
Reserapport Södertörnsfågelklubb  

 

 

Spanien 16-23 maj 2009 
A complete list of birds and locations is available at the end of thiss report 

Dag 1: Lördag 16 maj 2009 

Flyg ca 08 från Arlanda. Landar i tid på Madrid Barajas kl 12. Hämtar ut bilar. En av bilarna av annan modell än 
beställd vilket gav lite problem med utrymme. Båda bilarna tar sig ut ur Madrid på något olika vägar. Madrid har 
ett mycket komplicerat vägnät. Läser man andra reserapporter som startar i Madrid så beskriver ganska många 
detta problem med att ta sig ut ur Madrid. Längs A1 norrut sågs de första intressanta arterna, t.ex. brun glada, 
vit stork, svart stare mm. Första stopp var byn Somosierra. Arter här var dvärgörn, klippsvala, gåsgam, 
gulhämpling mm. Åker vidare till vårt mål för dagen, Sepulveda, för att checka in på vårt första hotell. Det 
visade sig att bara 2 rum fanns p.g.a. ett misstag från hotellpersonalen. 2 rum fixades på närbeläget hotell efter 
en hel del språkförbistringar. Spanskkunnig bekant i Sverige fick tolka via mobiltelefon. Använder inte mer tid 
att installera oss än nödvändigt innan vi gav oss iväg på första riktiga skådarturen. Närmade oss 
dupontlärkemarkerna söder ifrån. Vi gjorde ett första stopp mellan byarna Consuegra de Murera och Vilar de 
Sobrepena. Klockan var bara ca 18 och fullt solljus och ändå fick vi vår första dupontlärka. Den både sjöng 
samt visade upp sig för några av deltagarna. Andra arter på denna plats var korttålärka, kalanderlärka, 
rödhuvad törnskata, medelhavsstenskvätta, rödhöna, dvärgörn och ökenvarfågel. 

Fortsatte vidare ut till de klassiska dupontlärkemarkerna V om Villaseca och Eremita de San Frutos. Arter vi 
hittade här var smutsgam, pilgrimsfalk, alpkråka, stentrast, häcksparv m.m. 

Något trötta, men mycket nöjda med vår första halva dag i Spanien som gav oss många fina obsar, intog vi en 
middag på vårt hotell. 

 

Dag 2: Söndag 17 maj 2009 

Eftersom dupontlärka stod på menyn denna morgon startade vi tidigt för att vara på plats före gryningen i 
området V Villaseca. Vi var på plats ca 5.45 vilket får anses som en ganska anständig tid i maj. Den vanligaste 
lärkan denna morgon var lagerlärkan men även minst 3 sjungande dupontlärkor kunde vi räkna in. Även 
sånglärka och gök hördes under denna tidiga morgontur. 

Fortsatte sedan till ett område längs floden Duraton någon km S om Villaseca. Här fanns en ganska frodig skog i 
den dalgång som floden gröpt ut genom årtusenden. Några av de arter som sågs eller hördes här var: stensparv, 
häcksparv, gärdsmyg, sommargylling, forsärla och sydnäktergal. 

Det var nu dags att ta sig tillbaka till Sepulveda för en sen frukost eller tidig lunch. Gör ett antal småstopp på 
vägen. En av de mer intressanta blev ett stopp på väg Sg-V-232 3 strax innan man når rondellen i Sepulveda. Här 
hade vi bl.a. provencesångare, polyglottsångare och svart rödstjärt. 

Efter en kombinerad frukost/lunch bestående av en fantastiskt god skinka, korv och ost delar vi upp oss för lite 
olika aktiviteter. Några personer fortsatte skådandet till fots i Sepulveda. Även denna lilla tur ger många fina 
arter. T.ex. klippsparv, göktyta, båtrast, gröngöling och rödstrupig sångare. 



 

Gårdagens korta besök vid Eremita de San Frutos gjorde att vi bestämde oss för en längre visit denna 
eftermiddag. Några av oss hade handlat för en sen lunch i det gröna. Vi hittade en plats där vi hade en strålande 
utsikt over det kanjonlandskap som floden Duratón har skapat här. Många är de turister som bara åker hit för 
denna fantastiska kanjon. 

På vägen tillbaka till Sepulveda hade vi våra första biätare på bra avstånd. 

 

Dag 3: Måndag 18 maj 2009 

En inte lika tidig avfärd mot Extremadura. På vägen var ett stopp vid Puerto de Navacerrade inplanerad I Puerto 
de Navacerrade var främsta dragplåstret citronsiska som enligt tidigare rapporter skulle vara given här. Vi 
parkerade vid skidorten där vägarna CI-601 och CI-604 möts. Här på 1800 möh var temperaturen något svalare 
(ca 5 grader C kl 10). Vi hade inte skådat länge innan de första citronsiskorna dök upp. Även klippsparv mm 
kunde räknas in innan vi knappt hade börjat. Vi hade ännu inte fått någon frukost men som tur var öppnade en 
kafeteria/bar där detta kunde avhjälpas. Vi delade upp oss i 2 grupper för att undersöka den alpina terrängen lite 
noggrannare. Utdelning var mycket god denna fina men svala morgon. T.ex. sågs eller hördes följande: 
alpjärnsparv, järnsparv, trädlärka (var ganska vanlig i den alpina terrängen), ormörn, pilgrimsfalk och 
brandkronad kungsfågel. Efter ett par timmars skådande sammanstrålade vi för vidare färd söder ut. Handlade 
lunch i Navacerrada där temperaturen var betydligt högre. Efter lite irrfärder och tappade kontakter mellan 
bilarna strålade vi åter samman söder om El Escorial där det Spanska kungahuset har ett av sina residens. Hade 
inte tid för kultur denna gång utan vi fortsatte vidare till en plats ca 20 min söder om El Escorial där vi hittade en 
liten avtagsväg som kanske inte bjöd på de bästa betingelserna för picknick. Men vad gör det när vi fick se bl.a. 
en adult spansk kejsarörn. Kanske inte den bästa obsen men ändå. Blåskator visade sig även fint på denna 
lokal. In i bilarna igen för att ta oss vidare mot Extremadura. Vi hade siktat in oss på ett litet stopp vid 
våtmarkerna omkring den lilla byn Saucedilla N om kärnkraftsanläggningen i Almaraz. Hittade en iordninggjord 
obs-plats där dörren till plattformen tyvärr var låst. Fick i stället försöka hitta andra utsiktspunkter. En del 
använde t.ex. trappräcket till plattformen, Även här rasade arterna in t.ex. dvärgrördrom, cettissångare, 
purpurhäger och styltlöpare kunde ses eller höras. Det vi även fick uppleva nu var att temperaturen var riktigt 
hög. Någonstans mellan 35-40 grader C. Ett kort stopp vid tjurfäktningsarenan i Trujillo gjorde att vi även kunde 



räkna in rödfalk denna dag. Något sena kom vi slutligen fram till Casa Rural El Recuerdo, SÖ om Trujillo, som 
skulle bli vårt hotell för de kommande 3 nätterna. Här hade vi även beställt middag.  

 

 

Dag 4: Tisdag 19 maj. 

Första dagen i Extremadura skulle stäpperna avsynas. Den minsta och kanske mest överskådliga stäppen är 
Belen-stäppen strax Ö om Trujillo. Första stoppet efter den lilla byn Belen gav bla tjockfot, smådopping 
(kanske ingen typisk stäppfågel men här och var fanns det bevattningsdammar som doppingen verkade gilla), 
tofslärka mm. Vi fortsatte ytterligare någon kilometer tills landskapet öppnade upp sig så att man fick en riktig 
stäppupplevelse. Stäpperna runt Belen är betydligt mindre än de mellan Cacerea och Badajoz där de största 
antalen av stortrapp finns. Här fick vi våra första stortrappar. Andra intressanta arter var minervauggla, 
ormörn och kohäger. Ett antal kortare stopp gjordes på vägen mot Madronera. Dessa stopp gav flera 
stortrappar (min 25), grågam, kalanderlärka, rörhöna, spansk sparv och svart stork. Väl framme i 
Madronera intogs lunch på en av byns barer. Det var förvånansvärt få ställen som var öppna. Detta var kanske 
den enda. Vi parkerade oss på uteserveringen varifrån skådandet kunde fortsätta utan onödiga avbrott. T.ex. fick 



vi flera fina obsar på blek tornseglare. Andra arter som kunde observeras från denna urbana lokal var grågam, 
gåsgam, dvärgörn, brun glada och gulhämpling. 

Efter lunchen tog vi oss ner till risfälten norr om byn Madrigalejo. Det fanns ganska mycket vatten i området 
vilket gynnade artrikedomen. Dock fick vi inte se någon svartvingad glada som vi hade hoppats på. Arter som vi 
dock fick se var, hökörn, sandtärna, svartbent strandpipare, mindre strandpipare, kustpipare, tofsvipa, 
skrattmås, rödhuvad dykand, tigerfink mm. 

Kvällen avslutades med en sen middag på Casa Rural el Recuerdo. 

 

Dag 5: Onsdagen 20 maj. 

Eftersom vi missade den svartvingade gladan föregående dag skulle ett nytt försök göras denna dag på en annan 
känd lokal för arten. Denna lokal ligger N om byn Monroy. Men först skulle vi skåda flyghöns före frukost. 
Innan vi hunnit lämna vårt hotell hade vi fått bl.a. dvärguv, rödhalsad nattskärra, sydnäktergal och 
sammetshätta. Flyghönsen skulle vi försöka få syn på en vid en lokal V om Trujillo längs väg Cc-57 mot Santa 
Marta de Magasca. I denna tidiga morgontimme fick vi väldigt bra obsar av både svartbukiga samt vitbukiga 
flyghöns. Lokalen hade mycket mer att ge, t.ex. såg vi arter som skatgök, småtrapp och stortrapp. Tillbaka till 
hotellet för att äta frukost. Efter frukosten gjorde vi först ett lite längre stopp i Trujillo för att proviantera och ta 
en snabbtitt på staden. Denna dag var det dessutom marknad i staden. Flera av oss passade även på att skaffa sig 
hattar som skydd mot solen som denna dag skulle bli minst lika intensiv som de tidigare dagarna. Vi kom fram 
till Monroy tidig eftermiddag. Först skulle några av oss göra en promenad runt området för att ev få syn på den 
svartvingade gladan. Temperaturen var nu en bra bit över 30 grader kanske t.o.m. 40. Detta var kanske från 
början dömt att misslyckas för vilka fåglar är uppe och flyger i sådan här värme. Vi fick i alla fall höra en 
spelande turturduva. När vi kom tillbaka till bilarna fick vi veta att de som varit lite klokare och bara satt sig i 
skuggan under ett träd hade fått se en skymt av den svartvingade gladan på håll. Vi intog nu en sen lunch i 
sällskap med enormt stora svarta fästingar. Efter lunchen bestämde vi oss åter för våtmarken Arrocampo N om 
Almaraz. Ännu en gång fick vi prov vad denna fina våtmark kunde erbjuda. Bland hägrarna hade vi 
dvärgrördrom, ägrett-, ko-, rall-, silkes-, purpur- och gråhäger. Några andra kul arter var småtärna, 
sandtärna och skatgök. I den sista minuten av dagens skådning lyckades vi även få syn på en svartvingad 
glada, som alla i gruppen fick se, sittandes på en högspänningsledning visserligen långt borta men ändå en OK 
obs.  

Sista middagen på Casa Rural el Recuerdo fick avsluta dagen. Fast en dvärguv ville även den vara en del av 
avslutningen.  

 

Dag 6: Torsdagen 21 maj 

Risfälten N om Madrigalejo stod åter igen på programmet. Vi gav oss av före frukost för att vara på plats innan 
solen hunnit ta kommandot. Denna morgon visade sig minst 3 svartvingade glador på nära håll. Vi fick även en 
fin obs på blåkråkor innan vi kom ut till de egentliga risfälten. Här fanns det mycket fågel även denna dag. Fler 
nya arter denna dag var, förutom blåkråka, bl.a. mosnäppa, kärrsnäppa och sandlöpare. Den senare var 
tydligen en riktig raritet för området. Tillbaka till Casa Rural el Recuerdo för frukost och utcheckning.  

Nästa hotell låg i Torrejon el Rubio, en bra utgångspunkt för skådning i Monfrague. Vi checkade in på vårt nya 
hotell och gav oss iväg mot Monfrague. På vägen stannade vi vid Arroyo de Vid för att äta lunch och leta efter 
svart stenskvätta. Denna hittade vi dock inte men istället fick vi bl.a. mästersångare. 

Väl framme i Monfrague parkerade vi vid Pena Flacon där vi dessutom hittade skugga. Något av det första vi såg 
var 2 kungsörnar. Idogt spanande gav även dvärgörn, ormörn, grågam, alpseglare mm. Svart stork som 
häckar på klippan Pena Falcon med kanske 3 par behövde vi inte spana så idogt efter. Minst 4 ad + 2 pull fick vi 
se. Några i sällskapet lyckades tom få syn på en kafferseglare. Som sista stopp innan tillbakafärden till hotellet 
blev bron över floden Tajo.Här kunde vi avsluta dagen med 2 grågamar, 1 smutsgam och några alpseglare. 



Middag åt vi på vårt hotell. 

 

 

Dag 7: Fredagen 22 maj 

Tidigt upp för att komma till våtmarken Arrocompo i tid för att se hägrarna lämna sina nattplatser. På vägen 
hade vi dock oturen att köra på en hjort (kronhjort). Bilen (och vi själva) blev inte mera skadad än att vi kunde 
fortsätta. Den stackars hjorten var dock så illa skadad att vi var tvungna att avliva den. Väl framme vid 
Arrocampo fick vi se både rall- och natthäger. Andra trevliga arter denna morgon var skäggtärna, 
dvärgrördrom, purpurhäger, purpurhöna mm. Vi åkte in till Almaraz för att handla och äta lunch. På vägen 
tillbaka mot Monfrague gjorde vi ännu ett kort stopp vid våtmarken Arrocampo. Denna gång fick vi bl.a. 
pungmes. 

Planen var att stanna vid Portilla del Tietar, i Monfragueparken, för att leta efter spansk kejsarörn, kafferseglare 
och berguv. Kafferseglare och berguv fick vi inte men väl den spanska kejsarörnen. Även grågam, ormörn, 
svart stork och turturduva fick vi se eller höra. Gjorde ett litet stopp i Visitors Center för en fika och 
införskaffande av information. Fortsatte sedan till Castillo Monfrague för att om möjligt få fotomöjlighet på 
gamarna från sidan eller uppifrån. Här uppe fick vi bla se alpseglare, blåtrast och svart rödstjärt. 

Kvällsmaten åt vi på en restaurang på andra sidan gatan från vårt hotell. Vi var de enda gästerna och till en 
början var vi inte heller helt säkra på att vi kunde få någon mat. Men en äldre dam med en cigarett i mungipan 
visade oss ett bord och gav oss några menyer. Hon var ganska kort i tonen på gränsen till ohövlig men ända med 
en viss charm. Hon verkade t.ex. inte lyssna på våra beställningar men verkade inte heller missa något. Efter 
hand tinade hon upp och t.o.m. log. Mitt i allt detta dök en yngre man upp, antagligen en son, som fick sig en 
rejäl utskällning. Intressant middag! Maten var dessutom helt OK! 



Dag 8: Lördagen 23 maj 

Hälften ville ha sovmorgon och hälften ville ha flera arter. De mest hårdskådande personerna gav sig iväg tidigt 
för att försöka få in fram för allt glasögonsångare. Denna skulle finnas på en lokal strax N om Jaraicejo. Man 
lyckades hitta denna art. Vi andra som ville ha sovmorgon försökte först hitta någonstans i Torrejon där man 
kunde äta frukost men utan större framgång. Vi kunde inte heller betala rummen Vi beslöt oss därför för att kolla 
lyxhotellet som fanns strax utanför stan. Här åt vi en utsökt frukostbuffe. Matsalen hade panoramafönster genom 
vilka även vi lyckades plocka in ytterligare en art nämligen sparvhök. Efter frukosten skulle vi hinna med en 
stund vid Pena Falcon innan vi var tvungna att åka tillbaka till hotellet och betala och sedan åka vidare till 
mötesplatsen i Almaraz. Innan vi hade hunnit lämna Pena Falcon kom det 2 spanska poliser och letade efter 
några svenskar. Det visade sig att vi var efterlysta då man trodde att vi hade tänkt lämna hotellet utan att betala. 
Dessa poliser var det dock ganska lätta att kommunicera med och vi kunde ganska snabbt göra klart för dem att 
vi hade för avsikt att betala för hotellet när hotellets reception väl hade öppnat. 

 



Observationer (Observations) 
Förklaringar: enst < 10 
 x > 10 
 xx > 100 
 f  hona (female) 
 m  hane (male) 
 s sång/annat läte (Song, call or other sound) 
 
Siffror inom parantes efter ”Lokal” används som referens till motsvarande lokal i en Google 
Earth fil  
 
(Numbers in brackets after ”Lokal” is a reference to that same location in a Google Earth 
file.) 
 
Date/ 
Time 

Location (001)   

16 maj 
15-16 

Somosierra   

   
Species Number Comments 
 
 
Datum/ 
Tid 

Lokal (001)   

16 maj 
15-16 

Somosierra   

   
Art Antal Kommentarer 
Gåsgam (GriffonVulture) x  
Dvärgörn (Booted Eagle) 1  
Klippsvala (Crag Martin) x  
Gulhämpling (Serin) 1 s  
Korp (Raven) 1  
 



 
Datum/ 
Tid 

Lokal (002)   

16 maj 
19-19:30 

Mellan: Consuegra de Murera 
och Villar de Sobrepena 

  

  
Art Antal Kommentarer 
Dvärgörn (Booted Eagle) min 2  
Tornfalk (Kestrel) enst  
Rödöna (Red-legged Partridge) 2 även spel 
Vaktel (Quail) 1 s  
Korttålärka (Short-toed Lark) min 1  
Kalanderlärka (Calandra Lark) 3  
Dupontlärka  (Dupont’s Lark) 1 s (ev 2) 1 indivd sågs sjunga 
Fältpiplärka (Tawny Pipit) 1  
Medelhavsstenskvätta (Black-eared Wheatear) 1 m  
Ökenvarfågel (Southern Grey Shrike) 1  
Rödhuvad törnskata (Woodchat Shrike) 2  
Kornsparv (Corn Bunting) x  
Brun Glada (Black Kite) 1  
Röd glada (Red Kite) 1  
 
Datum/ 
Tid 

Lokal (004)   

16 maj 
19.45-20 

Mellan Villaseca och Eremita 
San Frutos 

  

  
Art Antal Kommentarer 
Stentrast (Rock Trush) 1  
Medelhavsstenskvätta (Black-eared Wheatear) 1 m  
Häcksparv (Cirl Bunting) 1  
 
 
Datum/ 
Tid 

Lokal (003)   

16 maj 
20:15-21 

Eremita San Frutos   

  
Art Antal Kommentarer 
Gåsgam (Griffon Vulture) xx  
Smutsgam (Egyptian Vulture) 1  
Pilgrimsfalk (Peregrin Falcon) 1  
Alpkråka (Chough) X  
Rödhuvad törnskata (Woodchat Shrike) 1  
 
 



 
Datum/ 
Tid 

Lokal (004)   

17 maj 
5.45-6.45 

Mellan Villaseca och Eremita 
San Frutos 

  

  
Art Antal Kommentarer 
Dupontlärka (Dupont Lark) min 3  
Lagerlärka (Thekla Lark) ca 5  
Sånglärka (Skylark) 2  
Korttålärka (Short-toed Lark) 2  
Gök (Cuckoo) enst s  
 
Datum/ 
Tid 

Lokal (005)   

17 maj 
7-8.30 

Senda de la Molinella   

  
Art Antal Kommentarer 
St hackspett (Gr Spotted Woodpecker) 1  
Sydnäktergal (Nightingale) 1 s  
Forsärla (Grey Wagtail) min 2  
Gärdsmyg (Wren) x  
Sommargylling (Golden Oriole) min 3  
Blåmes (Blue Tit) 1  
Alpkråka (Chough) ca 5  
Gulhämpling (Serin) x  
Steglits (Goldfinch) x  
Stensparv (Rock Sparrow) ca 5  
Häcksparv (Cirl Bunting) 2  
   
 
Datum/ 
Tid 

Lokal (006)   

17 maj Väg Sg-V-2323 V Sepulveda   
  
Art Antal Kommentarer 
Rödhöna (Red-legged Partridge)   
Ängshök (Montagu’s Harrier) 1  
Svart Rödstjärt (Black Redstart) 1 par  
Svarthakad buskskvätta (Stonechat) 1 par  
Medelhavsstenskvätta (Black-eared Wheatear)   
Provencesångare (Dartford Warbler) 1 m  
Polyglottsångare (Melodius Warbler) 1  
   
 



 
Datum/ 
Tid 

Lokal (007)   

17 maj/ 
11-13 

Sepulveda   

  
Art Antal Kommentarer 
Dvärgörn (Booted Eagle) 1  
Gök (Cuckoo) 1 f + 1 m  
Göktyta (Wryneck) 1 s  
Gröngöling (Green Woodpecker) 1  
Sydnäktergal (Nightingale) 3  
Svart rödstjärt (Black Redstart) 1 par  
Blåtrast (Blue Rock Thrush) 1  
Svarthätta (Blackcap) Enst  
Rödstrupig sångare (Subalpine Warbler) 1 s  
Talgoxe (Great Tit) Enst  
Klippsparv (Rock Bunting) 1  
Brun glada (Black Kite) 1  
Sommargylling (Golden Oriole) 3  
Polyglottsångare (Melodius Warbler) 1  
Stensparv (Rock Sparrow) 2-3  
 
Datum/ 
Tid 

Lokal   

17 maj 
14-17 

Eremita San Frutos   

  
Art Antal Kommentarer 
Pilgrimsfalk (Peregrin Falcon) 1  
Svart rödstjärt (Black Redstart) Enst  
Blåtrast (Blue Rock Thrush) enst  
Alpkråka (Chough) 50  
   
 
Datum/ 
Tid 

Lokal (005)   

17 maj 
18-19.15 

Senda de la Molinella   

  
Art Antal Kommentarer 
Dvärgörn (Booted Eagle) 1  
Smutsgam (egyptian Vulture) 1  
Forsärla (Grey Wagtail) 1 par  
Blåtrast (Blue Rock Thrush) min 3  
Trädgårdsträdkrypare (Short-toed Treecreeper) 2  
   
 



 
Datum/ 
Tid 

Lokal (008)   

17 maj Väg Sg-V-2323 V Sepulveda   
  
Art Antal Kommentarer 
Biätare (Bee-eater) min 40  
Ormvråk (Common Buzzard) 1  
Änghök (Montague’s Harrier) 1 m  
Ökenvarfågel (Southern Grey Shrike) 1  
Rödhuvad törnskata (Woodchat Shrike) 1  
 
Datum/ 
Tid 

Lokal (009)   

18 maj 
8.45-13 
 

Pt:o Navacerrade   

  
Art Antal Kommentarer 
Ormörn (Short-toed Eagle) 1  
Trädlärka (Woodlark) x  
Järnsparv (Dunnock) x  
Alpjärnsparv (Alpine Accentor) 1 s  
Stenskvätta (Northern Wheatear) 1  
Brandkronad kungsfågel (Firecrest) min 1  
Svartmes (Coal Tit) 1  
Citronsiska (Citril Finch) min 10  
Klippsparv (Rock Bunting) 2  
Gåsgam (Griffon Vulture) 2  
Brun Glada (Black Kite) 1  
Lärkfalk (Hobby) 1  
 
Datum/ 
Tid 

Lokal (010)   

18 maj 
15-16 

M-512 S El Escorial   

  
Art Antal Kommentarer 
Kejsarörn (Spanish Imperial Eagle) 1  
Blåskata (Azure-winged Magpie) x  
Sydnäktergal (Nightingale) enst  
Talgoxe (Great Tit) enst  
Sommargylling (Golden Oriole) 2  
Gåsgam (Griffon Vulture) 2  
 



 
Datum/ 
Tid 

Lokal (011)   

18 maj 
18-18.45 

Arrocampo våtmark S 
Saucedilla 

  

  
Art Antal Kommentarer 
Cettissångare (Cetti’s Warbler) enst  
Vassångare (Savi’s Watbler) 1  
Trastsångare (Great Reed Warbler) 1-2  
Dvärgrördrom (Little Bittern) 1  
Purpurhäger (Purple Heron) 3  
Styltlöpare (Black-winged Stilt) 2  
Biätare (Bee-eater) ca 10  
Backsvala (Sand Martin) x  
Grässångare (Fan-tailed Warbler) enst  
Snatternad (Gadwall) 1 par  
Purpurhöna (Purple Gallinule) 2  
 
Datum/ 
Tid 

Lokal (012)   

18 maj/ 
20 

Tjurfäktningsarenan Trujillo   

  
Art Antal Kommentarer 
Rödfalk (Lesser Kestrel) enst  
 
Datum/ 
Tid 

Lokal (013)   

18 maj/ Casa Rural el Recuerdo, Trujillo   
  
Art Antal Kommentarer 
Dvärguv (Scops Owl) 1 s  
Rödhalsad nattskärra (Red-necked Nightjar) 1 s  
 
 
Datum/ 
Tid 

Lokal (013)   

19 maj/ 
07-08 

Casa Rural el Recuerdo, Trujillo   

  
Art Antal Kommentarer 
Rostgumpssvala (Red-rumped Swallow) enst  
Härfågel (Hoopoo) enst  
Blåskata (Azure-winged Magpie) enst  
Iberian Pond frog h  
Lövgroda (Green Tree Frog) 3 i en urna 
 



 
Datum/ 
Tid 

Lokal (014)   

19 maj/ 
8.30 

Belen-stäppen Stop 1   

  
Art Antal Kommentarer 
Smådopping (Little Grebe) 1  
Tjockfot (Stone Curlew) min 3  
Styltlöpare (Black-winged Stilt) 1  
Brun glada (Black Kite) 1  
Tornfalk (Kestrel) enst  
Härfågel (Hoopoo) min 6  
Tofslärka (Crested Lark) enst  
Kornsparv (Corn Bunting) x  
 
Datum/ 
Tid 

Lokal (015)   

19 maj/ Belen-stäppen Stop 2   
  
Art Antal Kommentarer 
Kohäger (Cattle Egret) 4  
Ormörn (Short-toed Eagle) 2  
Stortrapp (Great Bustard) 5  
Småtrapp (Little Bustard) 1  
Minervauggla (Little Owl) 1  
Biätare (Bee-eater) enst  
Tofslärka (Crested Lark) enst  
Grässångare(Fan-tailed Warbler) 1  
Ängshök (Montague’s Harrier) 2  
Rödvingad vadarsvala (Collared Pratincole) max 10  
Rostgumpssvala (Red-rumped Swallow) max 5  
Smutsgam (Egyptian Vulture) 1  
Blåskata (Azure-winged Magpie)  ca 20  
Brun Glada (Black Kite) xx  
Grågam (Griffon Vulture) xx  
Rödräv (Red Fox) 1  
 



 
Datum/ 
Tid 

Lokal (016)   

19 maj/ Belen-stäppen Stop 3   
  
Art Antal Kommentarer 
Stortrapp (Great Bustard) 22  
Kalanderlärka (Calandra Lark) 1  
Korp (Raven) 2  
Grågam (Black Vulture) 1  
Tofslärka (Crested Lark)   
Ormvråk (Common Bustard) 1  
   
 
Datum/ 
Tid 

Lokal (017)   

19 maj/ Belen-stäppen Stop 4   
  
Art Antal Kommentarer 
Kohäger (Cattle Egret) min 90  
Kalanderlärka (Calandra Lark) 1  
Svarthakad buskskvätta (Stonechat) 1  
Kaja (Jackdaw) enst  
Stortrapp (Great Bustard) 6  
Rörhöna (Moorhen) 2  
Spansk sparv (Spanish Sparrow) min 4  
Smådopping (Little Grebe) enst  
Gråhäger (Grey Heron) enst  
   
 
Datum/ 
Tid 

Lokal (018)   

19 maj/ Aldecantera – Madronera   
  
Art Antal Kommentarer 
Smådopping (Little Grebe) 2  
Svart stork (Black Stork) 2  
 



 
Datum/ 
Tid 

Lokal (019)   

19 maj/ 
-14.30 

Madronera   

  
Art Antal Kommentarer 
Grågam (Black Vulture) 1  
Gåsgam (Griffon Vulture) x  
Brun glada (Black Kite) x  
Dvärgörn (Booted Eagle) 1  
Blek tornseglare (Pallid Swift) min 2  
Gulhämpling (Serin) min 1 sj  
Steglits (Goldfinch) x  
 
Datum/ 
Tid 

Lokal (020)   

19 maj/ 
17-20 

Madrigalejo – Risfälten   

  
Art Antal Kommentarer 
Skäggdopping (Gr. Crested Grebe) min 1  
Gräsand (Mallard)   
Rödhuvad dykand (Red-crested Pochard) 1 par  
Styltlöpare (Black-winged Stilt) > 50  
Mi strandpipare (Little Ringed Plover) 2  
Svartbent strandpipare (Kentish Plover) 2  
Kustpipare (Grey Plover) 1  
Tofsvipa (Lapwing) min 15  
Sandtärna (Gull-billed Tern) 10  
Skrattmås (Black-headed Gull) min 5  
Hökörn (Bonellis Eagle) 2 Resans enda 
Cettissångare (Cetti’s Warbler) 1 sj  
Grässångare (Fan-tailed Warbler) enst  
Ökenvarfågel (Southern Grey Shrike)   
Tigerfink (Amandava amandava) xx  
Trastsångare (Great Reed Warbler) 1  
Rödvingad vadarsvala (Collared Pratincole) ca 10  
Vaktel (Quail) 1-2  
Biätare (Bee-eater) 2  
Svartbukig flyghöna 2 (Black-bellied Sandgrouse) 4  
Blåkråka (Azure-winged Magpie) 2  
 



 
Datum/ 
Tid 

Lokal (013)   

20 maj/ Casa rural el Recuerdo, Trujillo   
  
Art Antal Kommentarer 
Dvärguv (Scoops Owl) 1  
Rödhalsad nattskärra (Red-necked Nightjar) 1  
Sydnäktergal (Nightingale) 1  
Sammetshätta (Sardinian Warbler) 2  
 
 
Datum/ 
Tid 

Lokal (021)   

20 maj/ 90° böjen väg Cc-57   
  
Art Antal Kommentarer 
Skatgök (Great Spotted Cuckoo) min 6  
Svartbukig flyghöna (Black-bellied Sandgrouse) 4  
Vitbukig flyghöna (Pin-tailed Sandgrouse) 4  
Småtrapp (Little Bustard) min 10 även f + pull 
Stortrapp (Great Bustard) min 10  
Kalanderlärka (Calandra Lark) ca 10  
Blåskata (Blue-winged Magpie) x  
Rostgumpssvala (Red-rumped Swallow) >2  
Ökenvarfågel (Southern Grey Shrike) 3  
Härfågel 4  
Turkduva min 2  
Röd glada 2  
Rödhuvad törnskata (Woodchat Shrike) 1  
 
Datum/ 
Tid 

Lokal (021)   

20 maj/ Trujillo – Monroy   
  
Art Antal Kommentarer 
Skatgök (Great Spotted Cuckoo) 2  
Ängshök (Montagu’s Harrier) 5 m + 2 f  
Ormörn (Short-toed Eagle) 1 ljus morf  
Ökenarfågel (Southern Grey Shrike) 3  
Rödfalk (Leesser Kestrel) 10 Över byn Monroy 
 



 
Datum/ 
Tid 

Lokal (022)   

20 maj/ N Monroy   
  
Art Antal Kommentarer 
Turturduva (Turtle Dove) 1 sj  
Grå flugsnappare (Spotted Flycatcher) 1  
Dvärgörn (Booted Eagle) 1  
Svartvingad glada (Black-shouldered Kite) 1  
Blåskata (Azure-winged Magpie) min 5  
Rostgumpssvala (Red-rumped Swallow) 2  
Grässångare (Fan-tailed Warbler) 1  
Spansk sparv (Spanish Sparrow) min 10  
 
Datum/ 
Tid 

Lokal (011)   

20 maj 
17.30-20 

Arrocampo våtmark S 
Saucedilla 

  

  
Art Antal Kommentarer 
Ägretthäger (Great White Egret) 1  
Purpurhäger (Purple Heron) 5  
Silkeshäger (Little Egret) 2  
Rallhäger (Scuacco Heron) 1  
Sandtärna (Gull-billed Tern) ca 10  
Småtärna (Little Tern) 2  
Cettissångare (Cetti’s Warbler) 5  
Storskarv (Cormorant) 2  
Dvärgrördrom (Little Bittern) 1  
Kohäger (Cattle Egret) x  
Svartvingad glada (Black-Shouldered Kite) 1  
Rörhöna (Moorhen) 3  
Skäggdopping (Gr Crested Grebe) 3  
Vassångare (Savi’s Warbler) 3  
Purpurhöna (Purple Gallinule) 1  
Brun kärrhök (Marsh Harrier) 1m + 2f  
Trastsångare (Gr Reed Warbler) 4  
Skatgök (Gr Spotted Cuckoo) 2 juv  
Styltlöpare (Black-winged Stilt) 3  
Sothöna (Coot) x  
Rörsångare (Reed Warbler) 2  
 



 
Datum/ 
Tid 

Lokal (013)   

20 maj/ 
>21 

Casa rural el Recuerdo, Trujillo   

  
Art Antal Kommentarer 
Dvärguv (Scoops Owl) 1  
 
 
Datum/ 
Tid 

Lokal (013)   

21 maj/ Casa rural el Recuerdo, Trujillo   
  
Art Antal Kommentarer 
Dvärguv (Scoops Owl) 3  
Sydnäktergal (Nightingale) 1  
 
Datum/ 
Tid 

Lokal (020)   

21 maj/ 
6.45-8.45 

Madrigalejo – Risfålten   

  
Art Antal Kommentarer 
Svartvingad glada (Black-shoulderd Kite) 3  
Cettissångare (Cetti’s Warbler) min 2  
Svarthakad buskskvätta (Stonechat) enst  
Tigerfink (Amandava amandav) xx  
Sädesärla (Pied Wagtail) 2  
Rödhuvuad dykand (Red-crested Pochard) 1 par  
Kärrsnäppa (Dunlin) 5  
Skrattmås (Black-headed Gull) 11  
Styltlöpare (Black-winged Stilt) 30  
Mosnäppa (Temminck’s Stint) 2  
St strandpipare (Ringed Plover) max 10  
Mi strandpipare (Little Ringed Plover) min 10  
Steglits (Goldfinch) enst  
Koltrast (Robin) 2  
Rödvingad vadarsvala ca 10  
Grässångare (Fan-tailed Warbler) 3  
Pilfink (Tree Sparrow) 1  
Talgoxe (Great Tit) 2  
Fältpiplärka (Tawny Pipit) 1  
Sandlöpare (Sanderling) 2  
Vaktel (Quail) ca 20  
Tofsvipa (Lapwing) 2  
Blåkråka (Azure-winged Magpie) 2  
Svartbukig flyghöna (Black-bellied Sandgrouse) 7  
Småtärna (Little Tern) 3  



Trastsångare (Great Reed Warbler) 1  
 
Datum/ 
Tid 

Lokal (023)   

21 maj/ Arroyo de Vid   
  
Art Antal Kommentarer 
Mästersångare (Western Orphean Warbler) 1 sj  
Nötskrika (Jay) 1  
Biätare (Bee-eater) enst  
Koltrast (Robin) 1  
Rödhuvuad törnskata (Woodchat Shrike) 1  
 
Datum/ 
Tid 

Lokal (024)   

21 maj/ 
16.45- 

Pena Falcon, Monfrague   

  
Art Antal Kommentarer 
Grågam (Black Vulture) 4  
Gåsgam (Griffon Vulture) xx  
Smutsgam (Egyptian Vulture) 3  
Kungsörn (Golden Eagle) 2  
Svart stork (Black Stork) 4 ad + 2 

pull 
 

Ormörn (Short-toed Eagle) 1  
Dvärgörn (Booted Eagle) 1  
Klippsparv (Rock Bunting) 2  
Kafferseglare (White-rumped Swift) 1  
Korp (Raven) 2  
Blåtrast (Blue rock Thrush) enst  
Röd glada (Red Kite) 1  
Svart rödstjärt (Black Redstart) 1 sj  
Pilgrimsfalk (Peregrine Falcon) 1  
Brun glada (Black Kite) min 10  
Alpseglare (Alpine Swift) min 5  
 
Datum/ 
Tid 

Lokal (025)   

21 maj/ 
-19.30 

Bron Rio Tajo, Monfrague   

  
Art Antal Kommentarer 
Alpseglare (Alpine Swift) min 2  
Smutsgam (Egyptian Vulture) 1  
Grågam (Black Vulture) min 2  
 



 
Datum/ 
Tid 

Lokal (011)   

22 maj/ 
7.15-10 
12-13 

Arrocampo våtmark S 
Saucedilla 

  

  
Art Antal Kommentarer 
Natthäger (Night Heron) ca 5  
Trastsångare (Great Reed Warbler) min 5  
Skäggtärna (Whiskered Tern) 2  
Dvärgrördrom (Littel Bittern) min 5  
Purpurhäger (Purple Heron) 5  
Silkeshäger (Little Egret) 5  
Rallhäger (Squacco Heron) 1  
Kaja (Jackdaw) x  
Sandtärna (Gull-billed Tern) >21  
Rörhöna (Moorhen) enst  
Purpurhöna (Purple Gallinule) 2ad + 1 

pulli 
1 ad matade ungen med 
uppslitsade vasstrån 

Grässångare (Fan-tailed Warbler) 2  
Klippduva (Rock Dove) x  
Cettissångare (Cettis’s Warbler) 2  
Brun glada (Black Kite) x  
Ladusvala (Swallow) x  
Korttålärka (Short-toed Lark) 1  
Sothöna (Coot) >50  
Pungmes (Pendulin Tit) 1  
Biätare (Bee-eater) 1  
Härfågel (Hoopoo) enst  
Blåmes (Blue Tit) 1  
Kungsfiskare (Kingfisher) 1  
Vassångare (Savi’s Warbler) ca 5  
 
Datum/ 
Tid 

Lokal (026)   

22 maj/ Almaraz   
  
Art Antal Kommentarer 
Grågam (Black Vulture) 1  
Dvärgörn (Booted Eagle) 1  
Tornseglare (Swift) xx  
 



 
Datum/ 
Tid 

Lokal (027)   

22 maj/ 
13.45-
15.45 

Portilla del Tietar, Monfrague   

  
Art Antal Kommentarer 
Spansk kejsarörn (Spanish Imperial Eagle) 1ad  
Blåtrast (Blue Rock Thrush) 4  
Svart stork (Black Stork) 2  
Turturduva (Turtle Dove) 2 s  
Klippsvala (Crag Martin) x  
Ormörn (Short-toed Eagle) 1  
Bofink (Chaffinch) x  
Gärdsmyg (Wren) 1  
Grågam (Black Vulture) 1  
Rödstrupig sångare (Subalpine Warbler) 1  
Stjärtmes (Long-tailed Tit) 1  
 
Datum/ 
Tid 

Lokal (028)   

22 maj/ 
em 

Villa Real, Monfrague   

  
Art Antal Kommentarer 
Nötskrika (Nötskrika) 1  
   
 
Datum/ 
Tid 

Lokal (024)   

22 maj/ 
17.30-
18.45 

Castillo Monfrague   

  
Art Antal Kommentarer 
Alpseglare (Alpine Swift) ca 5  
Blåtrast (Blue rock Thrush) 2  
Svart rödstjärt (Black Redstart) 1 m  
Nötskrika (Jay) 1  
Bofink (Chaffinch) enst  
Gåsgam (Griffon Vulture) x  
Rostgumpssvala (Red-rumped Swallow) x  
Klippsvala (Crag Maritn) x  
Ladusvala (Swallow) x  
Härfågel (Hoopoo) 1 sj  
Svart stork (Black Stork) 1  
Grågam (Black Vulture) 3  
Smutsgam (Egyptian Vulture) 1  



Blek tornsvala (Pallid Swift) 1  
Kafferseglare (White-rumped Swift) 1  
 
Datum/ 
Tid 

Lokal (027)   

22 maj/ 
21.30-
22.15 

Portilla del Tietar, Monfrague   

  
Art Antal Kommentarer 
Berguv (Eagle Owl) 1ad + 2 

juv 
 

Rödhalsad nattskärra (Red-necked Nightjar) 1 s  
 
 
Datum/ 
Tid 

Lokal (029)   

23 maj/ 
fm 

Hotell Monfrague   

”Frukost-gänget”  
Art Antal Kommentarer 
Sparvhök (Sparrow Hawk) 1  
   
 
Datum/ 
Tid 

Lokal (024) 
 

  

23 maj/ 
fm 

Pena Falcon, Monfrague   

”Frukost-gänget”  
Art Antal Kommentarer 
Grågam (Black Vulture) min 3  
Alpseglare (Alpine Swift) min 6  
Tornseglare (Swift) enst  
Rostgumpssvala (Red-rumped Swallow) x  
Blåtrast (Blue Rock Trush) 1  
Svart rödstjärt (Black Redstart) 1 sj  
Klippsvala (Crag Martin) x  
Svart stork (Black Stork) 3 ad + 2 

pulli 
 



 
Datum/ 
Tid 

Lokal (030)   

23 maj/ 
fm 

Jaraicejo   

”Hårdskådar-gänget”  
Art Antal Kommentarer 
Glasögonsångare (Spectacled Warbler) min 3  
Provencesångare (Dartford Warbler) min 5 s  
Stensparv (Rock Sparrow) 1  
Häcksparv (Cirl Bunting) 1  
 
Datum/ 
Tid 

Lokal (011)   

23 maj/ 
fm 

Arrocampo   

”Hårdskådar-gänget”  
Art Antal Kommentarer 
Kricka (Teal) 1 m  
Kohäger (Cattle Egret) min 50  
Silkeshäger (Little Egret) ca 5  
Sandtärna (Gull-Billed Tern) ca 10  
Dvärgörn (Booted Eagle) 1  
Trastsångare (Great Reed Warbler) min 5  
Vassångare (Savi’s Warbler) 2-3  
Purpurhöna (Purple Gallinule) 1  
Småtärna (Little Tern) 2  
 


