
SPANIEN 9-15 maj 2011 
  
Resenärer:  
Torbjörn Arvidsson, Stenungsund. 
Owe Hougström, Stenungsund. 
  
Upplägg: 
9 maj: Resdag Landvetter-Frankfurt-Madrid-Sepulvéda. 
10 maj: Embalse de Arrocampo, Monfragüe 
11 maj:Vägen Trujillo-Santa Marta de Magasca, Monroy, Belen plains. 
12 maj:Monfragüe, Embalse de Talavan, Embalse de Arrocampo. 
13 maj: Belen plains, Embalse de Arrocampo, Presa de Valdecanas. 
14 maj: Presa de Sierra Brava, Vegas Altas, Sierra de Villuercas, Embalse de Arrocampo.  
15 maj: Resdag Trujillo-Madrid-München-Landvetter. 
  
Boende: Finca Santa Marta utanför Trujillo utgjorde basen för vår resa och där sov vi fem 
nätter. Priset var oförändrat sedan vi besökte hotellet 2003 (85 euro) och en trerätters middag 
kostade 30 euro. Hotellet var inte direkt överdådigt och det kändes som om kvaliteten på 
rummen gått ned något sedan vårt förra besök. 
Vi åt middag varje kväll och maten var väl okej utan att vara fantastisk. Vi fick frukostpåsar 
med oss varje morgon och det ingick i priset. Man stod sig rätt länge på den påsen och det var 
ett stort plus. 
Första natten bodde vi på Vado del Duraton i Sepulvéda och det var ett riktigt fräscht hotell 
som kostade 60 euro för ett dubbelrum. Restaurangen var stängd på måndagar men vi hittade 
en liten restaurang i stan som hade öppet sent. 
  
Hyrbil/Flyg : Vi hyrde en Seat Ibiza som kostade cirka 2 000 kr/vecka. Bilen gick på diesel 
och var ganska bränslesnål, en dryg halvliter per mil. Vi körde cirka 210 mil under veckan i 
Spanien och de stora vägarna var riktigt bra. De vägar som inte var asfalterade är ett kapitel 
för sig. Någon allemansrätt finns inte i Spanien utan vid många infarter står det ”Prohibido 
pasar”. Men det kändes ändå inte som om rörelsefriheten var begränsad under skådningen. 
Vi flög med Lufthansa från Landvetter via Frankfurt på vägen ned. Hemresan gick via 
München och totalt betalade vi cirka 1 800 kronor för en tur och returbiljett. 
  
Allmänt : Vi tänkte inleda tisdagsmorgonen med att försöka höra eller se dupontlärkorna vid 
Ermitas de San Frutos och åkte egentligen bara ut för att reka på måndagskvällen. Men vi 
hade sån tur att vi både fick höra dem sjunga och se dem i perfekt ljus. Därför kände vi oss 
ganska nöjda med besöket redan på måndagen. På tisdagen körde vi istället ned till 
Extremadura och där stannade vi resten av veckan.  
Det var väldigt mycket fågel i rörelse under veckan. Vi hade till exempel 15 blåkråkor, 15 
vadarsvalor, 20 ängshökar, flera skatgökar, mängder av bruna glador, gåsgamar och fler 
biätare, kornsparvar och lärkor än tidigare år. Åtminstone kändes det så. Även arter som 
stortrapp, småtrapp och vit stork var talrika. 
Att få kryssa kafferseglare vid Castillo de Monfragüe var en riktig höjdare och avslutningen 
på resan gick inte av för hackor heller. Efter totalt cirka fem timmars letande totalt hittade vi 
äntligen den svartvingade gladan vid Embalse de Arrocampo. 
  
  



  
DAGBOK:  
9 maj:  
Vi kom ned till Madrids flygplats, Barajas, några minuter försenade med vårt flyg från 
Frankfurt. Det tog ett tag innan bagaget kom, men sedan gick allt ganska smidigt. 
Vi hittade vår hyrbil, en vit Seat Ibiza, och körde sedan ut på motorvägen i riktning mot 
Burgos. 
Efter cirka tiomils körning svängde vi av mot Sepulvéda. Vi körde igenom hela byn för att ta 
oss till lokalen för dupontlärka.  
En omväg visade det sig eftersom man kan svänga uppför en backe till höger strax innan 
själva Sepulvéda.  
Där kör man sedan vidare mot Villaseca och följer sedan skyltar mot Ermita de San Frutos. 
Ute vid den gamla kyrkoruinen var det ganska bra aktivitet trots att klockan var närmare 
19.00 på måndagskvällen. 
Herdesångare och rödstrupig sångare sjöng, precis som gulhämpling och häcksparv. 
På en åker sprang en rödhöna helt öppet och i branterna ned mot Rio Duraton gjorde vi vår 
första bekantskap med områdets gåsgamar. 
Här fanns också arter som gök, medelhavsstenskvätta, rödhuvad törnskata, blåskata, 
alpkråka, svarthakad buskskvätta och ökenvarfågel. 
Och så alla dessa lärkor förstås: sånglärka, lagerlärka, tofslärka, kalanderlärka och trädlärka 
noterades alla på lokalen och när solen började sänka sig över kvällshimlen packade vi in 
tubkikarna för att åka tillbaka mot Sepulvéda. 
Vi stannade till vid lokalen för dupontlärka någon kilometer från själva Ermita de San Frutos, 
och jag hade inte mer än vevat ned rutan på bilen förrän jag hörde dess mytomspunna sång. 
En fin vissling och ett lite tystare kvitter ljöd över nejden. 
Vi spanade febrilt. Efter en stund fick vi se två dupontlärkor sitta på varsin sten och sjunga i 
den stilla kvällen. 
Skådespelet varade mellan cirka 20.15 och 20.45 och lärkorna sågs i perfekt ljus.  
Snacka om bingo direkt. 
Kvällen avslutade vi med att äta färsk sparris, fläskkotlett och brylépudding på den lokala 
restaurangen Carmen. 
  
  
10 maj: 
Efter frukosten på hotell Vado del Duraton rullade vi söderut mot vårt huvudmål för resan, 
Extremadura. 
Efter en liten felkörning i Madrid hamnade vi efter ett par timmar vid våtmarken Embalse de 
Arrocampo. Där trillade det in flera nya arter på vår reslista: vassångare, grässångare, 
trastsångare, cettisångare, purpurhöna, purpurhäger, natthäger, brun kärrhök för att nämna 
några. Efter en stunds spanande över vassruggarna så fortsatte vi mot nationalparken 
Monfragüe. Vi åkte från Serrejón-hållet och utefter vägen hörde vi en av resans få 
polyglottsångare. Vid Portillo de Tietar blev vi uppmärksammade på en berguv som satt lågt i 
ett träd, och det tog bara ett par minuter innan vi bjöds på en av resans största höjdpunkter då 
en spansk kejsarörn kom seglande över bergskammen. En mäktig syn och en kanonstart på 
vistelsen i den här landsdelen. 
Hela vår Monfragüe-tripp var lyckad. Vid nästa stopp såg vi en hökörn längs en bergsrygg 
och vid ett annat stopp i nationalparken uppenbarade sig en ormörn. 
Vid den berömda Pená Falcon-klippan fanns det mängder av gåsgamar, några svarta storkar, 
en grågam och mängder av bruna glador. 



Blåtrast, svart rödstjärt och klippsparv sjöng här och var och vi fortsatte noggrant att kolla 
alla rostgumpsvalor i jakten på en eftersökt art – kafferseglare.  
Men ingen lycka så långt. Vi hade dock ett trumfkort kvar – Castillo de Monfragüe.  
Uppe i borgen sågs en alpseglare som hastigast samtidigt som stenknäck och 
trädgårdsträdkrypare hördes i branterna ned mot Rio Tajo. 
Vi stannade en stund på toppen och njöt av utsikten innan vi tog oss ned till parkeringen igen. 
Jag såg att det fanns svalor och seglare en bit bort från parkeringen, i östlig riktning om 
borgen. 
Jag fick in en liten seglare i storlek med en hussvala och visst. Den hade vit övergump. Det 
var en kafferseglare jag tittade på.  
Ett sms hem till en avundsjuk skådarkollega i Sverige och så var den dagen gjord.  
De sista fem milen ned till hotellet Finca Santa Marta kändes nästan som en triumffärd med 
ett färskt VP-kryss i bagaget. 
Finca Santa Marta ligger fint ute på landet cirka 15 kilometer från Trujillo. Vi tog en 
promenad i hotellets trädgård bland clementinträd och körsbärsträd med fullmogna bär. Ett 
par granna sommargyllingar jagade varandra mellan träden och här fanns även 
rostgumpsvala, steglits och trädgårdsträdkrypare. 
  
11 maj: 
Vaknade i ottan och gick ut i trädgården. En dvärguv spelade på avstånd och även en gök 
hördes på långt håll. Solen hade precis börjat gå upp och nu var det bara att invänta fullt 
skådarljus vilket vi hade vid 07.30. 
Då befann vi oss på vägen mellan Trujillo och Santa Marta de Magasca. De enorma 
gräsvidderna bjöd på mängder med fågel. Vi hade minst sex spelande vaktlar, några 
ängshökar, en skatgök, flera härfåglar, blåskator, rödhuvade törnskator och gökar. 
Sex stortrappar och ett tiotal småtrappar satt förstås också fint. Flera av småtrapparna 
spelade och utstötte sina märkliga knäppljud. 
Strax öster om Cáseres finns mängder av holkar för blåkråkor uppsatta. Många av dessa 
holkar var bebodda av just blåkråkor och vi räknade till minst 15 individer av den färgglada 
fågeln. 
Andra holkar ockuperades av tornfalkar och svarta starar. 
När vi kört förbi holkarna i riktning mot Cáseres går det en avfartsväg till höger mot Monroy. 
Det blev en skumpig resa på en väg med stora hålor och vårt råd är glasklart: Åk inte in på 
den här vägen 
Det är oerhört tidsödande och inte alls bra för bilen. Men det fanns ändå en del fåglar att se 
längs vägen.  
Efter några kilometers körning såg vi plötsligt ett dussin ängshökar av båda könen som jagade 
över ängarna. Ett fantastiskt skådespel då flera av fåglarna kom väldigt nära bilen, och där en 
hona satte sig på vägen cirka 20 meter framför oss. 
Här fick vi oss också ett nytt reskryss då två vitbukiga flyghöns passerade på ganska nära håll. 
Den klassiska lokalen för svartvingad glada nordost om Monroy var också föremål för ett 
besök den här dagen. 
Ingen svartvingad men väl en röd glada sågs på lokalen. Dvärgörn av både ljus och mörk fas, 
och en rödfalk på bo var andra fåglar här. 
Vi gick också ned lite söder om den stora eukalyptus-dungen räknat. Här sjöng gulhämpling, 
trädgårdsträdkrypare, grässångare, trädlärka, sommargylling och en vaktel spelade. Vid 
parkeringen fanns en koloni på ett 30-tal vita storkar och runt träden flög även spanska 
sparvar och turkduvor. 
Belen plains är i första hand en morgonlokal men vi gjorde ett försök på eftermiddagen för 
omväxlings skull. 



Resans första minervauggla satt på en sten några hundra meter från vägen och vi hade också 
flera skatgökar i området. 
  
12 maj: 
Vaknade av dvärguven som spelade ganska nära vårt rum på hotellet. Vi tog våra frukostpåsar 
och drog i väg mot Monfragüe vid 07.30. Efter en knapp timme nådde vi informationscentret 
vid Villarreal de San Carlos. 
Yoghurt, mackor och frukt slank ned till frukost samtidigt som en medelhavsstenskvätta lät 
höra sin knastriga sång från en stolpe i andra änden av parkeringsplatsen. 
En liten morgonpromenad på den gröna naturstigen var trevlig. På vägen ned mot en liten 
bäck sjöng sydnäktergal, trädlärka och häcksparv samtidigt som några biätare drog runt i 
området. En herdesångare sjöng inifrån ett lummigt träd och när vi kom ned till bäcken fick 
vi några nya resarter i form av gransångare, grå flugsnappare och stjärtmes. 
Utefter bäcken såg vi minst fyra forsärlor och en grann sommargylling korsade vägen framför 
oss. 
Efter promenaden drog vi oss så sakteliga bort mot Pena Falcon-klippan igen där det var mer 
folk än senast. 
Spanska skolelever, engelska, danska och franska turister beundrade alla dessa gåsgamar som 
seglade vid den stora klippan på andra sidan Rio Tajo. 
Vi räknade till cirka 60 fåglar i luften eller sittande på klipphyllor, men i själva verket var det 
många fler. 
Blåtrast, svart rödstjärt, klippsparv, sammetshätta, klippsvala och rostgumpsvala hörde till de 
vanliga inslagen och så plötsligt kom två dvärgörnar av ljus fas seglande över bergskammen. 
Vi lämnade Monfragüe för att besöka den lilla sjön Embalse de Talavan som ligger några mil 
norr om Cáseres. 
Talavan är en våtmark med vassar, klarvattenytor och ett litet gömsle där vi ställde oss en 
stund. Skäggdopping, rörhöna, snatterand, smådopping och vattenrall var arter som fanns i 
sjön och över alltihop svävade en kungsörn. 
Andra arter runt sjön var gök, mindre strandpipare, svarthakad buskskvätta, grässångare och 
trastsångare. 
Den här skådardagen avslutades med en ny tur till Embalse de Arrocampo. Kohäger, 
purpurhäger, silkeshäger och natthäger var här precis som senast och dessutom såg vi en 
förbiflygande ägretthäger . 
Kvällen avslutades som vanligt med en trerätters middag på hotellet och därefter med en kort 
promenad i trädgården bland spelande cikador och grodor. 
Efter att vi hade gått och lagt oss hörde jag plötsligt ett bekant läte utifrån:  
”Kjotok, kjotok, kjotok”. 
En rödhalsad nattskärra spelade och den kan inte ha varit särskilt långt borta. Jag väckte Owe 
som sprang ut i nattmörkret för att lyssna in en ny art på Lifer-listan.  
Nattskärran fanns inte här vid vårt besök 2003 men ett par år senare hade en fågel börjat 
hävda revir runt trädgården berättade hotellägaren Henri. 
  
13 maj: 
Kvart i åtta på morgonen nådde vi Belen Plains, ett enormt stäppområde alldeles utanför 
Trujillo. Efter att ha knixat oss igenom själva byn Belen började skådningen så smått från 
bilen. En minervauggla satt på en sten och en svart stork kom flygande norrifrån. 
Mängder av gåsgamar och vita storkar uppenbarade sig när vi scannade av fälten i jakt på de 
två trapparterna. 



En tjockfot hördes i fjärran och en vaktel spelade på lite närmare håll. Lite längre fram på 
grusvägen, cirka fyra-fem kilometer från själva Belen, stannade vi på en höjd för att leta efter 
trappar. 
Sex stortrappar och tio småtrappar blev utbytet den här gången där Owe gärna hade sett 
svartbukig flyghöna också. Men inga flyghöns på den här lokalen. 
I stället ett par granna rödfalkar som ryttlade i morgonljuset. De blågrå huvudena lyste som 
ädelstenar högst uppe på den slanka falkkroppen när jag fick in dem i tubkikaren.  
På Belen plains var också gott om biätare, härfåglar och kalanderlärkor och jag undrar i mitt 
stilla sinne: Hur många kornsparvar och tofslärkor kan det finnas i Extremadura. Precis som 
jag undrar hur många bruna glador och vita storkar det finns. 
Kan det verkligen finnas föda till alla? 
Efter Belen åkte till upp till Arrocampo igen för att fortsätta jakten på den svartvingade 
gladan. Vi besökte ett informationscenter om fågellivet i området och fick tips om att gladan 
setts från gömslena 4 och 5. 
Vi besökte båda gömslena men ingen glada ville visa sig. 
Lite nya reskryss blev det i alla fall i form av rörsångare och styltlöpare plus en mängd arter 
som vi sett vid tidigare besök. 
Mitt på dagen tog vi en tur till den stora dammen Presa de Valdecanas, på andra sidan 
motorvägen vid Almaraz. 
Här fanns två svarta stenskvättor på toppen av en bergsknalle och det var en trevlig art att få 
in på reslistan. De två skvättorna exponerade sig fint, om än på ett visst avstånd. 
Några smutsgamar seglade fint ovanför Rio Tajo och här fanns en hel del annat trevligt som 
till exempel: klippsvala, rostgumpsvala, biätare, sommargylling, sammetshätta, sydnäktergal, 
cettisångare och svarthätta och en galande gök. 
Det blev ett nytt försök på den svartvingade gladan och den här gången körde vi vägen mellan 
Saucedilla och Serrejon. 
En kungsörn snurrade ovanför fälten och en skatgök försvann i skogen. 12 rödhuvade 
törnskator räknades in på telefontrådar bara på några kilometers körning. 
  
14 maj: 
Den här dagen åkte vi till bergen. Men först blev det en tur till Vegas Altas och de stora 
risodlingarna i området. 
På vägen dit stannade vi till vid sjön Presa de Sierra Brava för att äta frukost. Mindre 
strandpipare, medelhavsstenskvätta och rödfalk var några av arterna runt sjön som mer såg ut 
som en fiskesjö än en fågelsjö. 
Vi lämnade sjön ganska snart och körde in på en liten grusväg i närheten med skylten ”Campo 
Lugar”. Här knäppte en småtrapp bredvid vägen samtidigt som en stortrapp kom flygande. 
En vaktel spelade också. 
Madrigalejo ricefields brukar hysa mängder av vadare och änder under vinter och vår, men 
vid vårt besök var det mest storkar som gick omkring och petade i vattnet. Fel årstid skulle 
man kunna säga för den här annars så fina lokalen. 
Vi fortsatte bort mot Vegas Altas som är ett vidsträckt område med odlingar. Cettisångare 
och grässångare höll låda och här hördes även en tjockfot. 
En av målarterna här var rödvingad vadarsvala. Jag tyckte jag hörde dess tärnlika läte en bit 
bort, men avståndet gjorde att jag avstod från en säker artbestämning. 
Vi rullade längre in i området och blickade ut över de stora risfälten. Nu sågs äntligen en 
rödvingad vadarsvala från bilen och när vi väl hade sett arten var det som om proppen gick 
ur. 
Plötsligt kom det vadarsvalor från alla håll och totalt räknade vi till 15 individer.  



Här fanns också rödfalk, ett 20-tal styltlöpare, småflockar med kohäger och silkeshäger samt 
en del tättingar. 
Gök, svarthakad buskskvätta, ökenvarfågel och trastsångare var några av arterna i området. 
På vägen tillbaka såg vi två svartbukiga flyghöns flyga över vägen. Det såg ut som om dem 
gick ned lite längre bort och vi försökte följa efter med bilen. Flyghönsen sågs inte igen, men 
väl ett nytt gäng med vadarsvalor. 
På väg upp mot bergen Sierra de Villuercas körde vi rutten som börjar i Logrosán i söder och 
går upp via byarna Navezuelas och Retamosa i norr. Rutten finns omnämnd i boken ”Where 
to watch birds in southern and western Spain (Garcia och Paterson). 
Från bilen hördes många sydnäktergalar men även arter som trädgårdsträdkrypare, 
trädlärka, järnsparv, gulhämpling, sammetshätta, provencesångare, gök och svarthätta. 
En turturduva flög in mellan några träd och uppe i bergen fanns gåsgam, grågam och ormörn. 
Ett par obestämda trastar på klippavsatser fick förbli obestämda. Stentrast eller Blåtrast? 
Ljuset och avståndet gjorde det omöjligt att bestämma dessa fåglar. Tyvärr. 
Andra fåglar uppe i bergen var forsärla, dubbeltrast, rödhuvad törnskata, polyglottsångare, 
rödhöna och klippsvala. 
Efter bergsturen åkte vi ned mot Navalmoral de la Mata för att försöka en sista gång på 
svartvingad glada, en art som vi säkert lagt fem timmar på för att få in. 
Vi svängde av inne i Saucedilla och ut på den skumpiga vägen som leder till gömsle nummer 
5 i Embalse de Arrocampo. 
Det blåste och himlen såg hotfullt svart ut. 
Vi hade stått i en kvart och hade nästan gett upp hoppet när jag plötsligt såg något flaxa till 
över skogen: 

–       Där är den, ropade jag och Owe fick förstås bråttom att höja kikaren. 
Javisst, där var den lilla vita gladan. Äntligen. En svart, grå och vit skapelse dansade mot 
himlen, och vi följde den genom våra okular.  
Det blev ett fantastiskt slut på veckan i Extremadura. En värdig slutpunkt på skådandet på den 
spanska landsbygden. 
På kvällen åt vi middag utomhus och det blev en trevlig förbrödring runt middagsborden. En 
belgare berättade om gökens fortplantningsvanor och hotellets ägare bad oss att skriva en rad 
på svenska i gästboken. 
Strax innan skymningen var också den rödhalsade nattskärran uppe och spelflög mot den 
ljusröda kvällshimlen. 
Men den naturupplevelsen fick jag tyvärr inte dela med någon annan. Jag hade gått en kortare 
promenad bakom hotellet när skärran plötsligt visade sig för första och sista gången på den 
här resan. 
  
  
ARTLISTA   
1. Smådopping – Little Grebe: 2 ex Embalse de Talavan 12/5.  
2. Skäggdopping – Great crested grebe:  7 ex Embalse de Talavan. 
3. Storskarv – Cormorant: 2 ex Embalse de Arrocampo. 
4. Natthäger - Nightheron: Några ex Embalse de Arrocampo.  
5. Kohäger – Cattle egret: Allmän i lämplig biotop.  
6. Silkeshäger – Little egret: Några ex Embalse de Arrocampo.  
7. Ägretthäger – Great egret: 1 ex Embalse de Arrocampo 12/5.  
8. Grå häger – Grey heron: Flera ex Embalse de Arrocampo.  
9. Purpurhäger –  Purple heron: Flera ex Embalse de Arrocampo. 
10. Vit stork – White stork: Allmän i lämplig biotop.  



11. Svart stork – Black stork: Flera ex Monfragüe + ett ex Belen plains. 
12. Gräsand – Mallard: Tämligen allmän i lämplig biotop.  
13. Snatterand – Gadwall: 1 ex Embalse de Talavan 12/5.  
14. Skedand – Shoveler: 1 ex Embalse de Arrocampo 12/5.  
15. Gåsgam – Griffon vulture: Allmän i lämplig biotop.  
16. Grågam – Black vulture: Enstaka ex Monfragüe och Sierra de Villuercas. 
17. Smutsgam – Egyptian vulture: Flera ex Ermitas de San Frutos 9/5. 3 ex Presa de 
Valdecanas 14/5. 
18. Kungsörn – Golden eagle: 1 ex Embalse de Talavan 12/5, 1 ex Serrejón 13/5. 
19. Spansk kejsarörn – Spanish imperial eagle: 1 ex Portillo de Tietar 10/5. 
20. Ormörn – Short-toed eagle: Några ex på resan bland i Monfragüe och Sierra Villuercas. 
Ett par satt på en klippavsats på den sistnämnda lokalen. 
21. Dvärgörn – Booted eagle: Cirka tio ex totalt på olika lokaler, både ljus och mörk fas. 
22. Hökörn – Bonellis eagle: 1 ex Rio Tajo, Monfragüe 10/5.  
23. Röd glada – Red kite: Enstaka ex under resan. 
24. Brun glada – Black kite: Allmän i lämplig biotop  
25. Brun kärrhök – Marsh harrier: Några ex under resan, bland annat 3 ex Embalse de 
Arrocampo. 
26. Svartvingad glada – Black-shouldered kite: 1 ex Embalse de Arrocampo 14/5. 
27. Ängshök – Montagus harrier: Totalt 20 ex, flest i närheten av Santa Marta de Magasca. 
28. Ormvråk - Buzzard: Några ex under resan. 
29. Tornfalk - Kestrel: Några exemplar på olika lokaler. Några hade tagit holkar i besittning 
utanför Cáseres. 
30. Rödfalk – Lesser kestrel: Som mest 5 ex Vegas Altas 14/5, men flera ex även på Belen 
plains och en hanne på bo vid den klassiska lokalen för svartvingad glada utanför Monroy. 
31. Rödhöna -Red-legged partridge: Tämligen allmän i lämplig biotop. 
32. Vaktel - Quail: Flera spelande exemplar i lämplig biotop.  
33. Vattenrall – Water rail: 1 ex Embalse de Talavan, 1 ex Embalse de Arrocampo. 
34. Rörhöna - Moorhen: Några exemplar i lämpliga våtmarker.  
35. Sothöna - Coot: Några exemplar i Embalse de Talavan.  
36. Purpurhöna – Purple swamphen: Minst 4 ad + 2 juv i Embalse de Arrocampo. 
37. Stortrapp – Great bustard: Ganska många Belen plains och Santa Marta de Magasca. Flera 
tuppar kunde beskådas på nära håll.  
38. Småtrapp – Little bustard: Tämligen allmän Belen plains och Santa Marta de Magasca. 
39. Styltlöpare – Black winged stilt: Enstaka vid Embalse de Arrocampo, flera större flockar 
Vegas Altas. 
40. Tjockfot – Stone curlew: Flera hördes på Belen plains och vid Vegas Altas. 
41. Rödvingad vadarsvala – Collared pratincole: 15 ex i området runt Vegas Altas 14/5. 
42. Mindre strandpipare – Little ringed plover: 2 ex Presa de Sierra Brava 14/5, 1 ex Embalse 
de Talavan. 
43. Drillsnäppa – Common sandpiper: 1 ex Embalse de Arrocampo.  
44. Skrattmås – Black-headed gull: 2 ex Vegas Altas 14/5. Resans enda måsar gick på ett 
översvämmat risfält. 
45. Svartbukig flyghöna – Black-bellied sandgrouse: 2 ex Presa de Sierra Brava 14/5. 
46. Vitbukig flyghöna – Pintailed sandgrouse: 2 ex Santa Marta de Magasca.  
47. Klippduva/Tamduva – Rock dove: Allmän i lämplig biotop.  
48. Ringduva – Wood pigeon: Allmän i lämplig biotop.  
49. Turkduva – Collared dove: Allmän i lämplig biotop.  
50. Turturduva – Turtle dove: 1 ex Villarral de San Carlos 12/5, 1 ex Sierra Villuercas 14/5. 
51. Gök – Common cuckoo: Tämligen allmän i lämplig biotop.  



52. Skatgök – Great spotted cuckoo: 1 ex vägen utanför Serrejón, 1 ex Belen plains, flera ex 
utmed vägen Trujillo-Santa Marta de Magasca..  
53. Berguv – Eagle owl: 1 ex Portillo de Tietar 10/5. 
54. Dvärguv – Scops owl: 1 ex spelande Finca Santa Marta hela veckan. 
55. Minervauggla – Little owl: Några ex på Belen plains, 1 ex centrala Trujillo tidigt en 
morgon. 
56. Rödhalsad nattskärra – Red-necked nightjar: 1 ex spelade flera kvällar i Finca Santa 
Martas trädgård. Den har hävdat revir där sedan 2005.  
57. Tornseglare – Common swift: Allmän i lämplig biotop.  
58. Alpseglare – Alpine swift: 3 ex Castillo de Monfragüe 10/5.  
59. Kafferseglare – White-rumped swift: 1 ex sågs öster om parkeringen vid Castillo de 
Monfragüe den 10/5. Den höll till bland alpseglare, tornseglare och hussvalor. 
60. Härfågel - Hoopoe: Allmän i lämplig biotop. 
61. Biätare - Bee-eater: Allmän i lämplig biotop. 
62. Blåkråka - Roller: 15 ex vid holkarna utanför Cáseres.  
63. Sånglärka - Skylark: 2 ex Ermitas de San Frutos 9/5.  
64. Tofslärka – Crested lark: Allmän i lämplig biotop.  
65. Lagerlärka – Thekla lark: Tämligen allmän i lämplig biotop. 
66. Trädlärka – Wood lark: Allmän i lämplig biotop.  
67. Kalanderlärka – Calandra lark: Allmän i lämplig biotop.  
68. Dupontlärka – Duponts lark: Minst 2 ex spelade vid Eremitas de San Frutos. Lärkorna 
både sågs och hördes kanonfint på kvällen den 9/5.  
69. Backsvala – Sand martin: Enstaka ex på resan. 
70. Klippsvala – Crag martin: Allmän i lämplig biotop.  
71. Ladusvala – Barn swallow: Allmän i lämplig biotop.  
72. Rostgumpsvala – Red-rumped swallow: Allmän i lämplig biotop. Den fåtaligaste av 
svalorna, 
men ändå ganska vanlig på sina håll. 
73. Hussvala – House martin: Allmän i lämplig biotop  
74. Sädesärla – White wagtail: Några ex under resan, bland annat ett i Sepulvéda den 9/5 på 
väg till restaurangen. 
75. Forsärla – Grey wagtail: Tämligen allmän i lämplig biotop.  
76. Gärdsmyg – Wren: Några sjungande exemplar under resan, bland annat i Villarreal de San 
Carlos. 
77. Järnsparv - Dunnock: Ett ex hördes sjunga i Sierra de Villuercas 14/5. 
78. Rödhake - Robin: Ett par ex sågs och hördes under resan.  
79. Sydnäktergal – Nightingale: Allmän i lämplig biotop.  
80. Svart rödstjärt – Black redstart: Tämligen allmän i lämplig biotop. 
81. Medelhavsstenskvätta – Black-eared wheatear: 1 ex Ermitas de San Frutos 9/5, 1 ex 
Villarreal de San Carlos 11/5, 1 ex Presa de Sierra Brava 14/5. 
82. Svart stenskvätta – Black wheatear: 2 ex Presa de Valdecanas 14/5. Samma lokal som vi 
såg ett par våren 2003. 
83. Svarthakad buskskvätta – Stonechat: Allmän i lämplig biotop. 
84. Blåtrast – Blue rock thrush: Tämligen allmän i lämplig biotop. 
85. Dubbeltrast – Mistle thrush: Några enstaka ex på resan.  
86. Koltrast – Blackbird: Tämligen allmän i lämplig biotop.  
87. Svarthätta – Blackcap: Flera sjungande ex bland i Sierra de Villuercas. 
88. Herdesångare – Western orphean warbler: 1 ex Ermitas de San Frutos 9/5, 1 ex Villarreal 
de San Carlos 11/5, 1 ex Sierra de Villuercas 14/5.  
89. Sammetshätta – Sardinian warbler: Tämligen allmän i lämplig biotop. 



90. Rödstrupig sångare – Subalpine warbler: Enstaka ex sjungande, bland ett ex Ermitas de 
San Frutos 9/5.. 
91. Provencesångare – Dartford warbler: 2 ex Sierra de Villuercas 14/5. 
92. Grässångare – Zitting cisticola: Tämligen allmän i lämplig biotop. 
93. Vassångare – Savis warbler: Flera ex sjungande Embalse de Arrocampo. 
94. Cettisångare – Cettis warbler: Flera ex på olika lokaler, flest vid Embalse de Arrocampo. 
95 Rörsångare – Reed warbler: 1 ex Embalse de Arrocampo.  
96. Trastsångare – Great reed warbler: Minst tre sjungande Embalse de Arrocampo, och även 
flera sjungande vid Embalse de Talavan.  
97. Polyglottsångare – Melodious warbler: Enstaka sjungande ex, bland annat vid vägen 
mellan Serrejón och Portillo de Tietar. 
98. Gransångare – Chiffchaff: 1 ex sjungande Villarreal de San Carlos 12/5. 
99. Grå flugsnappare – Pied flycatcher: 1 ex Villarreal de San Carlos 12/5.. 
100. Talgoxe – Great tit: Tämligen allmän i lämplig biotop.  
101. Blåmes – Blue tit: Några ex på olika lokaler i Sierra de Villuercas. 
102. Stjärtmes – Long-tailed tit: Några ex av den iberiska rasen i Villarreal de San Carlos 
12/5. 
103. Trädgårdsträdkypare – Short-toed treecreeper: Tämligen allmän i lämplig biotop. 
104. Rödhuvad törnskata – Woodchat shrike: Allmän i lämplig biotop. 
105. Ökenvarfågel - Southern grey shrike: Allmän i lämplig biotop. 
106. Blåskata – Azured-winged magpie: Allmän i lämplig biotop.  
107. Skata – Magpie: Allmän i lämplig biotop. 
108. Nötskrika – Jay: Några enstaka ex  under resan.  
109. Kaja – Jackdaw: Allmän i lämplig biotop. 
110. Alpkråka: Ett 20-tal ex Ermitas de San Frutos 9/5.  
111. Kråka – Carrion crow: Några ex av den svarta rasen noterades. 
112. Korp – Raven: Några ex på olika lokaler. 
113. Svart stare – Spotless starling: Allmän i lämplig biotop.  
114. Sommargylling – Golden oriole: Tämligen allmän i lämplig biotop. 
115. Gråsparv – House sparrow: Allmän i lämplig biotop.  
116. Spansk sparv – Spanish sparrow: Allmän i lämplig biotop.  
117. Stensparv – Rock sparrow: Enstaka ex i Monfragüe. Betydligt färre än på förra resan. 
118. Bofink – Chaffinch: Allmän i lämplig biotop. 
119. Hämpling – Linnet: Allmän i lämplig biotop. 
120. Steglits – Goldfinch: Allmän i lämplig biotop. 
121. Grönfink- Greenfinch: Allmän i lämplig biotop. 
122. Gulhämpling- Serin: Allmän i lämplig biotop. 
123. Stenknäck: - Hawfinch: Några ex runt Castillo de Monfragüe 11/5. 
124. Häcksparv – Cirl bunting: 1 ex Ermitas de San Frutos 9/5, 1 ex Villarreal de San Carlos 
11/5. 
125. Kornsparv – Corn bunting: Allmän i lämplig biotop.  
126. Klippsparv – Rock bunting: 1 ex Ermitas de San Frutos 9/5, 1 ex Pena Falcon-klippan 
11/5. 
127. Helenaastrild Common Waxbill: – 2 ex Vegas Altas 14/5.  
128. Tigerfink – Red Avadavat: 8 ex Embalse de Arrocampo 14/5.  
  
 


