas.
127. Korp – Raven – Enstaka ex under resan.
128. Svart stare – Spotless starling – Allmän i lämplig biotop.
129. Sommargylling – Golden oriole – Bland annat 3 ex Fincasantamarta 26/4, 2 ex Presa de 
Valdecanas 2/5.
130. Gråsparv – House sparrow – Allmän i lämplig biotop.
131. Spansk sparv – Spanish sparrow – Allmän i lämplig biotop.
132. Stensparv – Rock sparrow – Allmän i lämplig biotop.
133. Bofink – Chaffinch – Enstaka ex under resan.
134. Hämpling – Linnet – Enstaka ex under resan.
135. Steglits – Goldfinch – Allmän i lämplig biotop.
136. Grönfink – Greenfinch – Enstaka ex under resan.
137. Gulhämpling – Serin – Allmän i lämplig biotop.
138. Stenknäck – Hawfinch – Enstaka ex under resan.
139. Ortolansparv – Ortolan bunting – Flera ex sjungande Valle de Jerte.
140. Häcksparv – Cirl bunting – 1 ex Fincasantamarta 21/4, 1 Villareal de San Carlos 22/4, 1 ex 
Berzocana 27/4.
141. Kornsparv – Corn bunting – Allmän i lämplig biotop.
142. Klippsparv – Rock bunting – Flera ex i Monfrague.
143. Helenaastrild – Common waxbill – 1 ex Presa de Zujar 24/4, 10 ex Presa de Sierra Brava 24/4.
144. Röd tigerfink – Red avadavat – 1 ex Cornalvo natural park 25/5.


