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Karta
Nedan presenteras en enkel kartan med flertalet av de besökta lokalerna under resan 
utmärkta. 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Reseberättelse

Tisdag 26 april
Köpenhamn - Madrid - Torrejón el Rubio
Gruppen samlades på Kastrup under sen eftermiddag och flyget mot Madrid lyfte vid 19-
tiden. Då det senaste dagarna i Sverige bjudit på ett riktigt kyligt aprilväder med inslag av 
snö var det med stor entusiasm vi såg fram emot att komma iväg mot fåglar, sol och 
värme! På flygplatsen i Madrid anslöt vår sista deltagare och vi hoppade på vår buss för 
transport till vårt hotell i Torrejón el Rubio strax utanför Monfragüe. Vi anlände hotellet efter 
3 timmars busstur och efter en snabb incheckning stupade alla i säng förväntansfulla inför 
morgondagens första skådardag!

Onsdag 27 april
Torrejón el Rubio - Monfragüe - Torrejón el Rubio
Heldag i Monfragüe nationalpark och en fantastik sådan - massor med fåglar, spektakulära 
vyer och perfekt väder! Dagen började redan på parkeringen innan vi hoppade in i bussen 
då ett gäng nyfikna blåskator hoppade runt i träden precis bredvid oss - läckert! Vårt första 
stopp var området kring legendariska Pena Falcon där mängder av gamar, av alla tre arter, 
visade sig fint liksom svart stork, pilgrimsfalk, blåtrast, klippsparv m.m. Vi gav oss sedan 
längre in i parken, via ett kaffestopp i Villareal de San Carlos, mot området kring floden 
Tiétar och fick där kanonbsar på ett häckande par spansk kejsarörn. Efter lunch valde vi 
att skåda i ett lite torrare buskområde och det gav fin utdelning med flera otroligt vackra 
medelhavsstenskättor, rostsångare, provencesångare och sammetshättor. Eftermiddagen 
ägnades åt att vandra upp och njuta av utsikten från Monfragüe Castellet - vi fick här 
återigen fantastiska möten med gåsgamar som passerade på längs branterna på 
”klappavstånd”. Längs vägen upp och ner såg vi ett bl.a. några alpkråkor 
trädgårdsträdkrypare och nötväcka. Dagen avslutades på vårt hotell med en riktigt god och 
trevlig middag - helt enkelt en mycket lyckad första dag!
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Torsdag 28 april
Torrejón el Rubio - NW om Monroy - Arroyo Talavan - Monroy - Santa Marta de Magasca - 
La Pulgosa - Cacerés - Torrejón el Rubio
Vi började dagen med ett promenad längs en liten vägen N om Monroy. Vi vandrade 
genom ett mycket vackert och fågelrikt landskap. Bäst var nog paret av svartvingad glada 
som visade upp sig mycket fint och spelflög! Trevligt var också några turturduvor, mängder 
med blåskata samt sammetshätta som visade sig helt öppet en längre stund. Efter detta 
åkte vi till området kring Arroyo Talavan. Strax innan själva våtmarken stannade vi och fick 
riktigt fina obsar av kalanderlärka, korttålärka, tjockfot en melanistisk ängshök och lite 
oväntat ett par tofsvipa! Vid själva våtmarken sjöng trast- och sävsångare samt att vi fick 
se många riktigt snygga spanska sparvar samla kaveldun till sitt bobygge. Dagens 
kaffestopp på torget inne i Monroy blev mycket lyckat där vi sittandes drickande en riktigt 
bra kopp spansk kaffe lyckades se bl.a. svart stork, ormörn, dvärgörn, spansk kejsarörn, 
grågam och alpseglare - inte illa! Vi styrde sedan mot staden Cacerés och passerade då 
över öppna stäpplikande områden kring La Pulgosa. Här fick vi se våra första stortrappar, 
rödfalkar och inte minst närmare 20 blåkråkor! Blåkråkorna häckar i holkar längs vägen, 
vilken även bebos av kajor och rödfalkar. Under sena eftermiddagen besökte vi Cacerés 
och fick där en intressant guidning av stadens historia. Dagen avslutades med 
artgenomgång på vårt hotell terass i strålande sol och med Monfragüe nationalpark i 
fonden!
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Fredag 29 april
Torrejón el Rubio - Jaraicejo - Arrocampo - Trujillo
Vi lämnade idag vårt hotell i Torrejón el Rubio för att ägna dagen åt området runt sjön 
Arrocampo, vilken i grunden är en skapad sjö som har som funktion att fungera som 
kylning till det kärnkraftverk som ligger i anslutning till sjön. På vägen till Arrocampo 
stannade vi i ett öppet buskmaksområde nära Jaraicejo med lagerlärka som karaktärsart. 
Vi fick även här fina obsar på provencesångare, iberisk varfågel samt inte minst 2 
skatgökar. Efter detta fortsatte vi till området runt Arrocampo där vi tillbringade restan av 
dagen. Först skådade vi vid några olika gömslen runt sjön och såg bl.a. massor med 
purpurhägrar, purpurhöns, flera dvärgrördrom (grymt fina obsar!), bobyggande 
helenaastrild samt de många sandtärnorna som jagade i anslutning till sjön. Efter lunch 
besökte vi några mindre vattenhål i anslutning till Arrocampo och noterade då bl.a. 
rödhuvad dykand, flera ägretthägrar, styltlöpare, massor med biätare. På 
seneftermiddagen besökte vi en sluttning i en olivlund nära Arrocampo vilken hade flera 
arter orkidéer som blommade (även om det var precis i slutet av blomningen). I fågelväg 
fick vi kanonobsar på en 3k spansk kejsarörn som seglade över området. Dagen avslutade 
med att vi styrde mot Trujillo där vi checkad in på vårt nya hotell för de kommande två 
dagarna.
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Lördag 30 april
Trujillo - Stäppen vid Santa Marta de Magasca - Rio Tamuja - La Pulgosa - Gaudiloba - 
Trujillo
Denna dag börjande vi tidigt och var på plats vid stäppområdena väster om Trujillo kring 
Santa Marta de Magaska i gryningen. Vi fick här fina obsar på både spelande småtrapp 
och stortrapp (totalt närmare 30 ex) samt noterade förbiflygande vitbukiga och svartbukiga 
flyghöns. Vi noterade även en tre skatgökar, en minervauggla som satt på ett stenhus ute 
på stäppen samt de närmast öronbedövande ljudet från alla sjungande kalenderlärkor - 
härligt! Efter ett snabb kaffestopp i Santa Marta de Magaska spenderade vi sedan någon 
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timmes skådande vid Rio Tamuja och fick där bl.a. se kungsfiskare, ett ormörnspar som 
visade sig mycket fint samt att vi fick kanonobsar på ca 10 rostgumpsvalor som häckade 
under bron. Dagens lunch intog vi på en liten typisk spansk bar i staden Santa Marta de 
Magasca, där vi bjöds på läcker tapas. Mätta och glada drog vi sedan under 
eftermiddagen västerut och passerade först La Pulgosa och blåkråkorna för att sedan 
stanna vid vattenreservoaren Gaudiloba. Denna visade dock sig vara tämligen tom på 
fågel och i princip bara en ensam skrattmås och silltruts sågs i sjön. Vi fick dock höra 
herdesångare fint och en gransångare sjöng. Vi avslutade dagens skåning vid 
tjurfäktningsarenan i Trujillo för att titta efter de vackra rödfalkarna som häckar där. Under 
tidig kväll fick vi en intressant kulturguidning i Trujillo. Efter denna guidning hann vi med ett 
besök på pågående ost- och vinfestival på torget för att sedan samlas och tillsammans 
avnjuta en fantastik middag på en av Trujillos bättre restauranger!
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Söndag 1 maj
Trujillo - Stäppen NE Santa Marta de Magasca - Playa Blanco - Puerto del Pico  
Navarradonda de Gredos
Vi valde att börja denna dag på stäppområdena nordost om Santa Marta de Magaska med 
huvudmålet att få bättre obsar på de båda arterna flyghöns. Längs vägen noterade vi en 
småtrappshane som stod och spelade samt två tjockfötter som lyfte från en plöjd åker. 
Efter lite letande hittade vi ett område där vi på håll kunde se ett större parti med plöjda 
fält, vilket ofta är bra för flyghöns. Vi närmade oss detta och fick under vår promenad fina 
obsar på flera stortrappar, spelflygande småtramp samt ett 10-tal grågamar. När vi var 
tillräckligt när de plöjda fälten och kunde spana av dessa hittade vi mycket riktigt ett antal 
svartbukiga flyghöns samt att hade ett par mindre flockar av vitbukiga flyghöns som 
passerade förbi oss - målet uppnått! Efter denna morgon- och förmiddagsexkursion styrde 
vi mot Gredosbergen. Vi tog en östlig rutt dit via stannade för lunch vid Playa Blanco (strax 
innan Puerto del Pico) där vi bl.a såg ett gängs stjärtmesar, nötväcka och några forsärlor. 
Vi gjorde sedan också ett stopp vid Puerto del Pico och såg där endel fågel sträcka 
igenom passet på väg norrut, bl.a. några dvärgörnar och en ängshök. Överlägset häftigast 
var dock de 10 skedstorkarna som kom på uppskattningsvis 2 500 m höjd sträckande 
målmedvetet norrut! Under eftermiddagen anlände vi till vårt hotell i Navarredondo de 
Gredos och gjorde en fin eftermiddagsvandring från vårt hotell. En hel del nya arter visade 
sig så som flera berggsångare, törnsångare, m. korsnäbb, tofsmes, svartmes och fler riktgt 
snygga svarta rödstjärtar. Dagen avslutade med en fantastisk god och vällagad middag på 
vårt hotell Hostel Alamzor.
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Måndag 2 maj
La Plataforma - Rio Tormes - Navarredonda kyrka - Parador Hotel
Dagen ägnades åt närområdet kring Navrredondas de Gredos. Vi startade tidigt med att 
köra upp mot La Plataforma och dagens väderprognos var minst sagt lovande med sol och 
svaga vindar. Vi fick en underbar morgon fram till lunch uppe i bergen med bl.a.  
stentrastar, blåhakar, ortolansparvar och gott om stenbockar. Efter lunch gjorde vi en fin 
promenad längs Rio Tormes och såg då bl.a. svartvit flugsnappare, flera bergsångare och 
kungsfåglar. Ett snabbt stopp vid kyrkan i Navarredonda de Gredos gav stensparv och 
polyglottsångare - vi lyckades dock inte se någon citronsiska kring Parador de Gredos 
under eftermiddagen. Vi tillbringade sedan några timmar i solen på vår stora altan på 
hotellet och spaning därifrån , vilket bl.a. gav ett par sträckande dvärgörnar. Dagen 
avslutades som vanligt med en underbar middag signerad kocken på Hostel Almanzor!

Tisdag 3 maj
Navarredonda de Gredos - Parador Hotel - Madrid
Vår sista dag och vi hade några timmar att skåda i omgivningar kring Navarredonda de 
Gredos innan vi var tvungna att köra tillbaka till Madrid och flyget hem. Vi valde området 
kring Parador Hotell för att igen försöka på citronsiska. Vädret var optimalt med sol och 
vindstilla, men tyvärr ville inga citronpiskor visa sig. Vi fick dock en mycket fin promenad i 
den imponerande tallskogen i sluttningen nedför hotellet. Vid 10-tiden tackade vi vår 
mycket duktige lokala guide Godfried innan vi lämnade Sierra de Gredos för Madrid. 
Planet hem lyfte vid 15-tiden och 3 timmar senare landade vi i Köpenhamn. En mycket 
lyckad och trevlig vecka i fantastiska Extremadura var nu över! 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Artlistor
Nedan redovisas artlistor med korta kommentarer för observerade fåglar, däggdjur samt 
orkidéer sedda under resan.

Fåglar  

1. Snatterand (Anas strepera) 
1 hane Arroyo Talavan 28/4, 1 hane La Pulgosa 28/4, 2 ex Arrocampo 29/4 och 1 hane SE om 
Santa Marta de Magaska 30/4.

2. Gräsand  (Anas platyrhynchos) 
Noterad så gott som dagligen i mindre antal.

3. Rödhuvad dykans  (Netta rufina) 
1 par Arroccammo 29/4.

4. Rödhöna (Alectoris rufa hispanica) 
Noterad dagligen med enstaka exemplar främst längs vägen - totalt knappt 20 ex sedda.

5. Vaktel (Coturnix coturnix) 
1 sp. Monroy 28/4, 3 sp. Santa Marta de Magasca 30/4 och 1 sp NE om Santa Marta de 
Magasca.

6. Smådopping (Tachybaptus ruficollis) 
1 ex La Pulgosa 28/4, 1 ex vägen till Arrocampo 29/4 och 1 ex Santa Marta de Magaska 30/4.

7. Skäggdopping (Podiceps cristatus) 
3 ex Arroyo Talavan 28/4 och 2 ex Arrocampo 29/4.

8. Svart stork (Ciconia nigra) 
Totalt mint 8-10 ex i Monfragüe 
(var av 1-2 par på bo vid Peña 
Falcon) 27/4 samt 1 ex Monroy 
28/4.

9. Vit stork (Ciconia ciconia)  
Allmän och noterad samtliga 
dagar.

10.Storskarv (Phalacrocorax carbo) 
1 ex Arrocampo 29/4.

11. Dvärgrördorm (Ixobrychus 
minutus) 
8-10 ex Arrocampo 29/4
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12.Natthäger (Nycticorax nycticorax nycticorax) 
3-5 ex Arrocampo 29/4.

13.Gråhäger (Ardea cinerea) 
Noterad så gott som dagligen i mindre antal.

14.Purpurhäger (Ardea  purpurea) 
25-30 ex Arrocampo 29/4.

15.Ägretthäger  (Ardea alba) 
5 ex Arrocampo 29/4.

16.Silkeshäger  (Egretta garzetta) 
75 ex Arrocampo 23/4 samt 1 ex längs vägen till Gredosbergen 1/5.

17.Kohäger (Bubulcus ibis) 
Enstaka noterade lite här och var, dock fåtalig. Största ansamlingen var i områdena kring 
Arrocampo där den var rätt allmän 29/4.

18.Skedstork (Platalea leucorodia) 
5 ex Arrocampo 23/4 samt 10 ex som sträckte förbi på typ 2 500 m höjd genom Purto del Pic-
passet 1/5.

19.Svartvingad glada  (Elanus caeruleus) 
1 par Monroy 28/4 samt 1 ex längs vägen mellan Cacerés och Torrejón el Rubio 28/4.

20.Smutsgam (Neophron percnopterus percnopterus) 
Enstaka noterad så gott som samtliga dagar - maxnotering var ca 8-10 ex i Monfragüe 27/4 och 
totalt noterade vi ca 15 ex

21.Grågam (Aegypius monachus) 
Sedd dagligen - maxnotering 35 
ex i Monfragüe 27/4 och totalt ca 
110 ex.

22.Gåsgam (Gyps fulvus fulvus) 
Noterad dagligen med 100-tals 
fåglar.

23.Ormörn (Circaetus gallicus) 
Sedd dagligen i mindre antal - 
totalt 22 fåglar noterade. 

24.Dvärgörn (Hieraaetus pennatus) 
Sedd dagligen i mindre antal - 
totalt 35 fåglar noterade med 
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fördelningen: 21 ljusa, 1 mellan och 13 mörka.

25.Spansk kejsarörn (Aquila adalberti) 
1 par vid bo Monfragüe 27/4, 1 2k Monroy 28/4, 1 3k El Sierro, Arrocampo 29/4, 1 äldre längs 
vägen till Gaudiloba 30/4.

26.Hökörn (Aquila fasciata fasciata) 
1 par Monfragüe 27/4. 

27.Brun kärrhök (Circus aeruginosus aeruginosus) 
1 hona Santa Marta de Magasca 28/4, 3 hane + 2 hona Arrocampo 29/4, + 1 honfärgad La 
Pulgosa 30/4 samt 1 honfärgad NE om Santa Marta de Magasca 1/5.

28.Ängshök (Circus pygargus) 
1 mörk + 1 hane Arroyo Talavan 28/4, 8-10 ex N om Santa Marta de Magasca 28/4, 3-4 ex SE 
om Santa Marta de Magasca 29/4, 1 hane La Pulgosa 29/4, 3-4 ex NE om Santa Marta de 
Magasca 1/5 samt 1 2k str. N Purto del Pico 1/4.

29.Röd glada (Milvus milvus milvus) 
Enstaka noterade så gott som dagligen - totalt 12 ex noterade.

30.Brun glada (Milvus migrans migrans) 
Mycket allmän och noterades med 100-tals dagligen.

31.Ormvråk (Buteo buteo buteo) 
Enstaka noterade nästan dagligen - totalt 8 ex noterade.

32.Stortrapp (Otis tarda tarda) 
3 hane + 2 hona La Pulgosa 28/4, ca 30-35 ex Santa Marta de Magasca 30/4 och 5 ex NE om 
Santa Marta de Magasca 1/5.
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33.Småtrapp (Tetrax tetrax) 
1 par Santa Marta de Magasca 28/4 och 2 hanar NE om Santa Marta de Magasca 1/5.

34.Vattenrall (Rallus aquaticus aquaticus) 
2 ex hörda Arrocampo 29/4.

35.Purpurhöna (Porphyrio porphyrio porphyrio) 
5 ex Arrocampo 23/4.

36.Rörhöna (Gallinula chloropus chloropus) 
2-3 ex Arroyo Talavan 28/4, 5 ex Arrocampo 29/4 samt 1 ex Gaudiloba 30/4.

37.Sothöna (Fulica atra atra) 
1 ex Arroyo Talavan 28/4, 1 ex Arrocampo 29/4 och 1 ex nära Trujillo 30/4.

38.Tjockfot (Burhinus oedicnemus oedicnemus) 
1 par på fält nära Arroyo Talavan 28/4 samt 2 ex NE om Santa Marta de Magasca 1/5. 

39.Styltlöpare (Himantopus himantopus)  
25 ex Arrocampo 29/4, 2 ex Santa Marta de Magasca 30/4 och 2 ex NE om Santa Marta de 
Magasca 1/5

40.Tofsvipa (Vanellus vanellus)  
2 ex på åker nära Arroyo Talavan 28/4 och 2 ex Arrocampo 30/4.

41.Mindre strandpipare (Charadrius dubius curonicus) 
2 ex Monfragüe 27/4, 1 ex längs vägen till Arrocampo samt 2 ex Gaudiloba 30/4.

42.Drillsnäppa (Actitis hypoleucos) 
2 ex Arrocampo 29/4.

43.Gluttsnäppa (Tringa nebularia) 
1 ex Arrocampo 29/4.

44.Skrattmås (Chroicocephalus ridibundus) 
1 2k Gaudiloba 30/4.

45.Silltrut (Larus fuscus intermedius/graellsii) 
1 ad Gaudiloba 30/4.

46.Sandtärna (Gelochelidon nilotica nilotica)  
50 ex Arrocampo 29/4.

47. Fisktärna (Sterna hirundo hirundo) 
1 ex fiskade tillsammans med sandtärnor i Arrocampo 29/4.
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48.Vitbukig flyghöna (Pterocles alchata alchata) 
5 ex Santa Marta de Magasca 30/4 samt 25 ex NE om Santa Marta de Magasca 1/5.

49.Svartbukig flyghöna (Pterocles orientalis orientalis) 
7 ex Santa Marta de Magasca 30/4 samt 15 ex NE om Santa Marta de Magasca 1/5. 

50.Klippduva/Tamduva (Columba livia) 
Tämligen allmän och noterade så gott som samtliga dagar.

51.Ringduva (Columba palumbus palumbus) 
Noterade dagligen i mindre antal.

52.Turturduva (Streptopelia turtur turtur) 
2 ex Monroy 28/5 och 1 ex Navarredonda de Gredos 1/5.

53.Turkduva (Streptopelia decaocto decaocto) 
Tämligen allmän och noterade dagligen.

54.Skatgök (Clamator glandarius) 
2 ex Jaraicejo 29/4, 3 ex Santa Marta de Magasca 30/4 och 1 ex längs vägen till Sierra de 
Gredos 1/5.

55.Gök (Cuculus canorus) 
Enstaka hörda och sedda dagligen.

56.Kattuggla (Strix aluco sylvatica) 
1 sp. Naverredonda de Gredos 2-3/5.

57.Dvärguv (Otus scops mallorcae)  
1 sp. Trujillo 29-30/4 och 2 sp. Naverredonda de Gredos 1-3/5.

58.Minervauggla (Athene noctua vidalii)  
1 ex Santa Marta de Magasca 30/4.

59.Alpseglare (Apus melba melba) 
5 ex Monfragüe 27/4 och 2 ex Monroy 28/4.

60.Tornseglare (Apus apus apus)  
Allmän och sedd dagligen.

61.Blek tornseglare (Apus pallidus brehmorum)  
Några sedda i Cacerés 28/4, 2 ex Arrocampo 29/4 samt minst 50 ex Trujillo 30/4. 

62.Kungsfiskare (Alcedo atthis atthis)  
1 ex Monfragüe 27/4, 1 ex Arrocampo 29/4 och 1 ex Rio Tamuja 24/4.
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63.Biätare (Merops apiaster)  
Tämligen allmän och sedd och hörd dagligen.

64.Blåkråka (Coracias garrulus garrulus)  
19 ex längs vägen med uppsatta holkar vid La Pulgosa 22/4 samt 12 ex på samma ställe 30/4.

65.Göktyta (Jynx torquilla) 
1 ex Navarredonda de Gredos 3/5.

66.Härfågel (Upupa epops epops) 
Noterad dagligen i mindre antal - maxnotering ca 25 ex den 28/4.

67.Större hackspett (Dendrocopos major hispanus) 
1 ex Monfragüe 27/4 samt noterad dagligen med flera ex i Navarredonda de Gredos 1-3/5.

68.(Iberisk) gröngöling (Picus viridis sharpei) 
Noterad dagligen (främst hörd) med några ex i Navarredonda de Gredos 1-3/5.

69.Rödfalk (Falco naumanni) 
Sedda dagligen i Extremadura i mindre antal. Flest sågs kring Trujillo och Cacerés där arten 
häckar både inne i stan.

70.Tornfalk (Falco tinnunculus tinnunculus) 
Noterade så gott som dagligen med enstaka exemplar.

71.Pilgrimsfalk (Falco peregrinus brookei) 
1 par Pena Falcon, Monfragüe 27/4 samt 1  ex längs vägen till Sierra de Gredos 1/5. 

72. Iberisk varfågel (Lanius meridionalis meridionalis) 
Sedda nästan dagligen i mindre antal - totalt ca 15 ex noterade.

73.Rödhuvad törnskata (Lanius senator (rutilans)) 
Sedda dagligen - totalt ca 70 ex noterade.

74.Sommargylling (Oriolus oriolus) 
Förvånansvärt fåtalig - endast 2 ex Monfragüe 27/4.

75.Nötskrika (Garrulus glandarius fasciatus) 
2 ex på vägen mellan Jaraicejo och Arrocampo 29/4 och sedan noterade dagligen med flera ex 
i Navarredonda de Gredos 1-3/5.

76. Iberisk blåskata (Cyanopica cooki) 
Allmän och sedd dagligen i Extremadura.
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77.Skata (Pica pica melanotos) 
Tämligen allmän och sedd dagligen.

78.Alpkråka (Pyrrhocorax pyrrhocorax erythroramphos) 
Häckar i Castillo de Monfragüe och 2 ex sågs 27/4. 

79.Kaja (Corvus monedula spermologus) 
Tämligen allmän och sedd dagligen i Extremadura.

80.Svartkråka (Corvus corone corone) 
Tämligen allmän Navarredonda de Gredos 1-3/5.

81.Korp (Corvus corax corax) 
Sedd nästan dagligen med enstaka fåglar.

82.Kalanderlärka (Melanocorypha calandra)  
Allmän och närmast en karaktärsfågel ute på de öppna slättlandskapen i Extremadura. Största 
mängder sågs kring Santa Marta de Magasca 30/4 där kören av sjungande fåglar på morgon 
närmast var öronbedövande!

83.Korttålärka (Calandrella brachydactyla brachydactyla) 
10 ex nära Arroyo Talavan 28/4 och 5 ex Santa Marta de Magasca 30/4.

84.Tofslärka (Galerida cristata pallida)  
Allmän och sedd dagligen

85.Lagerlärka (Galerida theklae theklae) 
Allmän i rätt biotop och sedd nästan dagligen.

86.Trädlärka (Lullula arborea) 
Enstaka fåglar sedda och hörda dagligen.

87.Sånglärka (Alauda arvensis sierrae) 
5 sj La Plataforma 2/5.

88.Backsvala (Riparia riparia riparia) 
1 ex Arroyo Talavan 28/4 och 20 ex Arrocampo 29/4.

89.Klippsvala (Ptyonoprogne rupestris) 
Tämligen allmän i rätt biotop och sedd dagligen.

90.Ladusvala (Hirundo rustica rustica) 
Allmän och sedd dagligen.
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91.Rostgumpsvala (Cecropis daurica rufala)  
Tämligen allmän och sedd dagligen i Extremadura. 

92.Hussvala (Delichon urbicum meridionale) 
Allmän och sedd dagligen.

93.Svartmes (Periparus ater vieirae) 
Tämligen allmän Navarredonda de Gredos 1-3/5.

94.Tofsmes (Lophophanes cristatus mitratus) 
Tämligen allmän Navarredonda de Gredos 1-3/5.

95.Talgoxe (Parus major corsus) 
Enstaka fåglar sedda och hörda dagligen.

96.Blåmes (Cyanistes caeruleus caeruleus) 
Enstaka fåglar sedda och hörda dagligen.

97.Pungmes (Remiz pendulinus pendulinus) 
2 ex Arrocampo 29/4.

98.Stjärtmes (Aegithalos caudatus irbii) 
10 ex Playa Blanco (en bit innan Puerto del Pico) 1/5 samt 5 ex Navarredonda de Gredos 2/5.

99.Nötväcka (Sitta europaea hispaniensis) 
Tämligen allmän Navarredonda de Gredos 1-3/5 även 21 ex Monfragüe 27/4.

100.Trädgårdsträdkrypare (Certhia brachydactyla megarhyncha) 
10 Monfragüe 27/4. samt att den var dock tämligen allmän i Navarredonda de Gredos 1-3/5.

101.Gärdsmyg (Troglodytes troglodytes kabylorum) 
2-3 ex ex Monfragüe 27/4 och sedan enstaka fåglar dagligen i Navarredonda de Gredos 1-3/5.

102.Kungsfågel (Regulus regulus regulus)  
Tämligen allmän Navarredonda de Gredos 1-3/5.

103.Brandkronad kungsfågel (Regulus ignicapilla ignicapilla) 
Tämligen allmän Navarredonda de Gredos 1-3/5.

104.Cettisångare (Cettia cetti cetti)  
Enstaka fåglar sedda och ffa. hörda så gott som dagligen i lämplig biotop i Extremadura.

105.Gransångare (Phylloscopus collybita) 
1 sj Gaudiloba 30/4
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106.Bergssångare (Phylloscopus bonelli) 
1 sj Jaraicejo 29/4 och sedan 10-20 sj dagligen i Navarredonda de Gredos 1-3/5.

107.Polyglottsångare (Hippolais polyglotta) 
1 sj Navarredonda de Gredos 2/5.

108.Sävsångare (Acrocephalus schoenobaenus) 
2 sj Arroyo Talavan 28/4.

109.Rörsångare (Acrocephalus scirpaceus scirpaceus) 
5 sj Arrocampo 29/4.

110.Trastsångare (Acrocephalus arundinaceus arundinaceus) 
1 sj Arroyo Talavan 28/4 och 5 sj Arrocampo 29/4.

111.Vassångare (Locustella luscinioides luscinioides) 
2-3 sj Arrocampo 29/4.

112.Grässångare (Cisticola juncidis cisticola)  
Hörd sjungande dagligen i Extremadura. 

113.Svarthätta (Sylvia atricapilla heineken)  
2 sj Monfragüe 27/4 och sedan ca 5 sj dagligen i Navarredonda de Gredos 1-3/5.

114.Herdesångare (Sylvia hortensis hortensis)  
2 sj Monfragüe 27/4, 1-2 sj Torrejon el Rubio 28/4, 2-3 sj Rio Tamuja 30/4 och 1-2 sj Gaudiloba 
30/4.

115.Rostsångare (Sylvia inornata iberiae) 
5-10 ex Monfragüe 27/4.

116.Sammetshätta (Sylvia melanocephala melanocephala) 
Noterade i mindre antal nästan dagligen i Extremadura.

117.Törnsångare (Sylvia communis communis) 
Totalt 10-15 ex Navarredonda de Gredos 1-3/5. 

118.Provencesångare (Sylvia undata toni) 
5-10 ex Monfragüe 27/4 och 10-15 ex Jaraicejo 29/4.

119.Grå flugsnappare (Muscicapa striata) 
1 ex Playa Blanco (en bit innan Puerto del Pico) 1/5 och 1 ex Navarredonda de Gredos 2/5. 

120.Rödhake (Erithacus rubecula) 
1 ex Monfragüe 27/4 och tämligen allmän Navarredonda de Gredos 1-3/5.
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121.Blåhake (Luscinia svecica azuricollis)  
2 hanar La Plataforma 2/5.

122.Svartvit flugsnappare (Ficedula hypoleuca iberiae)  
6-7 ex Navarredonda de Gredos 2-3/5.

123.Sydnäktergal (Luscinia megarhynchos megarhynchos) 
Hördes dagligen i mindre antal - rätt typiskt att ca 5 sjungande fåglar noterades på en dag.

124.Svart rödstjärt (Phoenicurus ochruros aterrimus) 
Noterade nästan dagligen i mindre antal - vanligast i Navarredonda de Gredos 1-3/5.

125.Stentrast (Monticola saxatilis)  
1 hane Puerto del Pico 1/5 och 5 hanar + 3 honor La Plataforma 2/5.

126.Blåtrast (Monticola solitarius solitarius)  
5 ex Monfragüe 27/4 och 1 ex Cacerés 28/4.

127.Svarthakad buskskvätta (Saxicola rubicola rubicola) 
Tämligen allmän och sedd dagligen.

128.Stenskvätta (Oenanthe oenanthe oenanthe)  
Tämligen allmän längs vägen upp till samt på La Plataforma 2/5.

129.Medelhavsstenskvätta (Oenanthe hispanica hispanica)  
2 par Monfragüe 27/4.

130.Koltrast - (Turdus merula merula)  
Tämligen allmän och sedd dagligen.

131.Dubbeltrast (Turdus viscivorus viscivorus)  
Enstaka fåglar noterade dagligen i Extremadura.

132.Svartstare (Sturnus unicolor) 
Mycket allmän och sedd dagligen.

133.Järnsparv (Prunella modularis mabbotti) 
1 ex i byn Navarredonda de Gredos 1/5 och tämligen allmän längs vägen upp till samt på La 
Plataforma 2/5.

134.(Iberisk) Gulärla - (Motacilla flava iberiae) 
Tämligen allmän Navarredonda de Gredos 1-2/5.

135.Forsärla (Motacilla cinerea cinerea) 
1-2 ex Rio Tamuja 30/4, Gaudiloba 30/4, 3 ex Playa Blanco (en bit innan Puerto del Pico) 1/5,   
och sedan ca 5 ex längs vägen upp till samt La Plataforma 2/5.
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136.Sädesärla (Motacilla alba alba)  
Noterade i mindre antal dagligen.

137.Fältpiplärka (Anthus campestris 
campestris)  
1 ex rastande Santa Marta de 
Magasca 30/4.

138.Vattenpiplärka (Anthus 
spinoletta spinoletta)  
5-10 ex La Plataforma 2/5.

139.Häcksparv (Emberiza cirlus 
cirlus) 
1 hona Parador de Gredos 1-2/5.

140.Klippsparv (Emberiza cia cia) 
5 ex Monfragüe 27/4 och noterade dagligen med 10-20 ex i Navarredonda de Gredos 1-3/5.

141.Ortolansparv (Emberiza hortulana) 
15-20 ex längs vägen upp till samt på La Plataforma 2/5. 

142.Kornsparv (Emberiza calandra) 
Mycket allmän och sedd samtliga 
dagar i Extremadura.

143.Bofink (Fringilla coelebs 
coelebs) 
Tämligen allmän och sedd 
dagligen.

144.Grönfink (Chloris chloris 
aurantiiventris) 
5 ex Monfragüe 27/4, 2 ex 
Arrocampo och 2-3 ex 
Navarredonda de Gredos 1/5.

145.M. korsnäbb (Loxia curvirostra 
curvirostra) 
5-10 ex dagligen Navarredonda de 
Gredos 1-3/5.

146.Steglits (Carduelis carduelis parva)  
Tämligen allmän och sedd dagligen i mindre antal.
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147.Hämpling (Carduelis cannabina mediterranea)  
Tämligen allmän och sedd nästan dagligen i mindre antal.

148.Gulhämpling (Serinus serinus) 
Allmän och sedd dagligen.

149.Stenknäck (Coccothraustes coccothraustes coccothraustes) 
1 ex Monfragüe 27/4, 2 ex Jaraicejo 29/4 och 2 ex Rio Tamuja 30/4.

150.Gråsparv (Passer domesticus balearoibericus)  
Mycket allmän och sedd dagligen.

151.Spansk sparv (Passer hispaniolensis hispaniolensis) 
Allmän framför allt ute på landsbygden i Extremadura. En del större kolonier sågs bl.a. vid 
Arroyo Talavan 28/4.

152.Stensparv (Petronia petronia petronia) 
4 ex Navarredonda de Gredos 2-3/5.

153.Helenaastrild (Estrilda astrild)  
1 par byggde bo vid Arrocampo 29/4.

Däggdjur
1. Europeisk vildkanin (Oryctolagus cuniculus) 
2. Europeisk ekorre (Sciurus vulgaris)
3. Rödräv (Vulpes vulpes)
4. Vildsvin (Sus scrofa)
5. Kronhjort (Cervus elaphus hispanicus) 
6. Iberisk stenbock (Capra pyrenaica victoriae)

Sida �  av �23 24



                                                                                                              

Sida �  av �24 24

Orkidéer

Orchis italica 

Serapias lingua

Orchis champagneuxii 

Ophrys incubacea

Ophrys scolopax

Ophrys lutea

Ophrys speculum

Orchis coriophora


