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Forord 

DOF Travel arrangerede endnu en tur til Extremadura i perioden 8. maj til 17. maj 2022 med 

14 deltagere og to ledere. Turen blev gennemført med fly, 2 minibusser og med ophold på tre 

forskellige hoteller i byerne: 

Torrejón el Rubio, Hotel Hospederia 8. – 13. maj 

Navarredonda de Gredos, Hostal Almanzor (13. - 15. maj) 

 Sepúlveda, Hotel Vado del Duratón (15. - 17. maj) 

 

Vi startede turen i Extremadura, hvor vi var på en mængde af de bedste lokaliteter, bl.a. 
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Deltagerne:                                                                                                                                                        

Jens Zeeberg, Henrik Haugaard, Steen Kryger, Arne Volf, Vibeke Ulrike Hansen, Helle Bodil Su-

adicani, Anne-Grete Ditlevsen, Hans Drostgaard, Ingelise Aarøe Petersen, Karen A. T. Hare, 

Jette Volf, Gurli Ibeth Hartmann, Stig Hjarlvig, Mogens Kristensen, Tue Brix, Kirsten Heering. 
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Tekst og noter: Anne-Grete Ditlevsen, Ingelise Aarøe Petersen og Arne Volf                                                                         

Foto: Anne-Grete Ditlevsen, Steen Kryger, Ingelise Aarøe Petersen og Arne Volf 

Søndag d. 8. maj: København – Madrid - Hotel Hospederia  

Tredje gang er lykkens gang- siger man, og det holder her. Efter at have planlagt turen i 2020 og 

2021, så skulle det lykkes nu i 2022. Som så ofte før på DOF Travel tur, var mødetiden i Kastrup 

Lufthavn alvorlig tidlig. Vores Lufthansa fly skulle lette kl. 6.10, så der var sat stævne så ubehage-

ligt tidligt som kl. 4.10. Men fuglefolket er jo gjort af et særligt stof, så de lader sig ikke gå på af en 

sådan bagatel, så alle var på pletten til tiden og godt var det, for Lufthansas tjek-in var urimelig 

langsom, men flyet kunne dog lette som planlagt, og bringe 16 forventningsfulde Dof´ere til Ma-

drid via en mellemlanding i München som gik hurtigt og nemt, og gav en Løvsanger på en mast lige 

ved vinduet hvor vi sad. Alt i Barajas lufthavnen i Madrid forløb fuldstændigt som det skulle. Først 

blev en deltager væk, men fundet igen, så blev de to Mercedes minibusser udleveret hos biludlej-

ningsfirmaet Alamo, som vi desværre senere på turen skulle lære at kende fra deres værste side. 

Ventetiden på bilerne blev på fineste vis benyttet til fuglekig i lufthavnen. Så de første fugle der 

kom i notesbogen var Gåsegrib, Sort Glente, Hvid Stork, Mursejler og Musvåge. Men vi fik pakket 

bilerne og begav os mod Oropesa, hvor vi ville give den Blå Glente en chance, dog uden resultat, til 

gengæld så vi en masse andet fjer-

kræ (39.796746, -5.168298). Lidt 

frokost blev indtaget på en tank-

station hvor den første Hedehøg 

kom på bogen. Så lagde vi vejen 

forbi orkidelokaliteten 

(39.808227,-5.667260) ved Aro-

campo, hvor vi kunne konstatere at det var for sent på sæsonen, da 

der kun var visne orkideer at finde, til gengæld åbenbarede en 

Spansk Kejserørn sig på himlen her. Det skulle vise sig at være et godt 

tegn for de kommende dage. Sidste stop på dagens kørsel var Hotel 

Hospederia Parque de Monfragüe, (39.781178, -6.015836) lige nord 

for landsbyen Torejon el Rubio, hvor vi skulle være de næste fem 

døgn. Der var fri leg resten af dagen, hvor nogle birdede og andre gik 

i baren. Dagen sluttede med et delikat måltid i hotellets restaurant. 

Alle var trætte efter en lang rejsedag, så noteskrivning og ”dagens 

fugl” måtte vente til dagen efter.   

Dagens fugl: Gåsegrib 

 

Mandag d. 9. maj: Hotel Hospederia – Belén - Parque de Monfragüe 

Vækkeuret stod til kl. 05.00, og dagen bød på en af de helt klassiske ture i Extremadura, nemlig Be-

len sletten. (39.512470,-5.771327) Afsted inden morgenmaden, så vi var på plads, mens det endnu 
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var mørkt. I solopgangens svage lys lyttede vi til Ka-

lander – og Toplærke og Vagtel. Efterhånden som 

lyset tog over, så vi masser af fugle. En Dværgtrappe 

som var rigtig fin i scopet, vakte begejstring. Stort-

rapperne skuffede derimod, da vi kun så tre af 

slagsen, og ikke særligt godt. Inden vi returnerede til 

hotellet til velfortjent morgenmad, begyndte gribbe, 

glenter og storke også at røre på sig. 

Morgenmaden på Hotel Hospederia er yderst vela-

sorteret, eneste anke må være deres kaffe/te-maskiner, som er ulidelige langsomme, men ellers 

alt godt. 

Resten af dagen stod i Nationalparken Parque de Monfragüe´s tegn. 

(39.848532, -6.030174) Dog kørte vi lige til Torrejon el Rubio for at 

handle ind til frokost. Vi delte os i de to små supermarkeder byen 

har, men alligevel tog det en rum tid at få handlet- spanierne har al-

tid vidunderlig god tid. Så kørte vi til borgruinen Castillo de 

Monfragüe, (39.828122, -6.051964) og satsede på at der var ledig 

parkering helt oppe hvor trapperne begynder. Det holdt, så vi spa-

rede den lange stejle gå tur nede fra parkeringspladserne. Oppe fra 

udsigten sås Ådsels – Munke - og Gåsegrib, sidstnævnte i snesevis. 

Det er et fantastisk syn, når gåsegribbene defilerer lavt forbi borgen, 

så man kan betragte dem ovenfra. Dagens overraskelse var da en af 

deltagerne  råbte KAFFERSEJLER. Hele tre af denne sjældne sejler 

kredsede over området til stor overraskelse og glæde for alle. Vi traskede ned igen af alle trap-

perne og kørte den korte strækning til et af de helt klassiske højdepunkter i Extremadura, klippen 

Peñafalcon (Salto Del Gitano). (39.828797, -6.057640). Her 

var, som altid, masser af gåsegribbe, som kan betragtes på 

nært hold, når de sidder på klipperne tæt på vejen. Sort Stork, 

Blådrossel, Klippeværling og Bjergløvsanger og meget mere 

var på plads her. Opholdet her vækker altid stor begejstring 

og det er svært at løsrive sig, men vi skal jo videre i dagens 

program og næste stop var ved Monfragüe National Park Be-

søgscenter, (39.848532, -6.030174) hvor der er borde og bænke, café og toiletter. Her holdt vi 

frokost i en god times tid, dog måtte Hans køre til-

bage til Peñafalcon, da en af deltagerne havde glemt 

sin taske der, men den blev fundet, hængt op i et træ, 

så alt endte lykkeligt.  Turen fortsatte gennem parken 

ad den smukke snoede vej, som stod i fuld flor med et 

væld af blomster og insekter, til stor glæde for de på 

holdet, der også interesserer sig for den slags. Vi 

gjorde holdt ved P-pladsen ”Mirador La Tajadilla” 
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(39.838655, -5.995417) lige før dæmningen over Tietar floden, og her var som forventet Ådsels-

grib, men også Vestlig Hvidskægget Sanger og Provencesanger kom på bogen her. Et lille stop ved 

en P-plads på vej mod Portilla del Tietar gav ikke voldsomt meget, men dog alle steds nærværende 

Sydlig Nattergal. Fremme ved Portilla del Tietar (39.856887, -5.959723) måtte vi konstaterer at 

Spansk Kejserørn, som yngler her, ikke var til stede. Vi hørte senere på ugen, at de havde ynglet, 

men ungerne var døde på grund af den megen regn tidligere på foråret. En Klippesvalerede i fugle-

skjulet var en fin oplevelse. Lidt skuffede fortsatte vi et par kilometer til caféen på Hotel Rural 

Puerta de Monfragüe, (39.860502,-5.939625) hvor vi i skygge under caféens halvtag kunne skylle 

skuffelsen ned med kaffe eller hvad man nu ønskede. Det blev et fornøjeligt ophold på godt en 

time, hvor der blev set og hørt godt med fugle som Vendehals, Pirol, Biæder, Vagtel, Rødhovedet 

Tornskade og så en Spottesanger, som viste sig fint frem i sin gule pragt. Vi vendte snuderne 

hjemad med et lille stop ved Peñafalcon, hvor der var ”sort sol” af gåsegribbe og nogle så en Van-

drefalk. Aften på hotellet gik med artsliste opdatering for to dage, aftenmad, hyggesnak og en 

kæmpe overraskelse, da Jens og Steen uafhængigt af hinanden havde set Lille Skrigeørn over ho-

tellet!  

Dagens fugl: Kaffersejler 

 

Tirsdag d. 10 maj: Hotel Hospederia – Alcollarin – Trujillo 

Der var ingen morgentur i dag, så de fleste var 

først på færde kl. 8 til morgenmaden. Dog var 

der nogle få morgenduelige som havde lidt obs 

omkring hotellet bl.a. Mestersanger. Men da-

gens hovedlokalitet var søerne ved Alcollarin. 

(39.251547, -5.744628) Så kl. 9 drog vi afsted 

syd på og havde nogle givtige stop under vejs 

med Slangeørn og Hedehøg. Et sted fandt vi en 

”ny ellekragevej” (39.222087, -5.793160). En 

lang strækning med 20 – 30 redekasser opsat 

på elmasterne langs vejen, og ved mange af 

dem sad der Ellekrager, og ved en høj siloagtig bygning ynglede der Lille Tårnfalk. Det var stort. 

Lige før vi var fremme ved den første af de to søer, havde vi en fin oplevelse med en lille Biæder 

koloni. De ynglede i en grøftekant langs vejen og 

sværmede 

nærmest om 

hovederne 

på os, og 

kunne be-

tragtes på 

ganske nært 

hold. Vi 
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kørte ad jordvejen som fører til den anden og mindste af søerne, og her var der masser af fugle. 

Sangere, fire hejrearter, ænder, lappedykkere, Stylteløber og Skestork og meget mere. Det er en 

rigtig god lokalitet. Men tiden løber og vi skal tilbage til Trujillo (39.460562,-5.881341) for at 

handle ind til frokost. Halvvejs tilbage havde vi den fineste oplevelse med en Skadegøg der kom 

flyvende langs vejen og satte sig til skue i et vejtræ, super! På P-pladsen foran Supermercado i Tru-

jillo har vi før haft Gråsejler og Mursejler i blandet flok, og det skete også denne gang. De to svært 

adskillige arter sås i lav højde, så man kunne se de små 

forskelle der er mellem dem. Efter indkøb skulle vi finde 

et sted at indtage føden, men klokken var blevet mange, 

så vi kørte den korte vej til siloerne (39.452735, -

5.880897) hvor Lille Tårnfalk yngler i opsatte kasser, 

med nok så mange par. Vi satte os på kantstenen, hvor 

der stod parkerede turistbusser, men lidt efter kom en 

af chaufførerne og startede bussen og lod den stå og 

køre i tomgang, vist kun for at genere os- mærkværdig 

person! Nå men vi fik da stillet sulten og kørte så til den flotte tyrefægterarena, (39.456733, -

5.872512) hvor der stadig yngler nogle få par Lille Tårnfalk og her ser man dem meget tættere på 

end ved de høje siloer. Så kørte vi ind til Plaza Mayor, byens store flotte plads, hvor nogle gik op 

gennem de hyggelige smalle middelaldergader til den storslåede udsigt fra borgen, med storkere-

der både her og der. De som ikke orkede de strabadserende trapper og stejle gader, satte sig på en 

cafe og læskede sig med diverse væsker, og borgvandrerne stødte senere til, for også at få slukket 

tørsten. Det blev en stresset oplevelse for den arme tjener, som skulle holde regnskab med en flok 

på 16, der skulle betale hver for sig. Men dejligt med et lille break i den smukke by. Så er det hjem 

til hotellet, hvor nogle går et par kilometer for at høre Mestersanger, som Jens havde fundet om 

morgenen. Den bliver hørt, og set flygtigt, sammen med masser af andre småfugle ikke mindst de 

mange smukke Blåskader. Før middagen samles vi til artslisteskrivning og ”dagens fugl” 

Dagens fugl: Biæder 

 

Onsdag d. 11. maj: Hotel Hospederia – Sletterne ved Cáceres – Almonte floden - 

Santa Marta de Magasca 

Det var igen blevet tid til en tidlig morgentur, så kl. 5.00 lar-

mede det ubarmhjertige vækkeur, og kl. 5.30 kørte vi ad de 

mørke lande-

veje mod 

Cáceres til en 

lokalitet som 

Frands Jensen 

havde været på 

for nylig (39.542822, -6.319409). Det startede fint 

med både Triel og Rødhalset Natravn der gav lyd i 
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mørket sammen med Korttået- og Kalanderlærke. 

Efterhånden som lyset tog til, gjorde artsdiversite-

ten det samme. Der var Sortbuget Sandhøns i 

luften, Ibirisk Tornskade på ledningerne, og på mar-

ken, som Frands havde omtalt, furagerede mindst 

22 Spishalede Sandhøns og 20 – 30 Turtelduer, alt 

mens flere Vagtler gav sig til kende. En flot morgen. 

Så var det retur til morgenmad på hotellet, og af-

gang igen kl. 09.00 til et par smålokaliteter ved 

Almonte floden, (39.666785, -5.949454) (39.664736, -5.939539) som gav mange småfugle, især en 

Spottesanger, der lod sig skue i alt sin pragt, vakte begejstring. Næste stop var sandhønselokalite-

ten Cordel de Los Cerralbos (39.480833, -6.018699) Her var ingen sandhøns eller trapper, men vi 

mødte en fuglekigger som havde set Spansk Kejserørn og få minutter efter dukkede ørnen op på 

himlen til stor fryd for forsamlingen. Det var blevet frokosttid og vi kørte til Santa Marta de Maga-

sca, hvor vi fandt en lille hyggelig picnicplads med borde og bænke og skyggende halvtag. Da føden 

var indtaget var der krav om kaffe fra en del af hol-

det, nok mest fordi vi havde passeret en kaffebar på 

byens torv.  Den fandt vi igen og der blev nydt di-

verse kolde og varme drikke. Slutteligt insisterede 

Jens på at betale hele gildet, så vi siger MANGE TAK 

for det! Hjemvejen lagde vi omkring ”Ellekragevejen” 

(39.452147, -6.200002) hvor hele 21 Ellekrager var at 

se ved de mange opsatte kasser, som også husede 

Allike og Tårnfalk og så minsandten en Kirkeugle, 

som var et stort ønske for alle. Det hele blev krydret med en skrue på 50 Gåsegribbe. Vi drejede 

ind af en jordvej (39.463303, -6.188095) hvor der måske skulle være Spansk Kejserørn. Den så vi 

ikke, men til gengæld så vi meget andet. En Kirkeugle mere, Markpiber, Stortrapper, Hedehøg og 

fire Hærfugle på en og samme sten og meget andet. Vi vendte hjemad og dagen sluttede med no-

teskrivning, afstemning og middag i restauranten. Her var hektisk aktivitet. To store hold var 

ankommet i løbet af dagen. Et tysk, og så et Scanbird hold med Mads Bunch som leder- hyggeligt 

Dagens fugl: Kirkeugle 
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Torsdag d. 12. maj: Hotel Hospederia – Talavan – 

Hinojal – PeñafalconDer var morgenmad kl. 8. Det blev 

en hektisk oplevelse, da vi delte restaurant med Scanbird 

og det tyske hold. Der var laaang kø ved kaffemaskinerne 

og lidt kamp om pålægget. Men med tålmodighed kom-

mer man jo langt, og ingen gik sultne fra bordet. Dagens 

udflugt gik til Talavansø området. Vi kørte til søen og lidt 

ind af jordvejen, der går syd om søen. (39.670191, -

6.299152) Her gik vi en tur frem til dæmningen, hvor man ikke kan komme længere. Der er masser 

af fugle på strækningen, og pludselig bliver der råbt Blå Glente! Su-

per, det var en af de vigtige arter, der kom på bogen. Den viste sig i 

anstændig højde og i tilpas lang tid til at alle kunne nyde dette 

prægtige dyr. En anden fed oplevelse 

var to Guldsjakaler, som viste sig ret 

tæt på os. Den første sås rigtigt godt 

da den stod midt på vejen, men også 

da de rendte ind i vegetationen sås de 

udmærket.  Efter en god times tid 

kørte vi til Talavan by og fik handlet 

fourage til frokosten, hvor på vi kørte 

lidt rundt for at finde en vejstrækning, 

som Dave Gosney omtaler i sit hæfte 

om Extremadura. (39.704800,-6.346900) – (39.695200,-6.330200) Her 

skulle være alskens slags fjerkræ, men det var ude på et sletteområde og temperaturen havde sne-

get sig over de 30 grader, så det blev til en hed spadseretur, som ikke gav meget andet end diverse 

lærkearter. Pyt, vi fortsatte ufortrødent vores tur og begav os til storkekolonien i pinjetræerne 

nord for Monroy. (39.667655, -6.211685) Her indtog vi føden under de store skyggegivende pinjer. 

En gåtur ned af jordvejen gav masser af blåskader, Rødhovedet Tornskade, men ikke den Blå 

Glente, som stedet ellers kan præstere. Men flora- og insektfolket havde en fest med deres kame-

raer. Vi lod de to Mercedeser bringe os til hotellet ved 15.30 tiden, fordi vi endnu engang ville en 

tur til Peñafalcon. Vi hvilede os en kort stund og kørte så til klippen med de mange Gribbe. Om ef-

termiddagen er der ofte flere gribbe end om morgenen og formiddagen og de ligger og kredser i 

formation over området. Indimellem lander nogle på klippen ganske tæt på vejen. Fine oplevelser 

var der også med Blådrossel, Gærdeværling og en Klippeværling som poserede få meter fra os. Så-

ledes beriget med oplevelser, vendte vi tilbage til Hospederia til vanlig aften procedure. De er 

meget favorable med vinen på hotellet og måske de fine oplevelser de forgangne dage havde sat 

humøret i top og ellers kom det i hvert fald. Der blev konsumeret et tocifret antal flasker rødvin!  

Dagens fugl: Klippeværling 
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Fredag d. 13. maj: Hospederia - Embalse de José María de Oriol – Arrocampo – Ho-

stal Almanzor  

Det er blevet transportdag. Vi skal køre til Narrevadonda 

i Gredosbjergene, så efter morgenmaden bliver bilerne 

proppet med kuffeterne, og vi tager afsked med Hotel 

Hospederia. Vi kører den korte strækning til broen 

(39.832188, -6.032610) der går over floden lige øst for 

Peñafalcon, for at give Høgeørnen en chance. Her havde 

Scanbird holdet haft den forleden dag, og vi mangler den, 

men desværre giver 35 – 40 minutter på stedet ingen Hø-

geørn, men vi ser da nogle fine Alpesejlere og hører Pirol, som et plaster på såret. Men vi må 

videre i programmet og kører, som et værdigt farvel til Parque de Monfragüe, nord på gennem 

hele parken og til vådområdet Embalse de Arro-

campo (39.838451 -5.675201) ved byen Saucedilla. 

Vi stopper ved det første fugleskjul og går lidt rundt 

på begge sider af vejen. Derefter fører Arne os ind   

på en motocrossbane, men vores fantastiske chauf-

fører nægter at gennemføre banen, så i stedet 

finder vi den rigtige vej til de næste skjul, her 

bruger vi en times tid ved de forskellige udsigts-

steder. Lokaliteten her skuffer aldrig. Her er 

Sultanhøne, Purpurhejre, Sandterner, Savisan-

ger, Sort Ibis og 35 Kohejre, og meget mere. Indkøb til frokost blev gjort i Saucedilla og den blev 

indtaget i grøftekanten, i stegende hede, vest for byen, hvor der 

ofte ses Blå Glente på de store åbne sletteagtige arealer. Men den 

glimrede ved sit fraværd, så lidel-

serne i varmen var forgæves, men 

humøret var dog stadig i behold. Vi 

tog afsked med kerneområdet i Ext-

remadura for at køre de ca. 160 

kilometer til Narrevadonda de Gre-

dos i Gredosbjergene, bare med en 

enkelt pause på en tankstation til 

toiletbesøg og og køb af is mm. 

Men 13 kilometer før Hostal Alman-

zor i Narrevadonda, melder Tue fra den bagerste Mercedes, at der 
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er problemer med bilen. Vi holder ind til siden og venter nogle minutter, for derefter at prøve at 

køre videre, men ak, løbet er kørt, bilen er ude af stand til at køre videre- ØV! Nu er ”gode dyr 

rådne” Efter parlamenteren med udlejningsfirmaet, (som skulle vise sig at være nogle dumme 

svin) måtte vi agere selv, og besluttede at den ”raske” bil skulle køre folket til hotellet af to om-

gange. (Helt sådan gik det så ikke, igen pga. de dumme svin). Til gengæld fik vi stor hjælp af to 

politibetjente, der tilfældigt kom forbi og som kunne tale sproget. Tak til dem for stor hjælp. Men 

vi når da frem til Hostal Almanzor  (40.357595,-5.126840) alle mand til sidst, og blev instaleret på 

værelserne af det søde værtpar. De hjalp os også med at komme i kontakt med bilfirmaet, (hvilket 

var næsten umuligt) og som viste sig totalt inkompetente og fejede os af med at vi kunne ringe da-

gen efter. Nå, men vi prøvede at drukne ærgelserne på hotellets imponerende balkon. Med lidt i 

glasset og udsigt til snedækkede tind  er i horisonten, og med Topmejse, Lille Korsnæb, Klippevær-

ling og Bjergløvsanger i træerne, så var tilværelsen trods alt til at holde ud. Aftensmaden var en 

forrygende gang tapas og herlig lokal rødvin mm. Efter noteskrivning og afstemning var det senge-

tid for nogen, mens andre gik på balkonen og blev belønnet med Dværghornugle i mørket.  

 

Dagens fugl: Sandterne. 

 

Lørdag d. 14. maj: Hostal Almanzor - Plataforma de Gredos 

Der var morgenduelige på færde både i hotellets ”baghave” og på vejen foran hotellet, hvor der 

blev hørt Natugle og igen Dværghornugle. Der skulle findes løsning på den begrædelige bilsitua-

tion. Værtsparret var igen helt formidabelt hjælpsomme, de kontaktede bilfirmaet, som stadig var 

lige håbløst negative og uden interesse for at hjælpe os. Løsningen blev at vi selv skulle køre i taxi 

(og selv betale!!!) til en by 78 kilometer væk og hente to mindre biler. Hotelfatter tilbød os at 

spørge sin bror, som har en ni personers bil, om vi kunne leje den. Det sagde vi ja til og kort tid ef-

ter var den der, så vi var 14 der kunne komme i bjergene, mens Tue og Hans begav sig på vej i taxi, 
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efter nye biler. Vi andre kørte gen-

nem den smukke dal, med lidt stop 

under vejs, som gav Bjergvipstjert, 

Stenpikker og Hvepsevåge og lidt an-

dre ting. Så videre frem til 

parkeringen ved Plataforma de Gre-

dos, (40.274874, -5.232433) hvor 

der ikke skulle gå lang tid, før den første Hortulan blev spottet. Den er 

så godt som sikker her og ses ofte ganske tæt på. Her fra gik vi den klas-

siske tur af den stejle kampestenssti til gyvelbevoksningen, hvor det 

altid vrimler med Jernspurve, og hvor nogle så Blåhals. Lidt længere 

oppe på plateauet sang Sanglærker i vilden sky og en del Stenpikkere flintrede rundt. Den smukke 

Gredos Ibix (spansk stenbuk) så vi desværre ikke så mange 

af, og kun på nogen afstand. På vej ned af bjerget mod P-

pladsen, viste Stendroslen sig i al sin pragt. En eftertragtet 

art, som heldigvis er næsten sikker på lokaliteten. Nede af 

bjerget igen var Hans og Tue ankommet med de to mindre 

biler. De ville naturligvis også gerne en tur op og nyde Sten-

drossel og Hortulan mm, så de og Ingelise blev tilbage, mens 

vi andre drog mod hotellet, hvor der var ”fri leg” resten ag 

dagen. Nogle tog en slapper, nogle gik i fugleskjulet og atter andre gik tur omkring hotellet, indtil 

der var aftensmad, som igen bød på super delikate tapas retter.   

Dagens fugl: Bjergløvsanger 

 

Søndag d. 15. maj: Hostal Almanzor – Sepulveda - Hoces del Río Duratón Natural 

Park 

Det er igen blevet tid til hotelskift. Vi skal køre små 200 kilometer til Sepulveda. Men efter mor-

genmaden kører vi et smut hen til Hotel Parador, 

(40.354642, -5.112742) og går en tur omkring 

hotellet, for at give Citronsisken en chance, da 

den ofte bliver set her, men det skulle ikke være 

os forundt denne gang. Lidt småfugle bliver dog 

set. Hurtigt tilbage til hotellet for at tage afsked 

med det helt fantastiske værtspar. Så skulle bi-

lerne pakkes! Det blev lidt udfordrende med de 

to små biler, men mirakuløst, fik vi stavlet os på 

plads, og kunne begive os på vej mod næste de-

stination. Det er søndag og butikkerne har lukket, så vi holder ind på en tankstation i en mindre by, 

hvor bilerne tankes og der købes sandwich og drikkevarer, og spises is. Halvvejs på dagens rute, 

drejer vi ind af en jordvej til et landbrugsområde, med et tydeligt indkørsel forbudt skilt! Nå, men 
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vi parkerer lige inden for lågen og sætter os for at indtage de nysindkøbte 

klemmer. Området viser sig at have en fin og spændende flora, med bl.a. 

mange orkideer, og der høres flere Sydlig Nattergal og ses Iberisk Torn-

skade, Rødhovedet Tornskade, Dværgørn og som en selvfølge- Gåsegrib. 

Mætte og læskede fortsætter vi vor færd og arriverer Sepulveda ved 

14.30 tiden. Det blev dog lidt af en udfordring at finde Hotel Vado del Du-

ratón (41.298610, -3.749835) midt inde i byen af smalle krogede gader, 

men med sidespejlene slået ind og med de fantastiske chauffører gik det 

alligevel nemt. Vi får vores værelser og mødes derefter i foyeren. Her bli-

ver vi enige om at køre en tur til saltsletterne, (41.325037, -3.858857) der hvor vi i morgen tidlig 

skal ud for at lytte efter Duponts Lærke. Den sidste strækning der ud til er en jordvej, som man 

åbenbart ikke vedligeholder, så den er ganske forfærdelig at køre på, men vi når da frem og kan 

nyde den smukke canyon med Duratón floden i bunden. Her var også godt med fugle bl.a. Hede-

høg, Korttået Lærke, Dværgørn, Kalanderlærke, Middelhavsstenpikker og meget overraskende 

ynglende Stendrossel, og så svimlende mange Gåsegribbe, Dupontslærken så vi dog ikke. Og så var 

der mange orkideer både ude ved canyon og inde ved den lille landsby. Det blev en fin eftermid-

dag, og således opmuntrede vendte vi tilbage til hotellet for at nyde en treretters middag på 

nabohotellets restaurant.  

Dagens fugl: Stendrossel 

 

Mandag d. 16. maj: Hotel Vado del Doratón - Hoces del Río Duratón Natural Park - 

Puente De Villaseca Sepulveda (picnicplads) 

Det er blevet dagen, hvor vi skal tidligt op og ud at 

lytte efter Dupontslærke på salturtsletterne. Vi kører 

fra hotellet kl. 5.30 og er fremme lidt før kl. 6.00. I 

mørket hører vi efter få øjeblikke Dupontslærke. I 

hvert fald to individer kan høres fra to forskellige ret-

ninger. Yes- succesen er hjemme! Her høres også 

andre lærkearter i det tiltagende lys. Jette er blevet 

køresyg af den dårlige grusvej, så hun og Arne går de 

3 km. tilbage til asfaltvejen og kan i walkien give de 

andre melding om ihvertfald to Dupont-

slærker mere. Efter succeen returnerer 

til hotellet, til velfortjent morgenmad og 

begiver os derefter ud i verden igen, for 

at køre til Laguna de Navalayegua, 

(41.258938, -3.992498) nogle småsøer 

som ofte er udtørrede hen på foråret. 

Her begejstres vi af en Lærkefalk der 
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lægger vejen forbi os, men også Mudderklire og den spanske race af Gul Vipstjert vækker vores 

opmærksomhed. Et smut ind af en jordvej, for at finde en sø mere, endte blindt, så i stedet fandt 

vi et marked med mulighed for indkøb af fornødenheder til frokost, og kørte så til picnicpladsen 

Puente De Villaseca ved Doratónfloden (41.293313, - 3.842412) for at fouragere under de høje po-

pler, ved den lille café. Her førsøgte Mogens at snige sig til at sidde på en af caféens stole, men 

blev øjeblikkelig af cafémutter, verfet væk med håndbevægelser der ikke var til at misforstå og et ” 

lejos lejos”. Men ellers var opholdet her fint, med arter som Spætmejse, Bjergløvsanger, Grå Flue-

snapper, Pirol, overvældende mange blåfugle og meget mere. Vi søger ret tidligt tilbage til 

hotellet, så der er mulighed for en slentretur og en tår at drikke i den gamle hyggelige by, hvad 

også mange gjorde. Efter noteskrivning i foyeren samles vi på terrassen. Henrik er blevet bedstefar 

og giver et glas Champagne, tak for det og et gjaldende TILLYKKE! Da den velsmagende aftensmad 

på nabohotellet er indtaget, bliver kufferterne pakket, så de er klar til hjemrejse i morgen. 

 

Tirsdag d. 17. maj: Hotel Vado del Duratón – Malaga Lufthavn. 

Som altid går dagene alt for hurtigt, og inden man får 

set sig om er det hjemrejsedag. Efter morgencomplet 

på nabohotellet, er der den sædvanlige lidt rastløse 

stemning, hvor der snakkes om turens oplevelser. 

Nogle afpudser 

notater i notesbo-

gen, andre går tur 

i byen og atter an-

dre giver fuglene i 

de omkringliggende haver endnu en chance. Det sidste 

udmynter sig i en større jagt på Vendehals. Flere har hørt, 

men også set en eller to fugle i en kæmpe have ganske 

kort fra hotellet, og jagten giver da også pote, da en bliver 

set flere gange på ganske fornuftig afstand. Men tiden er 

inde til at få pakket de tre biler, hvilket er en opgave for 

sig, men det lykkes da. Uret viser 10.30, så vi må ud af 

vagten og på vej mod lufthavnen i Madrid, hvor vores fly 

skal lette kl 15.45. Med en enkelt is/tissepause på en 

tankstation, hvor vi fik set flere storke, som jo er overalt, Rød Glente, Slangeørn og Dværgørn 

er vi fremme i god tid, hvor vi skal aflevere bilerne. Det bliver imidlertid en prøvelse for Tue, 

Hans og Ingelise der ihærdigt forsøger at overbevise biludlejningsfirmaet om at vi ikke har 

ødelagt bilen, at den ikke er stjålet, men kørt på værksted via vejhjælp, som de jo selv havde 

sagt vi skulle. Hans´ udgangsreplik er ”Jeg vil virkelig ønske at jeg aldrig ser jer igen” Lidt irri-

terende afslutning på en skøn tur. I lufthavnen får vi lige en ung Kejserørn .wow. 

Nå, men alt andet på hjemturen går glat og vi lander til tiden i Kastrup, hvor der ved bagage-

udleveringen bliver krammet og takket pænt farvel og på forhåbentligt gensyn. 
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Dagens fugl: Vendehals/Lufthansa

Arts og Afkrydsningsliste                         

                      

Fugle Birds Aves   8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 

Lille Lappedykker Little Grebe Tachybaptus ruficollis 1     6               

Toppet Lappedyk-

ker 

Great Crested 

Grebe 
Podiceps cristatus 2     10   10+           

Skarv 
Great Cormo-

rant 
Phalacrocorax carbo 3   2 12     x         

Tophejre Squacco heron Ardeola ralloides 4                     

Kohejre Cattle Egret Bubulcus ibis 5 30+   1     x         

Silkehejre Little Egret Egretta garzetta 6 7   2     x         

Fiskehejre Grey Heron Ardea cinerea 7 2 1 2     x     2   

Sølvhejre 
Western Great 

Egret 
Ardea alba 8     6     x         

Purpurhejre Purple Heron Ardea purpurea 9 1   2     3         

Nathejre 
Black-crowned 

Night Heron 
Nycticorax nycticorax 10           2         

Sort Stork Black Stork Ciconia nigra 11   4 1 1 9           

Hvid Stork White Stork Ciconia ciconia 12 30 x x x x x x x x x 

Sort Ibis Glossy Ibis Plegadis falcinellus 13           10         

Skestork Spoonbill Platalea leucorodia 14     7   3           

Knarand Gadwall Anas strepera 15     17 4 1           

Gråand Mallard Anas platyrhynchos 16 1 7 4 5 2 
2 

+æll. 
6       

Blå Glente 
Black-shoulde-

red kite 
Elanus caeruleus 17         1           

Sort Glente Black Kite Milvus migrans 18 20 20 x x x   x x x x 

Rød Glente Red Kite Milvus milvus 19   2 2 2     1 15 2 2 

Ådselgrib 
Egyptian Vul-

ture 

Neophron percnopte-

rus 
20   4   1 6   1 3 1 1 

Gåsegrib Griffon Vulture Gyps fulvus 21 10+ 150 x x x x 10 80 x 5 

Munkegrib 
Cinereous 

(Black) Vulture 
Aegypius monachus 22 7 5 5 5 x 5 4 10 2   

Kongeørn Golden Eagle Aquila chrysaetos 23             1       

Spansk Kejserørn 
Spanish Impe-

rial Eagle 
Aquila adalberti 24 1     1 1         1 

Slangeørn 
Short-toed 

Eagle 
Circaetus gallicus 25   1 3 2 3 2   2   2 

Lille Skrigeørn 
Lesser Spotted 

Eagle 
Aquila pumarina 26   1 2               

Rørhøg 
Western Marsh 

Harrier 
Circus aeruginosus 27 2   2   2 2   1 1   

Hedehøg 
Montagu's Har-

rier 
Circus pygargus 28 1     4 2     3 3   

Musvåge 
Common Buz-

zard 
Buteo buteo 29 2   1 2 2 1   2 10 5 

Spurvehøg 
Eurasian Spar-

rowhawk 
Accipiter nisus 30           1         

Dværgørn Booted Eagle Aquila pennata 31 5   2 3 1 2 5 8 2 2 

Lille Tårnfalk Lesser Kestrel Falco naumanni 32     40               

Tårnfalk Common Kestrel Falco tinnunculus 33   1 1   1 1 1 1 1 1 
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Lærkefalk  Eurasian Hobby Falco subbuteo 34     1       2   2   

Vandrefalk 
Peregrine Fal-

con 
Falco peregrinus  35   1         1       

Rødhøne 
Red-legged 

Partridge 
Alectoris rufa 36   1 1   1       hørt   

Vagtel Common Quail Coturnix coturnix 37   5   x         x   

Grønbenet Rørhøne 
Common Moor-

hen 
Gallinula chloropus 38 1       2           

Sultanhøne Purple Gallinule Porphyrio porphyrio 39           2         

Blishøne Eurasian Coot Fulica atra 40     11     1         

Dværgtrappe Little Bustard Tetrax tetrax 41   5                 

Stortrappe Great Bustard Otis tarda 42   3   3             

Stylteløber 
Black-winged 

Stilt 
Himantopus himantopus 43 1   11   2 6         

Triel Stone curlew Burhinus oedicnemus 44       3             

Lille Præstekrave 
Little Ringed 

Plover 
Charadrius dubius 45         1?           

Stor Præstekrave 
Common Ringed 

Plover 
Charadrius hiaticula 46         2           

Vibe 
Northern 

Lapwing 
Vanellus vanellus  47 2                   

Mudderklire 
Common Sandpi-

per 
Tringa hypoleucos 47   1 1   1       2   

Rødben 
Common Reds-

hank 
Tringa totanus 49     3     1         

Middelhavsmåge 
Yellow-legged 

Gull 
Larus michahellis 50   4                 

Sandterne Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica 51           14         

Spidshalet Sand-

høne 

Pin-tailed sand-

grouse 
Pterocles alchata 52       20+             

Sortbuget Sand-

høne 

Black-bellied 

Sandgrouse 
Pterocles orientalis 53       3 2           

Klippedue Rock Dove Columba livia 54 10+   x x x x x x x x 

Ringdue Woodpigeon Columba palumbus 55 x x x x x x x x x x 

Tyrkerdue Collared Dove Streptopelia decaocto 56 x x x x x x x x x x 

Turteldue Turtle Dove Streptopelia turtur 57   10   25         1   

Skadegøg 
Great Spotted 

Cuckoo 
Clamator glandarius 58     1               

Gøg Common Cuckoo Cuculus canorus 59   1   2 1   1 2 2   

Kirkeugle Little Owl Athene noctua 60       2 3           

Natugle  Tawny Owl Strix aluco 61             1 1     

Dværghornugle  
Eurasian Scops 

Owl 
Otus scops 62           2 1 2 1   

Natravn 
European 

Nightjar 
Caprimulgus europaeus 63   1         1       

Rødhalset Natravn 
Red-necked 

Nightjar 
Caprimulgus ruficollis 64       1             

Mursejler Common Swift Apus apus 65 x x x x x x x x x x 

Gråsejler   Pallid Swift   Apus pallidus   66     6               

Alpesejler Alpine Swift Apus melba 67           4         

Kaffersejler 
White-rumped 

Swift 
Apus caffer 68   4                 

Isfugl Kingfisher Alcedo atthis 69           1         

Biæder Bee-eater Merops apiaster 70 10+ 2 30+ 20+ 35 x   10 8 2 

Ellekrage Roller Coracias garrulus 71     10+ 20+   1         
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Hærfugl Hoopoe Upupa epops 72 10+ 10 6 8+ 5 3 2 2 3   

Grønspætte 
Green Wood-

pecker 
Picus viridis 73           1   2 1   

Stor Flagspætte 
Great Spotted 

Woodpecker 
Dendrocopos major 74           1   1     

Vendehals Wryneck Jynx torquilla 75                   3 

Kalanderlærke Calandra Lark 
Melanocorypha ca-

landra 
76   15 1 5+ 10+           

Korttået Lærke 
Greater Short-

toed Lark 

Calandrella 

brachydactyla 
77       8+ 1       5   

Toplærke Crested Lark Galerida cristata 78 20+ x 10+ x x x   x x x 

Theklalærke Thekla Lark Galerida theklae 79   1   1   1     2   

Hedelærke Wood Lark Lullula arborea 80       1 2 1 1 2 4   

Sanglærke 
Eurasian Sky-

lark 
Alauda arvensis 81             1 1 3   

Duponts Lærke Dupont's Lark Chersophilus duponti 82                 4   

Klippesvale 
Eurasian Crag 

Martin 
Ptyonoprogne rupestris 83 2 x x x x x x x x   

Landsvale Barn Swallow Hirundo rustica 84 x x x x x x x x x x 

Bysvale 
Common House 

Martin 
Delichon urbica 85 x x x x x x x x x x 

Digesvale Sand Martin Riparia riparia 86   2                 

Rødrygget Svale 
Red-rumped 

Swallow 
Cecropis daurica 87 10 x 6 2 5 x     4   

Bjergpiber   Water Pipit   Anthus spinoletta 88             1       

Markpiber Tawny Pipit Anthus campestris 89     2               

Gul Vipstjert/ibe-

risk 
Yellow Wagtail Motacilla flava 90       1     

2 

og 

4 

  4   

Bjergvipstjert Grey Wagtail Motacilla cinerea 91   1   2     9   1   

Hvid Vipstjert Pied Wagtail Motacilla alba 92 5 x 2 5     3   2   

Jernspurv   Dunnock Prunella modularis 93   1         5+   1   

Rødhals Robin Erithacus rubecula 94           1   1 2   

Blåhals Bluethroat Luscinia svecica  95             1       

Sydlig Nattergal Nightingale Luscinia megarhynchos 96 2 x x x 2+ x 2 3 5   

Husrødstjert Black Redstart Phoenicurus ochruros 97   2 1 2 3 1 2 1 4 2 

Stenpikker 
Northern 

Wheatear 
Oenanthe oenanthe 98 1     1     4   2   

Middelhavsstenpik-

ker 

Black-eared 

Wheatear 
Oenanthe hispanica 99             9 1 3   

Sørgestenpikker Black Wheatear Oenanthe leucura  100   1                 

Sortstrubet Bynke-

fugl 

Eurasian Stone-

chat 
Saxicola torquatus 101 x x x x 5 x x x 4   

Solsort Blackbird Turdus merula 102   1 x x 1 1 1 2 5 2 

Misteldrossel Mistle Thrush Turdus viscivorus 103   1 2           2   

Blådrossel 
Blue Rock 

Thrush 
Monticola solitarius 104   6     3+   1       

Stendrossel   
Rufous-tailed 

Rock Thrush 
Monticola saxatilis 105             2 2     

Havesanger Garden Warbler Sylvia borin  106             1       

Munk 
Eurasian Black-

cap 
Sylvia atricapilla 107   1         1 1 2 2 

Tornsanger   
Common Whi-

tethroat 
Sylvia communis 108             5 1 3   

http://www.netfugl.dk/pictures.php?id=listpictures&species_id=594
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Mestersanger 
Orphean 

Warbler 
Sylvia hortensis  109     1 1   2     4+   

Sorthovedet San-

ger 

Sardinian 

Warbler 
Sylvia melanocephala 110 2 1 5 2 4 1     3   

V.Hvidskægget 

Sanger 

W.Subalpine 

Warbler 
Sylvia iberiae  111   1       2     3   

Provencesanger 
Dartford 

Warbler 
Sylvia undata 112   1     2   1   3   

Cistussanger Zitting Cisticola Cisticola juncidis 113 3 5 2+ 5+ 3 2         

Savisanger Savi's Warbler Locustella luscinioides 114           3         

Cettisanger Cetti's Warbler Cettia cetti 115   1 1 2 2 5     1   

Rørsanger 
Eurasian Reed 

Warbler 

Acrocephalus 

scirpaceus 
116   1 1     2         

Drosselrørsanger 
Great Reed 

Warbler 

Acrocephalus arundina-

ceu 
117   3 2 1   2         

Spottesanger 
Melodious 

Warbler 
Hippolais polyglotta 118       1     1       

Løvsanger Willow Warbler Phylloscopus trochilus 119               1     

Bjergløvsanger 
Western Bonel-

li's Warbler 
Phylloscopus bonelli 120           1 3 3 5   

Gærdesmutte   Eurasian Wren 
Troglodytes troglody-

tes 
121         1   10   1   

Fuglekonge Goldcrest Regulus regulus 122               2     

Rødtoppet Fugle-

konge 
Firecrest Regulus ignicapilla  123             2       

Broget Fluesnapper   
Eurasian Pied 

Flycatcher 
Ficedula hypoleuca 124           1 1 1     

Grå Fluesnapper 
Spotted Flycat-

cher 
Muscicapa striata  125                 3   

Musvit Great Tit Parus major 126 1 1 1 1 6 1 1 1     

Sortmejse Coal Tit Periparus ater 127           5 5+ 10 1   

Blåmejse Blue Tit Cyanistes caeruleus 128   2 2 1   5 5+   1   

Topmejse 
European Cre-

sted Tit 
Lophophanes cristatus 129             1 2 2   

Halemejse 
Long-tailed 

Bushtit 
Aegithalos caudatus 130     3           5   

Spætmejse 
Eurasian 

Nuthatch 
Sitta europaea 131     1       1 1 2   

Korttået Træløber   
Short-toed 

Treecreeper 
Certhia brachydactyla 132   1       1 2 1 1   

Rødrygget Torn-

skade 

Red-backed 

Shike 
Lanius collurio 133           1 1       

Sydlig Stor Torn-

skade 

Southern Grey 

Shrike 
Lanius meridionalis 134 1 2 2 5 3 1 1 2     

Rødhovedet Torn-

skade 

Woodchat 

Shrike 
Lanius senator 135 1 10 7 2 8 1 1 5 6   

Blåskade 
Azure-winged 

Magpie 
Cyanopica cyanus 136 5 x x 5 15+ x   1 1   

Husskade Eurasian Magpie Pica pica 137 x x x x x 1 x 2 x   

Skovskade Eurasian Jay Garrulus glandarius 138       1     2 1 1   

Allike 
Western Jack-

daw 
Corvus monedula 139     14 x       17 x   

Alpekrage 
Red-billed 

Chough 

Pyrrhocorax pyrrho-

corax 
140               50+ 50+   

Sortkrage Carrion Crow Corvus corone 141             10 x x   

Ravn Northern Raven Corvus corax 142 x 12 1 3 1 2 1 1 2   

http://www.netfugl.dk/pictures.php?id=listpictures&species_id=710
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Ensfarvet Stær 
Spotless Star-

ling 
Sturnus unicolor 143 x x x x x x x 12 x x 

Pirol 
Eurasian Golden 

Oriole 
Oriolus oriolus 144 1 1 1     2     4   

Gråspurv House Sparrow Passer domesticus 145 x x x x x x x x x x 

Spansk Spurv 
Spanish Spar-

row 
Passer hispaniolensis 146 x x x x x x         

Skovspurv Tree Sparrow Passer montanus 147   2                 

Stenspurv Rock Sparrow Petronia petronia 148                 4 3 

Bogfinke 
Common Chaf-

finch 
Fringilla coelebs 149 x x x x x x x x x x 

Tornirisk Common Linnet Carduelis cannabina 150   3     5   2 3 3 2 

Stillits Goldfinch Carduelis carduelis 151 4 x x x x x x x x x 

Grønirisk Greenfinch Carduelis chloris 152     10+       1   x 3 

Citronsisken   Citril Finch Carduelis citrinella 153             1       

Grønsisken   Eurasian Siskin Carduelis spinus   154           1         

Gulirisk Serin Serinus serinus 155 1 x x   2   x x x x 

Lille Korsnæb   Red Crossbill   Loxia curvirostra 156           14 10 30     

Hortulan   Ortolan Bunting Emberiza hortulana 157             4       

Gærdeværling   Cirl Bunting Emberiza cirlus 158   1     1 1 2       

Bomlærke Corn Bunting Miliaria calandra 159 x x x x x x 1 1 x   

Klippeværling Rock Bunting Emberiza cia 160   4     2 1 5       

                            

Andre observationer  

Flagermus 09-05-2022 

Kanin  

Hare  

Pindsvin  

Trappesnog  

Rådyr  

Skildpadde 10-05-2022 

Gekko  

Firben  

Grøn Frø  

Guld Sjakal 12-05-2022 

Kronhjort  

Iberisk smaragd firben 14-05-2022 

Ildsalamander  

Ræv 16-05-2022 

Mus  

 

Arts- og lokalitetsliste 

Hvor er fuglene set. Et udsnit af de fugle vi har set på de besøgte lokaliteter.  

 Fra 9.maj til 16. maj 2022. 

Der er noteret fugle på 17 lokaliteter – en del fugle er set på vej fra et sted til et andet eller et tilfældigt 

sted, vi gjorde holdt og er ikke noteret under lokalitet, men fremgår af listen over totale fugle der er set 

på turen. 

 
Steder og dato: 
(1): 10292, Trujillo ES-Cáceres 39.51339, -5.77156belensletten 
Date: 9. maj 2022 07.39 
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(2): Monfragüe PN--Castillo 
Date: 9. maj 2022 11.45 
 
(3): Monfragüe PN--Peña Falcón/Salto del Gitano 
Date: 9. maj 2022 13.21 
 
(4): Monfragüe PN--Peña Falcón/Salto del Gitano 
Date: 9. maj 2022 15.08 
 
(5): Toril--Hotel Puerta de Monfragüe 
Date: 9. maj 2022 17.19 
 
(6): EX-102, Campo Lugar ES-Cáceres 39.21644, -5.78762 
Date: 10. maj 2022 10.22 
 
(7): 10135, Alcollarín ES-Cáceres 39.24717, -5.74348 
Date: 10. maj 2022 10.51 
 
(8): Trujillo--Castillo 
Date: 10. maj 2022 14.58 
 
(9): Torrejón el Rubio--Hospedería Monfragüe 
Date: 10. maj 2022 20.33 
 
(10): Llanos de Cáceres--Gil Téllez 
Date: 11. maj 2022 06.40 
 
(11): Santa Marta de Magasca--Charca de Pascualete 
Date: 11. maj 2022 12.59 
 
(12): 10193, Talaván ES-Cáceres 39.66812, -6.30925 
Date: 12. maj 2022 09.47 
 
(13): Monfragüe PN--Huerto del Ojaranzo 
Date: 13. maj 2022 10.07 
 
(14): Embalse de Arrocampo--Observatorio 4 
Date: 13. maj 2022 11.43 
 
(15): Sª de Gredos--Plataforma 
Date: 14. maj 2022 14.06 
 
(16): Hoces del Río Duratón Natural Park, Carrascal del Río ES-Segovia 41.32506, -3.85916 
Date: 15. maj 2022 16.29 
 
(17): 40320, Cantalejo ES-Segovia 41.25927, -3.99294 
Date: 16. maj 2022 11.38 
 
 



05-07-2022 

DOF Travel  Spanien maj 2022  21 

 
2 Knarand -- (7),(12) 
 
7 Gråand -- (6),(7),(10) 
 
3 Vagtel -- (1),(10) 
 
2 Rødhøne -- (3),(6) 
 
6 Toppet Lappedykker -- (7) 
 
6 Lille Lappedykker, 
 
2 Klippedue -- (13) 
 
2 Turteldue -- (10)  
 
20 Spidshalet Sandhøne -- (10)  
 
3 Sortbuget Sandhøne -- (10) 
 
3 Stortrappe -- (1),(10) 
 
4 Dværgtrappe -- (1) 
 
1 Gøg -- (6) 
 
1 Rødhalset Natravn -- (10) 
 
2 Alpesejler -- (13) 
 
108 Mursejler -- (3),(8),(9),(15) 
 
3 Gråsejler -- (8) 
 
3 Kaffersejler -- (2) 
 
1 Grønbenet Rørhøne -- (12) 
 
1 Blishøne -- (14) 
 
2 Sultanhøne -- (14) 
 
3 Triel -- (10) 
 
12 Stylteløber -- (7),(14) 
 
1 Stor Præstekrave -- (12) 
 
4 Mudderklire -- (4),(12),(17) 
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1 Rødvinget Braksvale -- (12) 
 
15 Sandterne -- (14) 
 
4 Sort Stork -- (2),(3) 
 
69 Hvid Stork -- (1),(2),(6),(7),(8),(9),(10),(12),(14),(17) 
 
9 Skarv -- (7),(14) 
 
3 Fiskehejre -- (1),(13),(14) 
 
4 Purpurhejre -- (7),(14) 
 
3 Sølvhejre -- (14) 
 
7 Silkehejre -- (7),(14) 
 
41 Kohejre (østlig/vestlig) -- (1),(14) 
 
1 Nathejre -- (14) 
 
4 Sort Ibis -- (14) 
 
10 Skestork -- (7),(12) 
 
1 Blå Glente -- (12) 
 
7 Ådselgrib -- (2),(3),(11),(13),(16) 
 
10 Munkegrib -- (2),(3),(7),(13),(14),(15),(16) 
 
174 Gåsegrib -- (2),(3),(7),(8),(9),(12),(13),(14),(15),(16),(17)   
 
8 Slangeørn -- (3),(7),(10),(12),(14) 
 
2 Lille Skrigeørn -- (9) 
 
4 Dværgørn -- (13),(16) 
 
2 Spansk Kejserørn -- (11),(12) 
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1 Kongeørn -- (15)  
 
4 Rørhøg -- (12),(14) 
 
6 Hedehøg -- (10),(12),(16) 
 
3 Rød Glente -- (1),(11),(16) 
 
47 Sort Glente -- 
(1),(2),(3),(6),(7),(8),(9),(10),(11),(12),(13),(14) 
 
2 Musvåge -- (1),(7) 
 
2 Kirkeugle -- (12) 
 
6 Hærfugl -- (1),(2),(4),(5),(7),(10) 
 
1 Isfugl -- (14) 
 
25 Biæder -- (4),(6),(7),(14),(16) 
 
6 Ellekrage -- (6),(10),(12) 
 
1 Vendehals -- (5) 
 
13 Lille Tårnfalk -- (6),(7) 
 
4 Tårnfalk -- (1),(7),(10) 
 
5 Lærkefalk -- (7),(15),(17) 
 
1 Vandrefalk -- (15) 
 
3 Pirol -- (7),(13) 
 
5 Sydlig Stor Tornskade -- (10),(12),(14),(16) 
 
5 Rødhovedet Tornskade -- (5),(12),(16) 
 
2 Ibererblåskade -- (7),(9) 
 
6 Husskade -- (10),(14) 
 
15 Alpekrage -- (16) 
 
8 Allike -- (16) 
 
13 Ravn -- (1),(15) 
 
2 Blåmejse -- (2),(3) 
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2 Musvit -- (13),(14) 
 
3 Korttået Lærke -- (10) 
 
13 Kalanderlærke -- (1),(10),(12) 
 
2 Hedelærke -- (16) 
 
2 Sanglærke -- (16) 
 
2 Theklalærke -- (1),(10) 
 
21 Toplærke -- (1),(7),(9),(10),(12),(14),(16)   
 
6 Cistussanger -- (1),(12),(14) 
 
2 Spottesanger -- (4),(5) 
 
1 Rørsanger -- (14) 
 
3 Drosselrørsanger -- (7),(14) 
 
2 Savisanger -- (14) 
 
21 Klippesvale -- (3),(15) 
 
8 Landsvale -- (3),(10),(14) 
 
214 Bysvale -- (2),(3),(13) 
 
3 Bjergløvsanger -- (17) 
 
6 Cettisanger -- (4),(7),(12),(14) 
 
1 Halemejse -- (7) 
 
1 Mestersanger -- (9) 
 
1 Sorthovedet Sanger -- (3) 
1 Provencesanger -- (4)  
 
3 Gærdesmutte -- (3),(14),(15) 
 
1 Ensfarvet Stær -- (9) 
 
3 Misteldrossel -- (9) 
 
4 Solsort -- (2),(3),(9),(13) 
 
1 Rødhals -- (15) 
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3 Sydlig Nattergal -- (7),(14) 
 
4 Husrødstjert -- (3),(15) 
 
3 Stendrossel -- (15),(16) 
 
4 Blådrossel -- (2),(3) 
 
2 Sortstrubet Bynkefugl -- (15) 
 
3 Stenpikker -- (15),(16) 
 
2 Jernspurv -- (15) 
 
6 Gråspurv -- (9),(14) 
 
2 Spansk Spurv -- (9) 
 
7 Bjergvipstjert -- (4),(15) 
 
4 Gul Vipstjert -- (15),(17) 
 
2 Gul Vipstjert, Iberisk (ssp. iberiae) -- (15) 
 
1 Hvid Vipstjert -- (7) 
 
1 Bjergpiber -- (15) 
 
8 Bogfinke -- (3),(13),(17) 
 
5 Tornirisk -- (3),(12),(16) 
 
6 Stillits -- (3),(9) 
 
7 Gulirisk -- (2),(3),(17) 
 
7 Bomlærke -- (1),(9),(10) 
 
7 Klippeværling -- (3),(15) 
 
2 Gærdeværling -- (3),(13) 
 
5 Hortulan -- (15) 
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Efterfølgende liste over insekter og padder mm og lidt planter er venligst udarbejdet 

af Steen Kryger 

 

Dagsommerfugle 

Svalehale Papilio machaon 
Vejrandøje Lasiommata megera 
Græsrandøje Maniola sp  
Tidselsommerfugl Vanessa cardui 
Aurora Anthocharis cardamines 
Lille kålsommerfugl Artogeia rapae 
Orange Høsommerfugl Colias crocea 
Gråbåndet Bredpande Erynnis tages 
Spialia sertorius Spialia sertorius 
Vandreblåfugl Lampides boeticus 
Dværgblåfugl Cupido minimus 
Agrodiaetus amanda  
Lille Ildfugl Lycaena phlaeas 
Kardinal Argynnis pandora 
Marokkansk Skakbrætsommerfugl Melanargia ines 
Colias sp 
Grøn køllesvørmer 
Lille køllesværmer 
Rød pletvinge 

 

Natsommerfugle 

filtbladet kongelys-hætteugle  
Okker-måler 
cleonymia yvanii 
 

Insekter 

Tæger 

Dyroderes umbraculatus bredtæge 

Camptopus lateralis  

Spilostethus saxatilis  

Spilostethus pandurus  

Soldatertæge Lygaeus equestris 

Tidselblomstertæge Deraeocoris punctum 

Ancyrosoma leucogrammes  
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Edderkopper 

Klithjulspinder 

Attulus terebratus springedderkop 

 

Biller 

Heliotaurus ruficollis 2 farvevarianter 

Exosoma lucitanium 

Scarabaeus laticollis  

Oldenborre sp. 

Berberomeloe majalis Rødstribede oliebille 

Tentyria sp 

Fugleredeklanner  

Agapanthia cardui  

Slangehovedsnudebille Snudebille  

Rhinocerus dung beetle  

Chrysolina americana  

 

Bier hvepse 

Tømmerbi 

Polistes dominula 

 

 

Firben og padder 

Ildsalamander 

Algiersk sandløbefirben 

Guadarrama-murfirben  

Perlefirben 

 

 

Guldsmede 

Kobbervandnymfe sp 

 

Diverse 

Ahornvortegalmide 

 

Trappesnog  Rhinechis scalaris  
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Efterfølgende liste over planter er venligst udarbejdet af Anne-Grete Ditlevsen og 

Steen Kryger 

 

Floraen 

Det var svært at ignorere floraen undervejs på turen, for den var overvældende i både farvepragt og diver-

sitet, og vi var da nogle stykker som viede de blomstrende planter en særlig interesse imellem fuglekiggene. 

Orkideerne var flere steder talrige, og det var især de mange forskellige flueblomster og den mærkelige Se-

rapias som begejstrede. Dog savnede vi egnet litteratur men havde en vis støtte i iNaturalists app til 

plantegenkendelse. Listen, som Steen Kryger og Anne-Grete Ditlevsen har flikket sammen, kan derfor være 

behæftet med fejl.  

Familie Dansk Latin 

Fredløs Rød Arve (blå version) Anagallis arvensis 

Græs Hjertegræs Briza maxima 

Græs Løg-rapgræs Poa bulbosa 

Gyvelkvæler Gyvelkvælser sp. Orobanche rapum-genistae 

Gøgeurt Gul Flueblomst Ophrys lutea 

Gøgeurt Keglelappet Flueblomst Ophrys scolopax 

Gøgeurt Spejl-Flueblomst Ophrys speculum 

Gøgeurt Edderkop-Flueblomst Ophrys sphegodes 

Gøgeurt Tyndakset Gøgeurt Orchis mascula 

Gøgeurt Tunge-Serapias Serapias lingua 

Hyacint Dusk-Hyacint Muscari comosum 

Hør Hør sp. Linum suffruticosum 

Iris Almindelig Jomfrufinger Gladiolus communis 

Kurvblomst Knopurt sp. Centaurea pullata 

Kurvblomst Kardon Cynara cardunculas 

Kurvblomst Karry-Evighedsblomst Helichrysum stoechas 

Kurvblomst Almindelig Marietidsel Silybum marianum 

Kurvblomst Almindelig Kristøje Tolpis barbata 

Kurvblomst Stor Gedskæg Tragopogon dubius 

Kurvblomst Stor Gedeskæg Tragopogon dubius 

Lilje Nellikelilje Aphyllanthes monspeliensis 

Lilje Hvid Affodil Asphodelus albus 

Læbeblomst Sommerfuglelavendel Lavendula stoichas 
Maske-
blomst Gul Bartsie Parentucellia viscosa 
Maske-
blomst 

Mørk Kongelys 
Verbascum nigrum 

Narcis Pskelilje sp. Narcis rupicola 

Nellike Sølv-Negleurt Paronychia capitata 
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Radeløv Rundfinnet radeløv Asplenium trichomanes 

Radeløv Miltbregne Ceterach officinarum 

Rosen Bibernelle sp Poterium sp 

Rosen Bibernelle sp. Sanguisorba minor 

Rublad Azurblå Oksetunge Anchusa azurea 

Rublad Slangehoved sp. Echium sp. 
Skærm-
plante Kæmpe-Fennikel Ferula communis 

Slangerod Slangerod sp. Aristolochia paucinervis 

Soløje Gummibærende Soløje Cistus ladaniferus 

Soløje Plettet Stenrose Tuberaria guttata 

Stenurt Klippe-Navleurt Umbilicus rupestris 

Torskemund Torskemund sp. Linaria elegans 

Valmue Valmue sp. Sacrocapnos enneaphylla 

Ærteblomst Gyvel sp. Anthylis cytisoides 

Ærteblomst Vintergyvel Cytisus multiflorus 

Ærteblomst Rød Kantbælg Trifolium stellatum 

Ærteblomst Vikke Vicia dacycarpa 
 

 


