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Forord 
DOFTravel arrangerede i dagene d. 1. – 12, maj 2019 endnu en rejse til nogle af de bedste fugleområder i Europa og 
Spanien – Extremadura og Andalucien. Vi var 14 deltagere og 2 turledere. Turen blev gennemført med fly og to lejede 
minibusser. Flyrejsen København/Madrid var med Norwegian. Flyrejsen Malaga/København var med Iberia. 
 
Vi boede på fire fine hoteller, der på hver deres måde bød på gode værelser, smukke og storslåede udsigter og lokal 
spansk stemning.  
 
Hostal Almanzor (1. – 3. maj 2019), www.hostalalmanzor.com 
Casa Rural Las Canteras (”Storkefarmen”) (3. – 7. maj 2019), www.casarural.net/casa-rural-las-canteras 
Hotel Alojamientos Rocio Doñana (7. – 10. maj 2019), www.rocioDoñana.com  
Hotel Villa de Grazalema (10. – 12.. maj 2019), www.villasdeandalucia.com/grazalema  

 
Vi besøgte i alt fem større områder og oplevede mange forskellige naturområder og levesteder. Nåleskov og sne i de 
høje bjerge i Gredos-bjerge, vidstrakte, tørre stepper i Extremadura, tørre og rovfuglerige bjerge i Monfragüe, 
udstrakte vådområder i Doñana samt de smukke og frodige bjerge ved Grazalema. Desuden gav en morgenobs fra 
kysten syd for El Rocio et indtryk af fuglene ude over Atlanterhavet. 
 

 
 
 

Bjergkæden Sierra de Gredos ligger et par timers kørsel vest for Madrid. Det højeste bjerg er Pico Almanzor 2592 

meter over havet. Vi besøgte lokaliteter fra de skovklædte dale og videre op over trægrænsen. Her vi mødte sneen i 

den smukke dal Plataforma de Gredos (1770 moh). 

 

http://www.hostalalmanzor.com/
http://www.casarural.net/casa-rural-las-canteras/
http://www.rociodonana.com/
http://www.villasdeandalucia.com/grazalema
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Vi fik set mange af de fugle, der hører til i højere bjerge, fx stendrossel, bjergløvsanger, klippeværling, hortulan m.m. 
Desuden mødte vi også den flotte Gredos-stenbuk.  
 
Vi fortsatte ned på de store stepper i Extremedura. Tørre udyrkede stepper er efterhånden en sjældenhed i Europa. 
Stepperne har stor betydning for mange fugle – bl.a. trapper, sandhøns og rovfugle. Fx findes mere end 50 % af 
verdens bestand af stortrapper på de spanske stepper. Vi besøgte stepperne øst, vest og nord for Trujillo. Her mødte 
vi bl.a. trapper, rovfugle, ellekrager, skadegøge og sandhøns. 
 
Dehesaen er en anden smuk naturtype, der er udbredt på stepperne. Dehesaen er store, smukke savanneagtige 
områder bevokset med korkege og stenege. Dehesaen indeholdt masser af storke, hærfugle, biædere og meget andet. 
 
Nord for stepperne ligger bjergkæden og nationalparken Montfragüe. Her findes nogle af de største 
rovfuglekoncentrationer i Europa. Her så vi masser af gribbe – alle tre arter – sorte storke på reder, kejserørn m.m. 
 
Syd for Sevilla ligger ligger den store Coto Doñana Nationalpark med en biodiversitet, der er enestående i Europa. I 
den udstrakte nationalpark med store vådområder mødte vi otte arter hejrer, flamingoer, skestorke, sorte ibisser og 
ikke mindst sultanhøns i store mængder. Af lidt mere specielle fugle så vi kamblishøne, marmorænder og blå glenter. 
 
Vi nåede også en morgenhavobs ved Atlanterhavet ved byen Matalascañas. Her fik vi et lille indtryk af havfuglene i 
området – suler, storkjover og terner. 
 
Det sidste større område, vi besøgte, var de smukke og frodige bjerge omkring byen Grazalema. Her så vi bl.a. 
sørgestenpikkere ikke langt fra vores hotel, alpekrager over bjergtoppene og masser af sangere. 
 
 På køreturen til Malaga lufthavn kørte vi forbi den store flamingo-sø Laguna de Fuente de Piedra. Flamingoer var der 
mange af. De fleste dog på stor afstand. Men specielt seks fine hvidhovede ænder vakte stor begejstring. 
 
Turen gav os fra start til slut store naturoplevelser og masser af fuglemæssige højdepunkter, hvad dagbogen og den 
efterfølgende artsliste vidner om. 
 
Vi var på hele turen begunstiget af godt vejr. Lidt køligt om morgenen i Gredos-bjergene og ved Trujillo. Men solen 
hjalp dagligt temperaturen i vejret op til 26 grader. Rolige vindforhold var med til at gøre turen til en vejrmæssig 
behagelig oplevelse. 
 

Deltagere 
Jørgen Bjerring, Henning Frost-Christensen, Jørgen Giskehaug, Elisabeth Glar, Vibeke Ulrikke Hansen, Niels Henrik 
Højbjerg, Hanne Merethe Jensen, Birte Hanne Kristensen, Hans Kristian Kromann, Lars Christian Laursen, Tom 
Moeslund, Martin Ulrik Junker Nielsen, Carsten Sjøholm og Jette Volf. Ledere var Eigil Larsen og Arne Volf. 
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Lederne vil gerne rette en stor tak til deltagerne for rigtig godt, hyggeligt og muntert selskab på hele turen. Vi lærte 
også at sætte stor pris på jeres store entusiasme og punktlighed. 
 
Tekst og noter: Eigil Larsen og Arne Volf. 
 
Fotografer: Jørgen Bjerring, Eigil Larsen, Lars Christian Laursen, Tom Moeslund, Martin Ulrik Junker Nielsen, Arne Volf, 
og Jette Volf. 

 

Dagbog 
Onsdag d. 1. maj: København – Madrid - Navarredonda 
Alle mødte rettidigt op i lufthavnen, indtjekningen gik hurtigt, og flyet lettede til tiden. Det eneste, der gik galt, var at 
Arne fik smidt sit bordingpas væk. Det voldte heldigvis ingen kvaler at få et nyt. Efter en behagelig flyvetur og 
bagageudlevering, mødtes vi med Jørgen Giskehauge ved Avis Biludlejning i Madrid Lufthavn og fik ret hurtigt 
udleveret de to Mercedesser.  
 
De 185 km til Navarredonda gik som en leg endda med lidt obs under vejs. Bl.a. Nathejre, Gøg, Hvid Stork og Ensfarvet 
stær.  
 
På Hostal Almanzor stod en tre retters menu og ventede på os og efter den, var der nogle få der gik på balkonen og 
hørte Dværghornugle, mens resten af holdet valgte at gå til køjs efter en lang rejsedag. 
 

 
     Morgentur, Hostal Almanzor                                                           La Plataforma 
                                                  
Torsdag d. 2. maj: Navarredonda – Plataforma de Gredos 
Der var sat stævne kl. 7.15 på bagsiden af Hostal Almanzor til en morgenvandring i ”baghaven”, og deltagerne mødte 
talstærkt op. Vi fik en herlig morgentur med den helt fantastiske udsigt til de sneklædte Gredosbjerge. En Hedelærke 
sang sin smukke sang, og der var også Hærfugl og Iberisk Grønspætte og meget andet. Af ”Sylviaere” blev det 
desværre kun til en Tornsanger. 
 
Klokken 9.00 var der afgang fra Hostal Almanzor.  Vi startede med indkøb til frokost i det lokale Supermercado. Så 
begav vi os på vej mod Plataforma de Gredos ad en fin alternativ vej, som hotelfatter havde forklaret os. Her var flere 
smukke vandløb og masser af småfugle. Bl.a. syngende Rødtoppet Fuglekonge og Korttået Træløber.  
Fremme ved p-pladsen ved La Plataforma for enden af vejen blev frokosten indtaget. Flute, ost og skinke eller hvad 
der ellers var indkøbt.  
 
Et par af de arter, der var højt på ønskelisten, åbenbarede sig for os, mens vi sad og spiste. Nemlig Hortulan og 
Stendrossel. En fin Slangeørn, Klippeværling og Blådrossel kom også i bogen her. Vi gik den smukke, men for nogle lidt 
anstrengende tur ad ”knoldebro”-stien op til plateauet, hvor der blev spejdet efter Blåhals. Desværre uden resultat. En 
del af holdet gik lidt videre opad og blev belønnet med 16 smukke Iberiske Stenbukke.  
 
Vi var tilbage ved bilerne ved 15 tiden og gjorde klar til at køre videre, da Niels Henrik lod høre at han skulle tisse. 
Hanne spurgte straks om der var noget hun skulle holde.  Turen gik videre til Hotel Parador de Gredos, hvor vi gik 
rundt i en god halv time for at finde Citronsisken. Men desværre måtte vi endnu engang konstatere, at denne lille 



DOF Travel Extremedura og Andalucien 2019                                                          5 

 

sisken er notorisk svær. Dagen gik på hæld, og vi vendte snuderne mod Hostal Almanzor, hvor der var ”fri leg” inden 
aftensmaden kl. 19. En del gik på vandring i ”baghaven”, medens andre nød en tår fra baren og slappede af efter turen 
i bjergene. Som vanligt var middagen på Hostal Almanzor en delikat tre retters menu med vin ad libitum. Efter maden 
var der artslisteskrivning og ”dagens fugl” på den imponerende balkon. Det var nær gået op i hat og briller. Måske 
mest pga. af vinen til maden. Men det lykkedes dog, og det lykkedes også Arne at lave en ny art for verdenen- 
”Nathornugle”. 
Dagens fugl: Hortulan 
 
Fredag d. 3 maj: Navarredonda - Arrocampo – Casa Rural Las Canteras   
Vandring i baghaven kl. 7, som kun gav det sædvanlige. Men udsigten til de sneklædte Gredosbjerge er rigelig 
belønning for at stå tidligt op.  
 
Efter vandring var der dejlig morgenmad kl. 8, og hvis man rustede sig med tålmodighed fik alle både kaffe og brød 
nok. Derefter blev bilerne pakket, og der blev taget afsked med det flinke værtspar på Hostal Almanzor. Vi lagde vejen 
omkring det lille supermarked i Navarredonda og fik handlet ind til frokost.  
Herefter kørte vi til bjergpasset Puerto del Pico, hvor vi gik en lille tur for at give Citronsisken en sidste chance. Det 
lykkedes ikke, men det kastede da en Brillesanger og et par Rødhøns af sig.  
 
”Næste punkt på dagsordenen” var Arrocampo, det fantastiske vandområde ved Almaraz. Eigils vogn, som betjente sig 
af en TomTom gps, måtte køre forrest, fordi Arnes Garmin ustandselig valgte alle de små grusveje og gedestier, den 
kunne finde. Men vi nåede da frem, og efter et kort besøg ved infocenteret kørte vi ud og spiste frokost lidt vest for 
Saucedilla. Det var godt valgt. For kort tid efter, at vi havde sat os, blev først én Blå Glente spottet og så én til. De lå og 
jagede lidt før, de forsvandt i horisonten.  
 
Efter indtagelse af føde tog vi alle fugletårnene på stribe, og de næste par timer fik vi stort set, hvad vi kom efter. Der 
var imponerende mange Purpurhejrer og Sandterner, og den ellers ret svære Dværghejre viste sig fra sin venlige side 
med tre eksemplarer. Så fik Hanne sin Sultanhøne og endda hele tre af slagsen! Det gik ikke stille af sig. 
 
Vi sadler op igen og sætter kursen mod vores næste hotel, Casa Rural la Canteras, også kaldet ”Storkefarmen”. 
Hotellet ligger fantastisk placeret i landlige omgivelser med masser af fugle lige ved døren. Vi bliver indlogeret, slapper 
af, får et bad og en tår at drikke, inden vi kl. 19 laver fugleliste og ”Dagens fugl”. Vi prøvede at bestille aftensmad til kl. 
19.30, men krofatter kikkede måbende på os og sagde at i Spanien, spiser man ved 21.30-tiden. Nå, men vi fik ham til 
at servere middagen kl. 20. En lækker rustik brød/tomatsuppe, dernæst en stor ”frittet” torskefilet med salat og 
ferskner til dessert. Dertil fem flasker vin og rigeligt med flaskevand. Så var sulten og tørsten stillet.  
Dagens fugl: Blå Glente 
 

 
  Udsigt fra ”Storkefarmen”                                                                         Morgenobs på Belen-steppen 
 
Lørdag d. 4. maj: Casa Rural Las Canteras – Belénsletten – Stepperne mellem Cáceres og Trujillo  
”Mobillos” vækkede kl. 05.30, og der var afgang til Belénsletten kl. 6.15. Alle var med på morgentur, og vi kørte til det 
klassiske gode Trappe-sted ved korsvejen ude på steppen.  
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Vi fik den smukkeste solopgang at se, medens Kalanderlærker og Toplærker begyndte at synge. Efterhånden som lyset 
tog til, blev der spejdet mere og mere efter Stortrappe. Men ikke meget tydede på at denne særegne kæmpefugl 
skulle åbenbare sig for os denne morgen. Eigil, Vibeke og Tom kørte derfor lidt rundt for at afsøge området, og fandt 
da også en lille gruppe Stortrapper. Da de vendte tilbage, havde resten af holdet fundet hele tre Dværgtrapper, og 
senere fandt holdet også en Stortrappe-han Den lavede ”skumbad”, så det var en fryd. Den blev set og nydt af alle, og 
derefter kørte vi til den lille gruppe Stortrapper, som Eigil og de andre havde fundet. De stod dog på lidt lang afstand. 
Alt i alt en herlig morgen på Belén-steppen. Den skuffer aldrig! Vi kørte hjem til fortjent morgenmad kl. 9.00.  
 
Efter morgenmaden kørte vi til Trujillo. Først parkerede vi ved den gamle tyrefægterarena. De små tårnfalke er 
egentlig flyttet til en høj silo i byens udkant, men alligevel kom 8- 9 af den smukke lille falk fint og lavt ind over os. 
Senere besøgte vi siloen, hvor fuglene godt nok sidder og flyver højt oppe. 
 
Herefter var der dømt indkøb i et stort supermarked i Trujillo. Indkøb til to dage da det var lørdag, og der var 
søndagslukket. Det gik rimeligt hurtigt. Turen gik så til steppeområdet vest for Trujillo.  
 
Vi startede med at spise frokost ved indkørslen til Magasca Fuglebeskyttelsesområde for derefter at køre hen til 
bakken, hvor de to vandhuller kan overskues. Der var påfaldende stille. En enkelt Rødhøne, og en Stortrappe-hun, som 
vi fik udpeget af en anden birder, kom i bogen.  
 
Anderledes var det da vi kørte af ”Ellekragevejen”. Her fik vi mange fine Ellekrager at se og som bonus en Kirkeugle, 
som Tom kunne vise os. Lidt længere fremme drejede vi til højre, hvor et par biler med birdere holdt. Dér sad en 
rovfugl på en elmast. Det voldte lidt kvaler at få den bestemt. Var det Dværgørn eller Slangeørn? Efter megen 
parlamentering og kikken i scop blev den dog bestemt til Dværgørn.  
 
Dagen var ved at være brugt op, så de to Mercedesser vendte snuderne mod ”Storkefarmen”. Blot lige med den lille 
detalje, at Arne kørte forkert ud af en rundkørslen, så det halve af forsamlingen måtte ud på en 6-7 km lang omvej. 
Der var fri leg til kl. 19.30, hvor der skulle skrives artsliste. Tiden blev som vanligt brugt til birding, badning og bar-
besøg. Efter artsliste/dagens fugl-seancen var der aftensmad, hvor menuen stod på en stor tallerken lækre grønne 
bønner i lidt mild chilismør, derefter en stor tallerken svinekød i tern med dejlig krydret dyppelse og sidst creme 
caramel. En herlig middag efter en varm dag i felten. Der blev hyggesnakket med lidt fugtigt til ganen til hen på 
aftenen.   
Dagens fugl: Stortrappe 
 
Søndag d. 5. maj: Sletterne mellem Cáceres og Trujillo – Talavansøen - Hinoijal  
Efter det lidt tynde udbytte ved Magasca Fuglebeskyttelsesområde i går eftermiddag, forsøger vi igen, men nu tidlig 
om morgenen. Vi flintrer af sted kl. 6.30 inden morgenmaden. Solen og vi ankommer næsten samtidig, så sletterne 
viser sig fra sin allersmukkeste side. Hurtigt viser de første stortrapper sig. En han, som vi kunne nyde hele morgenen, 
gav den mest forrygende snebold/skumbadopvisning eller, som en deltager så rammende kaldte det, ”et kæmpe 
popkorn”. To flyvende Dværgtrapper var et flot syn. Smukke Spidshalede Sandhøns viste sig fint i teleskoperne. En 
vagtel spillede. I sandhed en dejlig morgen. Vi returnerede til ”Storkefarmen” kl. 9 til fortjent morgenkaffe. 
 
På vej igen efter morgenmaden mod det kendte sted for Blå Glente, gjorde vi et holdt ved Almonte-floden. Her var 
pænt med fugle. Bl.a. Gærdeværling, Isfugl, Klippesvale og både Ådsels- og Munkegrib kom glidende over himlen.  
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Fremme ved de mange storkereder i pinjetræerne glimrer Blå Glente ved sit fravær. Men masser af andet fjerkræ som 
Slangeørn, ungefodrende Sorthovedet Sanger og en del Blåskader, der poserer for fotograferne, viste sig, medens vi 
spiser de medbragte klemmer.  
 
Mætte og tilfredse fortsatte vi til Talavansøen. Ved skjulet var der ikke rigtigt noget spændende. Men en gruppe 
belgiske birdere fortæller, at de har haft Skadegøg op langs sydsiden af søen. Så vi giver den en chance. OG MIRAKLET 
SKER! Efter nogle hundrede meter kommer en Skadegøg flyvende og sætter sig i et træ til skue og rimelig 
fotografering. Kort tid efter viser endnu en fugl sig. De to flyver en del rundt, og nok en fugl støder til, og minsandten 
om ikke der til sidst er FIRE fugle, der giver opvisning. Euforien vil ingen ende tage.  
 
Vi havde endnu en lokalitet til gode. Et steppeområde ved byen Hinojal, hvor der skulle være mange sandhøns, både 
sortbuget og spidshalet. Men som vi erfarede tidligere, skal sandhøns ses om morgenen. Så vi så ingen. Men en ny 
turart i form af Korttået Lærke fik vi da. Men ikke nok med det, pludselig åbenbarede en adult Spansk Kejserørn sig. 
Den fløj i lav højde lige over hovederne på os, og bedst som vi stod og nød synet af den smukke fugl, kom en 
Dværgørn og mobbede den med flere drabelige udfald. HERLIGT.  
 
Det var blevet tid til at køre hjem. Der blev skrevet noter i Casa Rural Las Canteras ”panoramarestaurant” og bagefter 
nydt en tre-retters middag. Forretten var en super delikat kæmpe portion risotto lignende ting med karry, 
hovedretten et stort helt kyllingelår med et par hvide asparges, og dessert var en ”gul svamp i mælk”. Alt sammen 
som vanligt velsmagende, og de fem flasker vin blev nærmest kamp-drukket, alt imens fire gekkoer spadserede rundt 
på væggene. Endnu en dejlig dag i det spanske.  
Dagens fugl: Skadegøg 
 

 
   Castillo Monfrgüe                                                                   Monfragüe 
 
Mandag d. 6. maj: Tozo floden – Almonte floden- -Dæmningen – Tietar - Peñafalcon 
I dag var der ingen morgentur, så nogle fik lidt ekstra søvn, mens andre ”kratluskede” Rødhøns, Biædere, Toplærker 
og andet godt. Der var morgenmad kl. 7 og afgang kl. 8 mod Nationalparken Monfragüe.  
 
Første lille stop var ved floden Rio Tozo. Der var rigtig mange småfugle, og den ofte besværlige Vestlige Mestersanger 
kom i notesbogen her. Vi gjorde holdt igen ved Almonte–floden. Også her var der godt liv i småfuglene. Det var nogle 
få forundt at se en Stenspurv flyve ind i et hul i den store bro. Men trods tålmodig venten så vi den ikke komme ud 
igen. I Torrejón el Rubio gjorde vi et kort stop for at handle ind til frokost.  
 
Vi sidder ind igen og retter forhjulene mod et af turens højdepunkter nemlig Peñafalcon og Castillo de Monfragüe. De 
sidste kilometer før borgen er lidt snoet serpentinkørsel. Fremme ved borgen vælger vi at køre så højt op man må for 
at sætte folk af, så de slipper for den stejle tur før trapperne op til tårnet. Vibeke og Tom valgte dog at stå af helt nede 
ved den store p-plads for selv at traske de ca. 1000 meter op ad den stejle vej i den tiltagende varme. Godt gået! (kan 
man vel med rette sige ) De fleste kæmper sig op af den stejle trappe og får den storslåede udsigt over området. Her 
ser man Peñafalcon med de mange Gåsegribbe rigtig godt.  
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Vi ser tre gribbearter her. Gåse-, Munke- og Ådselsgrib. Det helt specielle ved at kæmpe sig herop er, at man ser de 
Gåsegribbe, der kommer glidende tæt forbi, fra både overside og underside -  SPEKTAKULÆRT! Men vi må videre og 
efter de mange trapper ned og den korte stejle vej ned til bilerne, er man virkelig ”fremme i skoene” til at lade sig 
imponere af Peñafalco. Desværre var det umuligt at få en p-plads, og vi udsætter besøget her til om eftermiddagen. 
Det viser sig at være en god beslutning.  
 
Så vi kører til besøgscenteret ved Villarreal de San Carlos, hvor vi spiser den medbragte frokost. Der bliver tid til is, 
kaffe og toiletbesøg. Herefter står der ”picnic pladsen ved den grimme dæmning” i turprogrammet. Her bliver ofte set 
Høgeørn. Men det skulle vise sig, at denne smuksak skulle volde os kvaler samtlige 12 dage. Desværre! Dog ser vi et 
par Sorte Storke, Munkegribbe og en Sort Glente på rede. Arne havde tabt en øjenring til sin kikkert på p-pladsen og 
alle var søde til at lede, og mirakuløst fandt Henning den. Tak for det!  
 

 
                                              Her var Sort Stork og Ådselsgrib på rede 

 
Portilla del Tietar, hvor der en årrække har ynglet Spansk Kejserørn, var næste punkt på dagsprogrammet. Vi fik 
parkeret i vejsiden og gik tilbage til den lille plads med skjulet. Her blev der spejdet grundigt efter ørn, men i en rum 
tid ses ”kun” Gåsegribbe plus lidt andre godbidder som Blådrossel, Klippeværling og Turteldue. Arne ser en mulig 
Kejserørn meget højt oppe glide mod nord og forsvinde bag klippen Men efter endnu en stund opdages en adult 
Spansk Kejserørn siddende helt oppe på bjergkammen. Den ses fint af alle. YES! Alle var vildt begejstrede. To-tre 
kilometer længere fremme ad vejen ligger et hotel, hvor et Scanbird-hold ugen forinden havde haft nogle sylvia-
sangere. Så vi futtede derhen. DOFTravel gav en kop kaffe, som vi satte os og nød. Vi håbede på en Mester-, Brille- 
Provence- eller Hvidskægget Sanger ville vise sig, men det blev kun til en Rødhovedet Tornskade. 
 
Det var tid at vende kareterne, hvis vi skulle nå et ophold ved Peñafalcon på hjemvejen. Inden vi nåede frem til 
Peñafalcon, gør vi et lille holdt for at se Ådselsgrib og Sort Stork på rede. Et tip vi havde fået af vores trofaste 
følgesvend Lars Bjarne. Fremme ved Peñafalcon er der nu heldigvis plads til at parkere. Her er ustyrligt mange 
Gåsegribbe både i luften og på klipperne, men også Ådsels- og Munkegribbe. Andre fine obs som fx af Blådrossel, Sort 
Stork, Klippeværling, Klippesvale og Hvidskægget Sanger pryder også notesbogen på denne fantastiske lokalitet. 
 
Men dagen går på hæld, og vi finder tilbage til Casa Rural Las Canteras, hvor der bliver slappet af, skrevet noter og 
spist aftensmad, efter endnu en fin dag i Extremadura. 
Dagens fugl: Blådrossel 
                                                                 
Tirsdag d. 7 maj: Casa Rural Las Canteras –  Castillo Santa Olalla del Cala - Hotel Alojamientos - Charco de la Boca 
Det var blevet flyttedag. Der var morgenmad kl. 8, men de morgenduelige var på kratlusk fra det blev lyst. Da kaffen er 
svælget, bliver bilerne pakket, og vi kommer af sted kl. 8 som aftalt. Først kørte vi omkring supermarkedet for at 
handle til frokost. Derefter påfyldning af diesel på den førstkommende tankstation.  
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Så af sted med 375 kilometer foran os. Vi holdt en kort is- og tissepause efter de første 190 kilometer. Efter endnu et 
halvt hundrede kilometer spiste vi frokost ved Castillo Santa Olalla del Cala, som voldte os en del besvær at finde ind 
til. Men efter en stroppetur på smalle ujævne brostensbelagte veje med høje stengærde omkring finder vi en fin 
picnicplads neden for borgen. Her var fine borde og bænke, men desværre flød det med affald. Mens vi holder 
frokostpause bliver vi underholdt af bl.a. Dværgørn, Blådrossel og Sorthovedet Sanger. Da alle er mætte og tilfredse, 
tager vi den sidste etape på ca. 140 kilometer til El Rocio  
 

 
                                                        El Rocio 
El Rocio er en sjove pilgrimsby med sand i gaderne og ”parkeringspladser” til heste. Vi når hotel Hotel Alojamientos 
hen på eftermiddagen. Et kæmpe hotel med den mest ulogiske nummerering af værelserne til dato. På 1. sal lå 
værelsesnumrene 3 – 400. Men de lå spredt for alle vinde! Spøjst. Indtjekningen blev en smule spansk (måske ikke så 
underligt), men efter en god halv time var værelserne fordelt. Jette og Arne havde fået et værelse med en ret så smal 
dobbeltseng med den typiske sydlandske opredning med ét lagen til deling. Jørgen Bjerring havde fået et værelse med 
tre senge, og det rare menneske tilbød prompte at bytte. Tak for det!  
 
Der var fri leg resten af dagen men med tilbud om at gå til Charco de la Boca, den lavvandede sø, der ligger på kanten 
af byen - OG SOM HAR EN BAR! Alle gik med og på baren fik vi lidt til ganen. Og så var der masser af fugle. Skestorke, 
Sort ibisser, Dværghejrer, Flamingoer, Braksvaler og Hvidskæggede Terner og meget mere. Efter baren gik vi et godt 
stykke langs med søen og hjem til hotellet gennem byen ad de sandede gader.  
 

 
Obs ud over Charco de la Borca 
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Der var ikke restaurant på hotellet, så en af receptionisterne viste os hen til en herlig meget autentisk restaurant lige i 
nærheden. Her var en akustik så det skar i ørene, men ellers var alt andet fint. Der var endda valgmuligheder mellem 
fire forretter og fire hovedretter, og med 16 af menneskenes børn var det dømt til at gå i ged! Og det gjorde det. Først 
prøvede en af tjenerne. Det gav 14 forretter og 17 hovedretter.  Så prøvede Eigil med næsten samme resultat. Men 
tredje gang er jo lykkens gang, så alt endte i fryd og gammen, og maden var delikat og blev nydt med svale 
drikkevarer. Vi slentrede hjem til hotellet og holdt en kort briefing om dagen i morgen uden for i den lune forårsaften. 
Dagens fugl: Braksvale    
                                                                             
Onsdag d. 8. maj: Doñana Nationalpark – Laguna del Acebuche – La Rocina – El Rocio 
I dag står der Doñana Nationalpark på programmet. Da man ikke selv må køre ind i nationalparken, havde vi bestilt en 
af parkens busser og en guide. Guiden fortæller anekdoten om, at biler og alkohol ikke er det store problem her, hvor 
mange kommer til hest. Selv om ”chaufføren” får lidt rigeligt at drikke på baren, så kender hesten selv vejen hjem. 
(Det bliver rart, når de selvkørende biler lige straks er en realitet ;-). På turen gennem Nationalparken lavede vi flere 
små stop undervejs og et større stop ved en kanal med store områder af rørskov og ”sjapvand” på begge sider af 
vejen. Alle stedet er der vildt mange fugle. Vi ser mere end 600 Sultanhøns, masser af Flamingoer, Sorte Ibisser, 
Skestorke, hejrer og ænder og en Savisanger, der sidder ret tæt på vejen og synger på fuld skrue i lang tid. Og så er der 
ubegribelig mange Drosselsrørsangere, der støjer enormt fra alle verdenshjørner.  
 

 
      Turteldue                                                                                 Bustur i nationalparken 
                                                  
Så når vi frem til besøgscenteret. Her er ikke voldsomt meget at se. Hejrekolonien er flyttet. Nogle får sig en kop kaffe, 
medens andre går en tur i de fine skjul, der er placeret rundt omkring. Efter en halv times tid sidder vi ind i bussen, der 
bringer os tilbage til byen. En stor fugleoplevelse rigere. Men desværre uden et glimt af den sjældne Iberiske Los, som 
har en lille bestand i parken.  
 
Vi slentrer tilbage til hotellet, hvor der er tid til en lille siesta, før vi kl. 16 sætter os i de to Mercedesser, for om 
eftermiddagen at besøge to nærliggende lokaliteter. Først kører vi til Laguna del Acebuche. På p-pladsen var der 
masser af Blåskader ved picnicbordene, så fotograferne fik travlt. En sti fører gennem en fornem trelænget bygning 
med info og kiosk og videre ud i området til spredt pinjeskov og laguner med fugleskjul. Her var ikke så voldsomt 
mange fugle, men Provencesanger kom på artslisten, to hanner – begge med føde i gabet. Den er ikke altid lige nem, 
så et dejligt kryds! På vej tilbage til bilerne blev der flittigt handlet is i infocentret.  
 
Næste destination hedder La Rocina. En fin lokalitet med laguner og masser af krat og løvskov og et stort stisystem. 
Her var pænt med fugle bl.a. Rødhovedet Ænder, Sultanhøns, Spottesanger, Drosselrørsangere, Savisangere, Iberisk 
Gransanger og en flok på ca. 300 Sorte Ibisser, der lettede fra en af lagunerne. Vi vendte snuderne hjemad ved 18-
tiden. Nogle besøgte kirken Ermita del Rocio og det lille kapel med Madonna-figuren, hvor der bliver tændt 
hundredevis af vokslys hver dag. Andre kiggede fugle ved lagunen og atter andre slappede af. Ved 19.30 tiden var der 
noteskrivning og aftensmad på den ”autentiske restaurant” lige om hjørnet. Efter maden kørte det halve hold en kort 
tur ud mod nationalparken for at natlytte. Det blev til et par enkelte Natravne og masse frøer. 
Dagens fugl: Sultanhøne   
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Torsdag d. 9. maj: Matalascañas - Laguna de Abajo – Brazo de la Torre 
Der var morgencomplet kl. 7.00 på den autentiske og afgang kl. 8.00. Vi kørte vi til Atlanterhavskysten ved 
Matalascañas, hvor der er mulighed for lidt træk af havfugle og vadere. Det er lidt køligt med en frisk vind, men vi fik 
et ok udbytte. Der trak ti Storkjover, en del Splitterner, to Dværgterner og Sildemåger mod NV. Foruden de trækkende 
fugle, lå der en del Suler og fiskede og en masse Middelhavssølvmåger gled forbi langs kysten. Så alt i alt en ganske 
god morgenobs.  
 
Vi kørte tilbage og fik handlet ind til frokost i El Rocio. Derefter begav vi os på vej mod Laguna de Abajo, der huser 
Europas største koloni af Hvid Stork. Her yngler flere hundrede par. Vi starter med at indtage den nys indhandlede 
frokost. Her var vi var flankeret af storkereder til alle sider med tillidsfulde forældrestorke, der nysgerrigt betragtede 
os, medens de vogtede over deres afkom. Efter spisning gik nogle i besøgscentret og andre gik ud i området ad de 
anlagte stier. Til sidst var vi hele holdet samlet i det skjul, hvor vi i 2014 havde Kamblishøne. Her var godt med 
vandfugle. Dejlige nye turarter som Hvidøjet And, ”Mormorand” og Sorthalset Lappedykker. Efter et stykke tid fandt 
en af turlederne da også en Kamblishøne, som lå et stykke ude sammen med mange almindelige Blishøns. Den var 
svær at se, men det lykkedes vist for alle, at få et glimt af dette sjældne kræ. Så der var højt humør i fugleskjulet!  
 
Vi bestemte os for en kop kaffe på en ydmyg landevejsrestaurant, som vi også var på i 2014. På vej dertil gjorde vi 
korte holdt ved tre små søer, som ikke kastede det store af sig. Men et fint glimt af Isfugl blev det da til. Videre gik det 
ud langs kanalerne Brazo de la Torre. En god lang tur ad ”benbrækkerstræde” men med fine obs bl.a. af fire Blå 
Glenter, en lille flok Sorte Storke, der lettede lige i grøftekanten, spillende Vagtel, mange Nathejrer samt Korttået 
Lærke. Herlige blandede bolsjer!  
 
Det var tid at køre mod hotellet og som næsten vanligt, var der stor uenighed mellem Garminen i den ene bil og 
TomTom’en i den anden. Men belært af de forgangne dage, valgte vi TomTom’en for at undgå de værste gedestier og 
små landsbyer, og vi var hjemme efter et halvt hundrede kilometer. Det var blevet til en lang dag og nogle var lidt 
brugte. Men alle mødte op til noteskrivning og en hyggelig aftensmad på restauranten lige henne om hjørnet. 
Dagens fugl: Marmorand  
 
Fredag d. 10. maj: El Rocio – Brazo del Este – Grazalema 
Atter en flyttedag truer. Så efter morgenmaden bliver bilerne pakket, og vi tager afsked med Hotel Alojamientos og El 
Rocio. Vi skal køre godt et par hundrede kilometer til Grazalema. Men undervejs skal vi besøge et stort vådområde 
ved Palacios Y Villafranca syd for Sevilla – Brazo del Este.  
 
Vores rute gik tæt syd om Sevilla, det var myldretid, så der var tæt pakket med biler på vejene. Derudover er man ved 
at udbygge motorvejen, så der er rod og omlægning af trafikken med køkørsel til følge. Både TomTom’en og Garminen 
gik nærmest i sort. Så efter to-tre gange frem og tilbage ad samme stykke mishandlet motorvej, bruger Eigil sin sunde 
fornuft og sin Maps.Mee på mobiltelefonen og får os gelejdet i den rigtige retning væk fra Sevilla, og vi når frem til 
Brazo del Este.  
 

 
                                                      Brazo del Este 
 



DOF Travel Extremedura og Andalucien 2019                                                          12 

 

Det er et fantastisk område, der vrimler med vandfugle. Første stop gav adskillige nye kryds på artslisten. Sortklire, 
Klyde, Krumnæbbet Ryle og Almindelig Ryle. Det blev frokosttid, og der er ingen skygge at finde i det åbne landskab. 
”Tapasen” blev derfor indtaget i bagende sol, så vi for alvor kunne mærke, at vi var i Spanien. Midt under frokosten 
kommer Jørgen Bjerring, som jo altid er på farten, og fremviser billeder af en skingrende gul eksotisk udseende fugl, 
som han gerne vil have bestemt. Eigil er bekendt med at en afrikansk væver art har en lille koloni i Sydspanien – 
Sorthovedet Væver. Det er undslupne eller udsatte fugle, som er forvildet. Den kommer egentlig fra Afrika syd for 
Sahara. Pludselig er alle oppe at stå for at få et glimt af fuglen, og der bliver fundet flere fugle og også nogle reder i 
rørskoven. Alle får glæde af Jørgens fine fund. Vi havde flere fine stop på de vildt støvede jordveje, alle steder var der 
masser af fugle. Men her kørte også ret mange biler, som dog alle viser hensyn og sætter farten ned for at begrænse 
støvskyen, når de passerer os.  
 
Vi sidder ind og begiver os videre mod Grazalema, og rammer bjergene ca. 20 kilometer før byen. Her går det op ad 
snoede serpentinveje i roligt tempo til 1300 meters højde. Da vi når Grazalema leder GPSén os ad en ”bagvej” mod 
hotellet. En smal, snoet brostensvej der går 12- 14 % nedad og ender i vejarbejde! Det giver lidt udfordringer for de to 
chauffører at få køretøjerne tilbage på rette vej. Men det ender godt, og vi kommer op på landevejen igen og finder 
Hotel Villa de Grazalema ad den officielle vej.  
 
Det er et fint hotel med svømmepøl, og det ligger i et fortryllende smukt landskab med barske bjergtinder og frodige 
dale - OG SÅ HAR BAREN ÅBEN! Så nogle får en eftermiddagsdrink, nogle tager en dukkert i poolen, og atter andre 
slapper bare af inden aftensmaden. Der skrives artsliste og vælges dagens fugl på hotellets terrasse med udsigt til 
bjergene og den smukkeste solnedgang, hvorefter alle går til ro efter en varm rejsedag. 
Dagens fugl: Sorthovedet væver 
 

                      
Grazalema                                                                                                                      Orkide 
                                                               
Lørdag d. 11. maj: Grazalema – Puerto del Boyar - Ubrique 
Vi mødtes ved bilerne inden morgenmaden for at køre en lille kilometer til en P-plads lige i kanten af byen, hvor 
turlederne havde lavet research aftenen før. Det gav pote. Alle fik set den eftertragtede Sørgestenpikker, endda flere 
af slagsen. Her var også Blådrossel og Alpekrage m.m. Et par stenbukke havde indtaget en klippesten på 
bjergkammen. Med succesen i hus og med rumlende maver, tøffede vi tilbage til hotellet til en velfortjent 
morgenmad. Den var endda lidt mere eksklusiv end, hvad vi havde været vant til på de forrige hoteller.  
 
Af sted igen ved 9.45-tiden. Hen at få handlet i et lille lokalt supermarked. Så videre ad snoede veje i det storslåede 
bjerglandskab.  
 
Vi skal til Puerto del Boyar i 1302 meters højde. Her gik vi en tur i noget lysåben bjergskov, hvor der var rigtigt godt 
med fugle. Rødtoppet Fuglekonge, som vi hidtil kun havde hørt, åbenbarer sig for os her, endda i flere eksemplarer. 
Og så er her Iberisk Gransanger – mange! Nok fem–seks stykker og Bjergløvsangere. Tilbage ved bilerne prøvede vi at 
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gå op ad en skovsti. Men skoven var alt for tæt, så vi gik ned igen og valgte at gå til ”udsigten” over dalen. Et kæmpe 
vue ud over en dal på flere hundrede kvadratkilometer. Et fantastisk syn! Og så blev vi begavet med to Vandrefalke 
her.  
 
Det er ved at være tid til en bid brød, og de to Mercedes bringer os til en picnicplads på den anden side af bjergene 
mod byen Ubrique, hvor vi holder frokostpause en times tid. Her er varmt, så de fleste søger skygge under træerne, 
hvor de sædvanlige småfugle underholder os. Mætte og tilfredse besluttede vi os for at køre videre mod Ubrique, 
hvor chancerne for Høgeørn skulle være de bedste. Imidlertid var det ikke muligt at holde, der hvor litteraturen siger, 
at der er bedst. Så vi vendte og kørte lidt tilbage til en lille, lidt underlig forladt-udseende soveby. Her kunne vi holde, 
og vi begyndte at scanne himmelrummet for rovtøj. Det er nu mest Gåsegribbe, der huserer her. Men en interessant 
rovfugl viste sig, desværre kun kort tid og med bjergene som baggrund, og uden at nogen når at sætte scop på den. Så 
den forblev som Høge/Dværgørn, desværre.  
 
Op på hesten (eller Mercedesen) igen og hjem. Tre deltagere valgte at stå af i Grazalema for på falderebet lige at nyde 
atmosfæren på det charmerende lille torv. På hotellet var der dømt svømmepøl, kolde drikke og slap-af-hygge.  Kl. 
19.30 gav DOFTravel en tår at drikke ved noteskrivningen i hotelhaven med den betagende udsigt, inden vi satte os til 
middagsbordet ved otte-tiden.  
Dagens fugl: Sørgestenpikker 
                                                                                          
Søndag d. 12 maj: Grazalema – Laguna Fuentede Piedra – Malaga – København 
Tolv dage går hurtigt i godt selskab, og pludselig er det hjemrejsedag. Mobillos bimler ubønhørligt kl. 05.00, så det er 
bare ud af kuverten og få en hurtig douche. Det flinke personale havde lavet morgenmad til os kl. 6, og de 
eksemplariske deltagere sad allerede og drak kaffe lidt før 6. Så det voldte ingen kvaler at komme af sted kl. 7 som 
aftalt. Kun havde receptionen lidt rod i, hvad de enkelte havde fået i baren, men det blev også klaret med elegance.  
 
Endnu en spændende lokalitet ventede forude, inden vi nåede Malaga. Efter halvanden times kørsel gennem det 
smukke varierede sydspanske landskab, var vi ved Flamingosøen Laguna Fuente de Piedra. Et super spændende sted 
med mængder af fugle og stor artsdiversitet. Et imponerende syn mødte en. Mindst 5000 Flamingoer, der dannede 
store lyserøde øer i søen. Her er stisystem i alle retninger og en del skjul både ved søen og ved de mange små laguner. 
Så folk turede rundt på egen hånd og nød den fuglerige lokalitet. Der blev kigget langt efter de to Små Flamingoer 
som, vi havde hørt skulle være i søen. Men at finde dem på 6 – 7 kilometers afstand blandt mange tusinde Flamingoer 
lykkedes desværre ikke. Til gengæld var der andet der lykkedes. Elisabeth, Jette og Hanne skal anerkendes for et af 
turens fornemmeste fund - nemlig HVDHOVEDET AND! Både hanner og hunner. Seks styks i alt. Et kæmpe hit som de 
fandt i en af lagunerne. Ikke nok med det. Opholdet ved Laguna Fuentede Piedra gav yderligere arter til notesbogen. 
Nemlig Gravand, Fiskeørn og Sandløber   
 
Inden turen gik videre, spiste vi en bid brød på parkeringspladsen. Så var der ellers dømt Malaga Lufthavn, som vi 
nåede efter bare 55 minutters kørsel. Afleveringen af de to Mercedesser gik problemfrit, og der var hele tre timer til 
vores Norwegianfly skulle lette. Derfor var der rigelig af tid til shopping og cafébesøg m.m. Og her tog vi også afsked 
med vores norske ven Jørgen Giskehaug, som skulle med et fly til Oslo 
 
Vi kom i luften lidt tidligere end forventet og var i Kastrup ca. 30 minutter før tid. Til gengæld tog det en rum tid før 
bagagen rullede frem på båndet. Men det gav så masser af tid til knus, kram og håndtryk, tak for denne gang og på 
forhåbentlig på gensyn.  
Dagens fugl: Hvidhovedet and. 
 
Eigil og Arne vil sige alle deltagere tusind tak for godt humør og stort engagement. Vi håber at se jer på en DOF 
Travel tur en anden gang. 
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Artsliste 
Artsrækkefølge hovedsagelig efter ”Fugle i felten”. 
 
Litteratur: 
Killian Mullarney og Dan Zetterstrøm: Fugle i felten (2009) 
Handbook of the Birds of the World – www.hbw.com 
Birdlife International – www.birdlife.org  

 
Grågås Anser anser 
I alt 70. 7/5 65 El Rocio deraf mange pull., 8/5 2 Doñana, 9/5 2 Dehesa de Abajo. 
Gæssene ved El Rocio stammer ifølge vores nationalparkguide fra udsatte fugle. Hvorimod fuglene på de to andre 
lokaliteter skulle være vilde. 
 
Gravand Tadorna tadorna 
12/5 2 Laguna de Fuente de Piedra 
 
Nilgås Alopochen aegyptiaca  
5/5 2 Embalse de Talaván 
Egentlig en afrikansk art. Nilgåsen blev i 1700-tallet indført til England. I det 21. århundrede er bestanden steget 
kraftigt. Store bestande findes nu i England, Holland, Frankrig og Tyskland. 
 
Gråand Anas platyrhynchos 
I alt 120. 2 Gredos-bjergene, 17 Extremadura, 10 Laguna de Fuente de Piedra, 40 Brazo del Este, resten ved El Rocio og 
i Doñana 
 
Knarand Mareca strepera 
I alt 35. 5/5 5 ad 9 pull. Embalse de Talavan, 7/5 5 El Rocio, 8/5 8 Doñana, 9/5 8 Dehesa de Abajo 
 
Skeand Spatula clypeata  
I alt 3. 2 El Rocio, 1 hun Laguna de Fuente de Piedra 
 
Marmorand  Marmaronetta angustirostris  
9/5 2 Dehesa de Abajo 
Af Birdlife erklæret for en sårbar art, og i Spanien er den kritisk truet. Verdensbestanden tæller 50.000 – 55.000 
individer fordelt på et 14,5 mio. km2 stort område. Nu formentlig 50 – 200 par i det sydlige Spanien. 
 

 
 
Taffeland Aythya ferina  
I alt 240. 7/5 45 El Rocio, 8/5 50 Doñana, 9/5 80 Dehesa de Abajo, 10/5 65 Brazo del Este 
 
Hvidøjet and Aythya nyroca  
9/5 1 han Dehesa de Abajo 

http://www.hbw.com/
http://www.birdlife.org/


DOF Travel Extremedura og Andalucien 2019                                                          15 

 

 
Rødhovedet and Netta rufina 
I alt 84. 3/5 5 Arroyocampo, 8/5 5 Doñana, 9/5 47 Dehesa de Abajo, 10/5 27 Brazo del Este 
 
Hvidhovedet and Oxyura leucocephala  
I alt 6. 12/5 4 hanner 2 hunner Laguna de Fuente de Piedra 
Arten regnes af Birdlife for truet. Arten er i stærk tilbagegang med en bestand på mellem 8000 og 13000 fugle fordelt 
ud over et areal på 215.000 km2! I den vestlige del af udbredelsesområdet er bestanden dog stigende. I Spanien 
fandtes i 1977 blot 22 fugle. Nu er bestanden i Spanien på omkring 2500 fugle.  
Den hvidhovede and er udover forringelser af levestederne truet af hybridisering med den nærtbeslægtede 
Ameikansk Skarveand, der er indført i Storbritannien og under spredning i Vesteuropa.   
 
Rødhøne Alectoris rufa  
I alt 20. 3/5 2 Gredos-bjergene, 4/5 7/5 6 Extremadura, 8/5 8 Doñana, 9/5 4 Dehesa de Abajo 
 
Vagtel Coturnix coturnix 
I alt 3. 5/5 2 Trujillo-stepper, 9/5 1 Brazo de la Torre 
 
Sorthalset lappedykker Podiceps nigricollis  
I alt 23. 9/5 4 Dehesa de Abajo, 12/5 19 Laguna de Fuente de Piedra 
 
Lille lappedykker Tachybaptus ruficollis 
I alt 12. 3 Arroyocampo, 1 Extremadura, 8 Doñana, 1 Brazo del Este 
 
Toppet lappedykker Podiceps cristatus 
I alt 25. 3 Arroyocampo, 1 Embalse de Talavan, 6 Doñana, 15 Dehesa de Abajo 
 
Sule Morus bassanus  
9/5 8 trk. Matalascañas 
 
Skarv Phalacrocorax carbo 
3/5 10 Arroyocampo 
 
Dværghejre Ixobrychus minutus  
I alt 10. 3/5 3 Arrocampo, 7/5 2 El Rocio, 8/5 3 Doñana 9/5 2 Dehesa de Abajo 
 
Nathejre Nycticorax nycticorax 
I alt 25. 1/5 2 Madrid – Gredos, 7/5 1 El Rocio, 8/5 15 Doñana, 9/5 1 Dehesa de Abajo, 6 Brazo de la Torre 
 
Kohejre Bubulcus ibis 
I alt 516, 1/5 4 Madrid – Gredos, 300 Arroyocampo, 200 Doñana, 9/5 10 Dehesa de Abajo, 10/5 2 Brazo del Este 
 
Tophejre Ardeola ralloides  
I alt 11. 8/5 10 Doñana, 10/5 1 Brazo del Este 
 
Silkehejre Egretta garzetta 
I alt 115. 20 Arroyocampo, 10 El Rocio, 45 Doñana, 6 trk. Matalascañas, 25 Dehesa de Abajo, 4 Brazo de la Torre, 5 
Brazo del Este 
 
Sølvhejre Ardea alba 
I alt 4. 8/5 1 Doñana, 9/5 3 Brazo de la Torre 
 
Fiskehejre Ardea cinerea  
I alt 33. 15 El Rocio, 5 Doñana, 4 Dehesa de Abajo, 2 Brazo de la Torre, 5 Laguna de Fuente de Piedra 
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Purpurhejre Ardea purpurea 
I alt 27. 3/5 12 Arroyocampo, 8/5 5 Doñana, 9/5 2 Dehesa de Abajo, 2 Brazo de la Torre 
 
Hvid stork Ciconia ciconia 
Talrig I Extremadura og I Andalucien. I alt 500+, heraf 350 Extremadura 
 
Sort stork Ciconia nigra 
I alt 11. 6/5 8 her af tre fugle på reder Extremadura, 9/5 3 Brazo de la Torre 
 
Sort ibis Plegadis falcinellus 
I alt 857. 17 Arroyocampo, 7/5 180 El Rocio, 8/5 350 Doñana, 9/5 60 Doñana, 5 Brazo de la Torre, 10/5 240 Brazo del 
Este, 12/5 5 Laguna de Fuente de Piedra. 
I 1970’erne og 80’erne fandtes arten I Europa kun i Ukraine, Rumænien og Bulgarien. Siden har arten spredt sig. Den 
ynglede første gang 1988 i Frankrig, 1993 i Spanien og 2005 i Porugal. I 2010 var bestanden på 6000 par. Nu er den 
givetvis meget større. 
 

 
Skestork Platalea leucorodia  
I alt 132. 3/5 1 Arrocampo, 7/5 44 El Rocio, 8/5 48 Doñana, 9/5 10 Doñana, 4 Brazo de la Torre, 10/5 25 Brazo del Este 
 
Stor flamingo Phoenicopterus roseus  
I alt 5400+. 7/5 160 El Rocio, 8/5 10 Doñana, 9/5 200 Dehesa de Abajo, 10/5 40 Brazo del Este, 12/5 5000+ Laguna de 
Fuente de Piedra. 
I Laguna de Fuente de Piedra findes den eneste permanente ynglekoloni i Spanien. Nogle år har ynglet op til 16.000 
par. I normale år kun overgået af den store koloni i Carmague i Sydfrankrig. Fuglene yngler kun, hvis vandstanden i 
søen er mindst 30 cm i slutningen af februar. Den maksimale dybde i søen er 1,4 meter. Søen tørrer ud i løbet 
sommeren. 
 

 
 
Gåsegrib Gyps fulvus  
I alt 405. 20 Gredos-bjergene, 95 Extremadura, 100 Monfragüe, 5 El Rocio, 70 Doñana, 70 Brazo de la Torre, 10 
Grazalema-bjergene, 35 Grazalema-bjergene 
Er vidt udbredt og talrig i Spanien med op mod 100.000 individer. 
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Munkegrib Aegypius monachus 
I alt 10. 2/5 1 La Plataforma, 4 – 6/5 10 Extremadura, 6/5 20 Monfragüe, 8/5 2 Doñana 
Efter kraftig tilbagegang og uddøen I mange sydeuropæiske lande er arten nu igen I fremgang I Europa. 
Verdensbestanden i artens store udbredelsesområde er på op mod 10.000 par. I 2010 ynglede omkring 1500 par i 
Spanien. 
 

 
 
Ådselsgrib Neophron percnopterus 
I alt 7. 5/5 1 Almonte-floden, 6/5 5 Monfragüe heraf en fugl på rede, 7/5 1 ”Storkefarmen” 
 
Fiskeørn Pandion haliaetus  
12/5 1 Laguna de Fuente de Piedra 
 
Spansk kejserørn Aquila adalberti 
I alt 2. 5/5 1 ad. Hinojal,  6/5 1 ad. Monfragüe 
Arten er kun udbredt i Spanien og med ganske få par i Portugal. Den er en af verdens sjældneste rovfugle. I 1974 
fandtes kun 38 par. Men heldigvis er bestanden i fremgang. I 2012 blev bestanden opgjort til 365 par med en god del i 
Extremadura. 
 

 
 
Slangeørn Circaetus gallicus 
I alt 5. 2/5 1 La Plataforma, 5/5 1 ”Blå glente-sted”, 6/5 1 Monfragüe, 7/5 2 ved motorvejen vest for Merida 
 
Dværgørn Hieraaetus pennatus 
I alt 17. 2-4/5 7 Gredos-bjergene, 4/5 – 6/5 5 Extremadura, 6/5 1 Monfragüe, 9/5 2 Dehesa de Abajo, 10/5 2 
Grazalema, 11/5 1 Grazalema-bjergene 
 
Rød glente Milvus milvus 
I alt 6. 5 Extremadura, 1 Doñana 
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Sort glente Milvus migrans 
I alt ca. 300+. 4 Gredos-bjergene, 135 Extremadura, 160 Andalucien, heraf 9/5 1 trækførsøg SV ud over havet 
Matalascañas 
 
Rørhøg Circus aeruginosus 
I alt 10. 3 Extremadura, 1 El Rocio, 3 Brazo de la Torre, 1 Brazo del Este, 2 Laguna de Fuente de Piedra 
 
Musvåge Buteo buteo 
I alt 13. 2 Gredos-bjergene, 6 Extremadura, 1 Doñana, 1 Brazo de la Torre, 2 Grazalema-bjergene, 1 Laguna de Fuente 
de Piedra 
 
Spurvehøg Accipiter nisus 
3/5 1 Hostal Almanzor 
 
Duehøg Accipiter gentilis  
I alt 2. 2/5 1 Gredos-bjergene, 10/5 1 Grazalema 
 
Blå glente Elanus caeruleus 
I alt 6. 3/5 2 Arroyocampo, 9/5 4 Brazo de la Torre 
Yngler vidt udbredt og mange steder meget almindelig i Afrika og det sydøstlige Asien. Kom til Spanien i 1975. Har nu 
bredt sig til det sydlige Frankrig. 
 
Tårnfalk Falco tinnunculus 
I alt 15. 3 Madrid – Gredos, 1 Extremadura, 5 Doñana, 5 Brazo de la Torre, 1 Grazalema-bjergene 
 
Lille tårnfalk Falco naumanni 
I alt 43. 3/5 6 Arroyocampo, 4/5 1 Belén, 4/5 16 Trujillo, 4/5 5 ”Ellekrage-vejen”, 8/5 12 Doñana, 9/5 3 Brazo de la 
Torre 
Arten gik kraftigt tilbage i det 20. arhundrede frem for alt pga brug af pesticider. Er nu igen i fremgang. I 2010 regner 
man med 14.000 – 20.000 par i Spanien, omkring halvdelen af verdensbestanden. 
 

 
 
Lærkefalk Falco subbuteo 
2/5 1 La Plataforma 
 
Vandrefalk Falco peregrinus  
11/5 2 ad. Puerto de Boyar, Grazalema-bjergene 
 
Vandrikse Rallus aquaticus 
I alt 3. 3/5 1 Arroyocampo, 8/5 1 Doñana, 12/5 1 Laguna de Fuente de Piedra 
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Grønbenet rørhøne Gallinula chloropus 
I alt 35. 5 Arroyocampo, 5 El Rocio, 10 Doñana, 15 Brazo del Este 
 
Blishøne Fulica atra 
I alt 1450. 3 Extremadura, 90 El Rocio, 600 Doñana, 700 Dehesa de Abajo, 15 Brazo del Este, 30 Laguna de Fuente de 
Piedra 
 
Kamblishøne Fulica cristata  
9/5 1 Dehesa de Abajo 
Arten er ikke truet I sit store udbredelsesområde i Afrika. Arten er tæt på udryddelse i de små bestande i Nordafrika 
og Spanien. I Spanien genudsættes en del fugle hvert år. 
 
Sultanhøne Porphyrio porphyrio  
I alt rekordagtige 604+. 3/5 2 Arroyocampo, 7 – 8/5 547 Doñana, 9/5 6 Dehesa de Abajo, 3 Brazo de la Torre, 10/5 46 
Brazo del Este 
Er udbredt fra det sydlige Europa over Afrika, Sydøstasien til Australien og New Zealand. I Europa gik bestanden i det 
20. århundrede stærkt tilbage pga. dræning, jagt og pesticider. Men efter genudsættelsesprogrammer er arten nu 
gået stærkt frem mange steder. Over 500 fugle på en lokalitet er imponerende. 
 

 
 
Stortrappe Otis tarda 
I alt 21. 4/5 8 Belén, 1 ”Ellekrage-vejen”, 5/5 11 Magasca fuglebeskyttelsesområde, 1 Hinojal  
I 2010 blev verdensbestanden vurderet til 44.000 – 57.000 individer. Spanien er det vigtigste land i verden for arten 57 
– 70 % af verdensbestanden lever i Spanien. Ynglede i Danmark til 1860. Sidst ved Horsens. 
 
Dværgtrappe Tetrax tetrax  
I alt 7. 4/5 3 Belén, 5/5 4 Magasca Fuglebeskyttelsesområde 
I tilbagegang som mange andre steppefugle. Kun i Spanien og Portugal findes stadig store bestande (40.000 – 70.000 
fugle i Spanien. I Europa findes derudover mindre bestande i det sydlige Frankrig og på Sardinien. 
 
Klyde Recurvirostra avosetta  
I alt 41. 10/5 25 Brazo del Este, 12/5 16 Laguna de Fuente de Piedra 
 
Stylteløber Himantopus himantopus 
I alt 282. 3/5 6 Arroyocampo, 4 – 5/5 8 Extremadura, 7 – 8/5 54 El Rocio, 8/5 20 Doñana, 10/5 180 Brazo del Este, 12/5 
14 Laguna de Fuente de Piedra 
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Triel Burhinus oedicnemus 
3 - 6/5 1 Casa Rural Las Canteras 
 
Rødvinget braksvale Glareola pratincola  
I alt 23. 7/5 4 El Rocio, 8/5 13 Doñana, 10/5 6 Brazo del Este 
 
Lille præstekrave Charadrius dubius 
5/5 1 Embalse de Talavan 
 
Stor præstekrave Charadrius hiaticula  
I alt 90. 8/5 40 Doñana, 10/5 30 Brazo del Este, 12/5 20 Laguna de Fuente de Piedra 
 
Vibe Vanellus vanellus  
8/5 1 Doñana 
 
Sandløber Calidris alba  
12/5 35 gik op til træk Laguna de Fuente de Piedra 
 
Almindelig ryle Calidris alpina  
I alt 24. 10/5 4 Brazo del Este, 12/5 20 Laguna de Fuente de Piedra 
 
Krumnæbbet ryle Calidris ferruginea  
I alt 5. 10/5 1 Brazo del Este, 12/5 4 Laguna de Fuente de Piedra 
 
Dværgryle Calidris minuta  
I alt 100. 7/5 1 El Rocio, 10/5 100 Brazo del Este 
 
Tinksmed Tringa glareola  
10/5 1 Brazo del Este 
 
Mudderklire Actitis hypoleucos 
I alt 5. 2/5 1 Gredos-bjergene, 6/6 2 Monfragüe 7/5 1 El Rocio, 12/5 1 Laguna de Fuente de Piedra 
 
Rødben Tringa totanus 
I alt 161. 3/5 2 Arrocampo, 7/5 145 El Rocio, 10/5 14 Brazo del Este 
 
Sortklire Tringa erythropus  
10/5 1 Brazo del Este 
 
Hvidklire Tringa nebularia 
5/5 1 Almonte-floden 
 
Stor kobbersneppe Limosa limosa  
I alt 73. 7/5 44 El Rocio, 10/5 29 Brazo del Este 
 
Storkjove Catharacta skua  
9/5 10 trk. Matalascañas 
 
Hættemåge Larus ridibundus  
6/5 1 Arrocampo, 10/5 30 Brazo del Este 
 
Middelhavssølvmåge Larus michahellis 
I alt 91. 8/5 1 Doñana, 9/5 90 trk. Matalascañas 
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Sildemåge Larus fuscus  
14 trk. Matalascañas 
 
Dværgterne Sternula albifrons 
I alt 9. 3/5 7 Arroyocampo, 9/5 2 trk. Matalascañas 
 
Splitterne Thalasseus sandvicensis  
9/5 10 Matalascañas 
 
Sandterne Gelochelidon nilotica 
I alt 35. 3/5 70 Arroyocampo, 12/5 5 Laguna de Fuente de Piedra 
 
Sortterne Chlidonias niger  
7/5 2 El Rocio 
 
Hvidskægget terne Chlidonias hybrida  
I alt 288. 7/5 5 ad 1 2k El Rocio, 8/5 250 Doñana, 10/5 30 Brazo del Este, 12/5 2 Laguna de Fuente de Piedra 
 
Spidshalet sandhøne Pterocles alchata 
5/5 9 Magasca Fuglebeskyttelsesområde 
Er i sit store udbredelsesområde ikke truet og flere steder lokalt talrig. I Europa findes den kun i Spanien med en 
bestand på omkring 10.000 fugle. Herudover findes en lille bestand på 175 par i La Crau i Sydfrankrig. I Europa er arten 
truet af opdyrkning af stepperne. 
 
Huldue Columba oenas 
6/5 1 Monfragüe 
 
Ringdue Columba palumbus 
Ret alm. Gredos-bjergene, 3 Monfragüe og 10 Doñana 
 
Tyrkerdue Streptopelia decaocto 
Ret almindelig på hele rejsen 
 
Turteldue Streptopelia turtur 
I alt 5. 3/5 1 Arrocampo, 4/5 Santa Marta de Magasca, 1 Ellekrage-vejen, 6/5 1 Montfrague, 8/5 2 Doñana, 9/5 2 Brazo 
de la Torre 
 
Gøg Cuculus canorus 
I alt 3. 2 Gredos-bjergene, 1 Doñana 
 
Skadegøg Clamator glandarius 
5/5 4 Embalse de Talaván, 6/5 2 Casa Rural Las Canteras, 1 Monfragüe 
Parasiterer – dvs. lægger æg i kragefugles reder. I Spanien særlig i reder af husskade men også sortkrage og blåskade. 
Hunnen lægger 12 – 25 æg hver sæson. Æggene varierer ikke i størrelse eller farve efter værtsfuglenes æg. 
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Natugle Strix aluco 
2/5 1 Hostal Almanzor 
 
Kirkeugle Athene noctua 
I alt 6. 4 – 7/5 2 “Storkefarmen”, 4/5 1 ”Ellekrage-vejen”, 5/5 2 Trujillo-stepper, 8/5 1 Doñana 
 
Dværghornugle Otus scops 
I alt 2. 2/5 – 3/5 1 hørt Hostal Almanzor, 10 – 11/5 1 Grazalema 
 
Natravn Caprimulgus europaeus 
I alt 4. 3/5 2 Hostal Almanzor, 8/5 2 El Rocio 
 
Rødhalset natravn Caprimulgus ruficollis 
4 – 7/ 1 “Storkefarmen” 
 
Mursejler Apus apus 
Almindelig på hele turen. Særlig talrig over byerne fx 200+ Grazalema 
 
Gråsejler Apus pallidus  
11/5 6 Grazalema 
 
Hærfugl Upupa epops 
I alt 19. 3 – 5/5 1 Gredos-bjergene, 4 – 7/5 14 Extremadura, 7/5 1 Santa Olallana del Cala, 7 – 9/5 5 Doñana, 9/5 1 
Matalascañas, 10/5 2 på vej mod Sevilla, 12/5 1 Laguna de Fuente de Piedra 
 
Isfugl Alcedo atthis 
I alt 4. 3/5 1 Arroyocampo, 4/5 1 Extremadura, 5/5 1 Almonte-floden, 9/5 1 Dehesa de Abajo 
 
Biæder Merops apiaster 
I alt 116. 2/5 8 Gredos-bjergene, 3/5 7 Arrocampo, 3 – 7/5 36 Extremadura, 7/5 5 El Rocio, 9/5 5 Matalascañas, 8 - 9/5 
30 Doñana, 20 Dehesa de Abajo, 10/5 5 på vej mod Sevilla 
 
Ellekrage Coracias garrulus 
4/5 6 ”Ellekrage-vejen” 
 
Iberisk grønspætte Picus sharpei 
I alt 2. 2/5 1 Hostal Almanzor, 11/5 1 Gredos-bjergene 
 
Stor flagspætte Dendrocopos major  
I alt 2. 1 Gredos-bjergene, 1 Grazalema-bjergene 
 
Sanglærke Alauda arvensis  
2/5 min. 10 i fuld sang La Plataforma 
 
Toplærke Galerida cristata 
Almindelig på hele turen frem for alt i lavland 
 
Hedelærke Lullula arborea 
2-3/5 4 Hostal Almanzor 
 
Korttået lærke Calandrella brachydactyla  
I alt 17. 5/5 15 Hinojal, 2 Brazo de la Torre 
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Kalanderlærke Melanocorypha calandra 
I alt 155+. 5/5 7/5 150+ Extremadura, 8/5 3 Doñana, 9/5 2 Brazo de la Torre 
 
Digesvale Riparia riparia 
3/5 1 trækkende Puerto del Pico 
 
Klippesvale Ptyonoprogne rupestris 
I alt 36. 2 – 3/5 5 Gredos-bjergene, 4 – 7/5 9 Extremadura, 6/5 20 Monfragüe, 11/5 2 Grazalema-bjergene 
 
Landsvale Hirundo rustica 
Almindelig på hele turen 
 
Rødrygget svale Cecropis daurica 
I alt 41. 2/5 2 Gredos-bjergene, 3/5 5 Arrocampo, 4 - 7/5 8 Extremadura, 6/5 15 Monfragüe, 8/5 2 Doñana, 9/5 2 
Dehesa de Abajo, 10/5 1 Brazo del Este, 12/5 6 Laguna de Fuente de Piedra 
 
Bysvale Delichon urbicum 
Almindelig på hele turen. 3/5 16 trækkende Puerto del Pico 
 
Bjergpiber Anthus spinoletta 
2/5 1 La Plataforma 
 
Hvid vipstjert Motacilla alba  
Ret almindelig på hele turen 
 
Gul vipstjert Motacilla flava 
I alt 21. 3 Gredos-bjergene, 9 Doñana, 4 Brazo del Este, 5 Laguna de Fuente de Piedra 
Samtlige de racebestemte tilhørte den iberiske/nordafrikanske race iberiae. 
 
Bjergvipstjert Motacilla cinerea 
I alt 5. 3 Gredos-bjergene, 2 Extremadura 
 
Vandstær Cinclus cinclus 
2/5 2 La Plataforma 
 
Jernspurv Prunella modularis 
I alt 24. 20 Gredos-bjergene, 6/5 1 Monfragüe, 11/5 3 Grazalema-bjergene 
 
Rødhals Erithacus rubecula  
I alt 18. 5 Gredos-bjergene, 13 Grazalema-bjergene 
 
Sydlig nattergal Luscinia megarhynchos 
I alt 30. 1/5 1 Madrid – Gredos, 3/5 4 Arrocampo, 4 – 7/5 5 Extremadura, 6/5 8 Monfragüe, 7 – 8/5 7 Doñana, 9/5 1 
Dehesa de Abajo, 11/5 2 Grazalema-bjergene, 12/5 2 Laguna de Fuente de Piedra 
 
Husrødstjert Phoenicurus ochruros 
I alt 8. 6 Gredos-bjergene, 2 Grazalema-bjergene 
 
Stenpikker Oenanthe oenanthe  
10 Gredos-bjergene 
 
Sørgestenpikker Oenanthe leucura  
11/5 4 Grazalema-bjergene 
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Sortstrubet bynkefugl Saxicola torquatus 
I alt 21. 4 Gredos-bjergene, 10 Extremadura, 6 Doñana, 1 juv. Grazalema-bjergene 
 
Sangdrossel Turdus philomelos 
I alt 2. 2/5 1 Gredos, 6/5 1 Rio Tozo 
 
Solsort Turdus merula 
Enkelte fugle set de fleste dage, flest i Grazalema-bjergene 
 
Blådrossel Monticola solitarius 
I alt 8. 2/5 1 han La Plataforma, 7/5 2 Santa Olalla del Cala, 11/5 5 Grazalema-bjergene 
 
Stendrossel Monticola saxatilis 
2/5 1 han og 1 hun La Plataforma 
 
Munk Sylvia atricapilla 
I alt 18. 1 Gredos-bjergene, 3 Monfragüe, 1 Doñana, 13 Grazalema-bjergene 
 
Havesanger Sylvia borin 
6/5 1 Rio Tozo 
 
Tornsanger Sylvia communis 
10 Gredos-bjergene 
 
Gærdesanger Sylvia curruca 
3/5 1 Hostal Almanzor 
 
Vestlig mestersanger Sylvia hortensis 
6/5 1 Rio Tozo 
 
Sorthovedet sanger Sylvia melanocephala 
I alt 25. 3/5 2 Arrocampo, 4/5 – 7/5 8 Extremadura heraf et par med tre unger, 8/5 – 9/5 8 Doñana, 9/5 5 
Matalascañas, 11/5 2 Grazalema-bjergene 
 
Brillesanger Sylvia conspicillata 
3/5 1 Puerto del Pico 
 
Hvidskægget sanger Sylvia cantillans 
6/5 1 Monfragüe 
 
Provencesanger Sylvia undata 
8/5 2 Laguna Acebuche 
 
Cistussanger Cisticola juncidis 
I alt 50+ på alle egnede lokaliteter 
 
Græshoppesanger Locustella naevia 
3/5 1 Arrocampo 
 
Savisanger Locustella luscinioides 
I alt 12. 3/5 5 Arroyocampo, 8/5 4 Doñana, 10/5 4 Brazo del Este 
 
Cettisanger Cettia cetti 
I alt 20. 3/5 7 Arrocampo, 4 – 6/5 4 Extremadura, 7/5 1 Santa Olalla del Cala, 8/5 2 Doñana, 9/5 1 Dehesa de Abajo, 
10/5 2 Brazo de la Torre, 12/5 3 Laguna de Fuente de Piedra 
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Rørsanger Acrocephalus scirpaceus  
I alt 11. 1 Arroyocampo, 1 El Rocio, 3 Doñana, 2 Brazo de la Torre, 4 Brazo del Este, 1 Laguna de Fuente de Piedra 
 
Drosselrørsanger Acrocephalus arundinaceus  
I alt 28. 3/5 6 Arroyocampo, 7/5 1 El Rocio, 8/5 11 Doñana, 9/5 3 Dehesa de Abajo, 3 Brazo de la Torre, 10/5 4 Brazo 
del Este 
 
Spottesanger Hippolais polyglotta 
I alt 11. 2/5 1 Parador de Gredos, 3/5 1 Arryocampo, 7/5 1 El Rocio, 2 Doñana, 9/5 1 Dehesa de Abajo, 10/5 1 Brazo 
del Este, 11/5 4 Grazalema-bjergene 
 
Løvsanger Phylloscopus trochilus 
6/5 1 Rio Tozo 
 
Bjergløvsanger Phylloscopus bonelli 
I alt 16. 2-3/5 6 Gredos-bjergene, 10-11/5 10 Grazalema-bjergene 
 
Gransanger Phylloscopus collybita 
2-3/5 1 syngende Hostal Almanzor 
 
Iberisk gransanger Phylloscopus ibericus  
I alt 6. 8/5 1 Doñana, 11/5 6 Grazalema-bjergene 
 
Rødtoppet fuglekonge Regulus ignicapilla 
I alt 4. 1 Gredos-bjergene, 3 Grazalema-bjergene 
 
Gærdesmutte Troglodytes troglodytes 
I alt 10. 4 Gredos-bjergene, 2 Almonte-floden, 1 Doñana, 3 Grazalema-bjergene 
 
Grå fluesnapper Muscicapa striata  
8/5 1 Doñana 
 
Broget fluesnapper Ficedula hypoleuca 
2/5 – 3/5 1 han Hostal Almanzor 
 
Musvit Parus major 
Set i de fleste områder i mindre antal 
 
Sortmejse Periparus ater 
Talrig i Gredos-bjergene, 11/5 4 Grazalema-bjergene 
 
Blåmejse Cyanistes caeruleus 
I alt 6. 1 Extremadura, 2 Monfragüe, 3 Grazalema-bjergene 
 
Topmejse Lophophanes cristatus 
2/5 2 Parador de Gredos 
 
Halemejse Aegithalos caudatus 
I alt 13. 2/5 11 Gredos, 6/5 2 Monfragüe 
 
Spætmejse Sitta europaea 
2-3/5 2 Gredos-bjergene 
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Korttået træløber Certhia brachydactyla 
I alt 3. 2/5 2 Gredos-bjergene, 10/5 Grazalema 
 
Sydlig stor (Iberisk) tornskade Lanius meridionalis 
I alt 8. 3/5 2 på vej til Arrocampo, 5/5 2 Extremadura, 8 - 9/5 4 Doñana 
 
Rødhovedet tornskade Lanius senator 
I alt 13. 4 - 6/5 4 Extremadura, 6/5 1 Monfragüe, 8 – 9/5 4 Doñana, 9/5 1 Matalascañas, 1 Brazo de la Torre, 11/5 2 
Grazalema-bjergene 
 
Blåskade (Ibererblåskade) Cyanopica cooki 
I alt 100. Set mange steder bl.a. 15 Extremadura og 75 omkring El Rocio og i Doñana 
Talrig mange steder i Portugal og Spanien. Blev førhen regnet som samme art som dens nærmeste slægtning i Kina. 
Yngler ofte i løse kolonier. Parret bliver ofte hjulpet med opforstringen af under af andre blåskader. Man mener, at 
det ofte er unger fra forrige år. 
 

 
 
Husskade Pica pica 
Ret almindelig. Set alle dage. 
 
Skovskade Garrulus glandarius 
I alt 6. 3 Gredos-bjergene, 1 Monfragüe, 1 Doñana, 1 Grazalema 
 
Allike Corvus monedula  
I alt 39. 4 Extremadura, 30 Dehesa de Abajo, 5 Laguna de Fuente de Piedra 
 
Sortkrage Corvus corone  
I alt 60. 10 Gredos-bjergene, 20 Extremadura, 20 Doñana, 10 Dehesa de Abajo 
 
Ravn Corvus corax 
I alt 18. 5 Gredos-bjergene, 3 Extremadura, 3 Monfrgüe, 4 Doñana, 3 Grazalema-bjergene 
 
Alpekrage Pyrrhocorax pyrrhocora  
I alt 23. 10/5 3 Grazalema-bjergene, 11/5 20 Grazalema-bjergene 
 
Ensfarvet stær Sturnus unicolor 
Meget almindelig på hele turen. 4/5 6000 til overnatning ved Casa Rural Las Canteras 
 
Pirol Oriolus oriolus 
8 – 9/5 1 El Rocio 
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Gråspurv Passer domesticus 
Almindelig på hele turen 
 
Spansk spurv Passer hispaniolensis  
I alt 500+. 4 – 7/5 500+ Extremadura. Nogle steder i store flokke. 9/5 20 Dehesa de Abajo, 10/5 4 Brazo del Este 
 
Skovspurv Passer montanus 
8/5 2 Doñana 
 
Sorthovedet væver Ploceus melanocephalus  
10/5 6 fugle og 3 reder Brazo del Este 
Er normalt udbredt i fugtige områder langs store floder i Afrika. Er udsat i det sydlige Portugal og Spanien, hvor der nu 
findes stabile bestande af denne eksotiske art. 
 
Stenspurv Petronia petronia  
I alt 3. 5/5 1 Almonte-floden, 6/5 1 ny Almonte-floden, 11/5 1 Grazalema-bjergene 
 
Bogfinke Fringilla coelebs 
Almindelig i Gredos-bjergene og i Grazalema-bjergene. Enkelte i Extremadura og Doñana 
 
Tornirisk Linaria cannabina 
I alt 25. 2 Gredos-bjergene, 5 Doñana, 8 Dehesa de Abajo, 5 Brazo de la Torre, 5 Laguna de Fuente de Piedra 
 
Grønirisk Chloris chloris 
I alt 9. 1 Gredos-bjergene, 3 Extremadura, 1 Doñana, 4 Grazalema-bjergene 
 
Grønsisken Spinus spinus 
I alt 2. 2/5 1 Gredos, 11/5 1 Grazalema-bjergene. 
Yngler i Spanien kun i bjergområder 
 
Gulirisk Serinus serinus 
I alt 20. 4 Gredos-bjergene, 11 Doñana, 3 Matalascañas, 2 Grazalema-bjergene 
 
Stillits Carduelis carduelis 
Ret almindelig på hele turen 
 
Dompap Pyrrhula pyrrhula 
11/5 1 Grazalema 
 
Kernebider Coccothraustes coccothraustes 
I alt 2. 6/5 1 Rio Tozo, 11/5 1 Grazalema 
 
Lille korsnæb Loxia curvirostra 
3/5 12 Hostal Almanzor 
 
Rørspurv Emberiza schoeniclus 
9/5 2 Doñana 
 
Hortulan Emberiza hortulana 
2/5 7 La Plataforma 
 



DOF Travel Extremedura og Andalucien 2019                                                          28 

 

 
 
Gærdeværling Emberiza cirlus 
I alt 4. 5/5 1 Almonte-floden, 11/5 3 Grazalema-bjergene 
 
Bomlærke Emberiza calandra 
Talrig på sletterne og omkring Doñana 
 
Klippeværling Emberiza cia 
I alt 13. 2 – 3/5 7 Gredos-bjergene, 6/5 3 Monfragüe, 11/5 3 Grazalema-bjergene 
 
I alt 189 arter 
 

Pattedyr, bl.a. 
Gredos-stenbuk Capra pyrenaica victoriae 
2/5 16 La Plataforma 
 
Spansk stenbuk Capra pyrenaica hispanica 
11/5 2 Grazalema 
 
Faraorotte (Manguster) Herpestes ichneumon 
8/5 1 Doñana, 9/5 1 Doñana 
Vidt udbredt i Afrika op til det sydøstlige Tyrkiet. En isoleret bestand på den sydlige del af den iberiske halvø. Der er 
flere teorier ang. Faraorottens udbredelse i Portugal og Spanien. Traditionelt har man haft den opfattelse, at 
Faraorotten er introduceret med muslimernes invasion i den 8. århundrede. Imidlertid er den i Portugal og Spanien 
dateret til det 1. århundrede e.kr.f. Det kunne tyde på en tidligere introduktion i fx romertiden. En anden teori er, at 
Faraorotten har koloniseret den iberiske halvø fra Nordafrika i tiden indtil den sidste istid (Pleistocæn), hvor 
vandstanden i havene var lav. 
 

Krybdyr, bl.a. 
Hugormesnog Natrix maura 
4/5 1 floden ved Santa Marta de Magasca. Havde tilsyneladende spist en frø. 
 
Maurisk sumpskildpadde Mauremys leprosa 
Flere set ved forskellige vandløb og søer i Extremadura og Andalucien. 
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Perlefirben Timon lepidus 
2/5 1 Parador de Gredos 
 
Iberisk murfirben Podarcis hispanicus 
Set flere steder 
 
Iberisk smaragdfirben Lacerta schreiberi 
2/5 1 Gredos-bjergene 
 
Murgekko Tarentola mauritanica 
4/5 – 7/5 Flere set på ”Storkefarmen”  
 

Diverse insekter m.m. 
Sortåret Hvidvinge, Sydeuropæisk Svalehale, Storplettet Perlemorssommerfugl, Blodplet, høsommerfugle, guldsmede 
m.m. 
 
 

 
 

 
 


