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Turprogram 
 
Udrejsedag 
Flyvning: Kastrup og Billund – Madrid over Amsterdam 
Kørsel Madrid – Torrejón el Rubio. Indkvartering på Hotel Carvajal i Torrejón el Rubio – frikvarter – 
aftensmad. 
 
1. dag 
Monfragüe-parken (kerneområde for bl.a. ynglende gribbe, ørne, Sort Stork) 
Aftenlyt i Torrejón  
 
2. dag 
Belén – sletten (Steppefugle, rovfugle mm.) 
Trujillo – eftermiddagspause – borgvandring (Lille Tårnfalk, storke, sejlere) 
Aftensmad i Trujillo 
 
3. dag 
Storkekolonien ved Monroy (Blå Glente), Monroy og omegn, Embalse de Cáceres og omegn (vandfugle, 
trapper, Ellekrage), flodlejer, Santa Marta de Magascas omegn (græssteppe: trapper, Triel, Kalanderlærke, 
fouragerende gribbe) 
 
4.dag 
Morgen: Almonte floden (morgenstemning). Embalse de Arrocampo nær Almaraz (vådområde: hejrer, 
sumpfugle, sangere, m.v.) 
Eftermiddag: Monfragüe-området 
Aftenlyt i Torrejón  
 
5.dag 
Afrejse fra Torrejón. Kører til Gredos-bjergene, med nogle stop undervejs. 
Ankomst og indkvartering på Hostal Almanzor i Navarredonda de Gredos i løbet af eftermiddagen. 
Eftermiddagsobs fra hotellets terrasse og ”kratlusk” i nærområdet. 
 
6. og 7.dag 
Kører i højderne på jagt efter de alpine fuglearter.  
”Kratlusk” omkring hotellet. 
 
Hjemrejsedag 
Kørsel til Madrid 
Flyvning Madrid – Kastrup og Billund over Amsterdam 
 

 
Deltagerliste 
 
Vibeke Troensegaard, Bente K. Christensen, Jakob Hermann, Henrik Mørup-Petersen, Finn Angermann, 
Lisbeth Jensen, Kirsten Breddam, Allan Bøgedal, Annie Pedersen, Britt Pedersen, Carsten Meier Koch, 
Ingelise Westergaard, Jørgen Søe Westergaard 
Jens Ballegaard og Frands E. Jensen (ledere) 
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Mandag 11. april 
 
13 deltagere + 2 ledere mødtes i Amsterdam Lufthavn, da der denne gang var afgang fra både Kastrup og 
Billund. Ved 14-tiden afgang fra Madrid Lufthavn i to rummelige Citroën Jumper. Ud af byen ad A5/ E90 i 
høj sol og ca. 25 gr. I udkanten af Madrid dukkede de første arter op. Vi var i gruppen enige om, at vi ud 
over at nyde de mange spanske arter også ville slå nogle rekorder med hensyn til artsantallet, så der blev 
kigget ivrigt efter også Husskader, Tyrkerduer og Gråspurve. Vi holdt en pause ved en tankstation, hvor vand 
og andre fornødenheder blev indkøbt. Dette skulle gøre det ud for frokost mm, da aftensmaden på hotellet 
var kl. 21. De første gode arter viste sig undervejs. NB. En række hyppigt sete arter vil som udgangspunkt 
ikke blive nævnt under de enkelte lokaliteter, f.eks. nogle sangere, Rødhovedet Tornskade, Thekla/Toplærke, 
Sortstrubet Bynkefugl, Svaler, Mursejler, Blåskade, Hærfugl, Biæder, Sort Glente, Gåsegrib m.fl. Se 
artslisten sidst i rapporten. Ruterne kan ses på ”blog 112c.dk” 
 
Første stop i nærheden af La Calzada de Oropesa: 
 
Biæder 6 
Kohejre 40 
Lille Tårnfalk 2 
Rødrygget Svale 

Gåsegrib 6 
Hvid Stork 20 
Dværgørn 1 
 

 
Nu viste bjergene sig i det fjerne, og vi drejede fra motorvejen og fandt ind til den gamle bro over Tajo-
floden nær Almaraz. I det smukke varme vejr fik vi her første indtryk af de mange fugle, der er næsten 
overalt i Extremadura. Ved broen lagde vi især mærke til de mange Bysvaler, der havde reder under 
brobuerne. Flere arter kom her på listen. 
 
Sydlig Nattergal 1 
Bysvale 125+ 
Gåsegrib skrue med 200+ 
Dværgørn 1 

Hvepsevåge 2 – eneste obs. på hele turen. 
Klippedue 3 
Lille Tårnfalk 2 
Rødhøne 2 

 
På det sidste stykke vej mod Torrejón kørte vi gennem dehesaen, græsningsskoven, hvor vi bl.a. så en af 
karakterfuglene i denne biotop, Blåskade. 
Vi ankom til Torrejón el Rubio ved 19-tiden efter en køretur på 270 km. I Torrejón er der tankstation, 
supermarkeder og apotek. Hotellet: glimrende; ikke 5-stjernet, men placeringen i Torrejón er god med 
henblik på fuglelokaliteterne – www.hotelcarvajal.es. 
 
Hurtig indkvartering på hotellet + anneks + 2 andre steder i byen. Lidt upraktisk for nogle, men udmærkede 
værelser. Herefter lidt frihed inden aftensmaden på hotellet hos Rafael. Vi mødte gamle kendinge fra 
tidligere ture, bl.a. Pilar, der åbnede sit lille supermarked for os, så vi havde frokost-ting klar til næste dag. 
Spørgsmålet om adgang til frisk brød blev løst. 
 
Deltagerne skyndte sig ud i aftensolen, da der var træk af rovfugle mod overnatningsstederne og 
redepladserne i det nærliggende Monfragüe: 
 
Gåsegrib ++ 
Munkegrib 1 
Ådselgrib 
Sort Glente 1 

Vandrefalk 1 
Mursejler 6 
Sortstrubet Bynkefugl 1 
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Tirsdag 12. april  
 
Op til en flot dag med høj sol, let vind og senere op til 25 gr. Fra hotellet hørtes poppende Hærfugl. 
Første stop var Peñafalcón i Monfragüe. Her var Gåsegribbene lige stået op. Vandrefalken strøg rundt, andre 
rovfugle overalt, Blådroslen sang, Sort Stork på rede.  
 
08.30 – 09.40: 
Gåsegrib 50 + 
Ådselgrib 1 
Vandrefalk 1 
Sort Glente 3 
Sort Stork 2 + rede 
Rødrygget Svale 10 

Blådrossel 3 
Gærdeværling 1 
Gulirisk 2 
Ravn 1 
Husrødstjert 1 

 
Vi kørte op til den lille P-plads neden for Castillo de Monfragüe. En god konditur op til ruinen, hvor en 
fantastisk udsigt over de lave bjerge åbnede sig. Den lille café på toppen var åben med kaffe, øl, vand, slik, 
mv. Fine Gåsegribbe, Alpekrage, Rødryggede Svaler strøg tæt forbi. 
 
9.50 – 11.30: 
Gåsegrib 50 + 
Ådselgrib 2 
Munkegrib 6 
Dværgørn 1 

Slangeørn 1 
Husrødstjert 1 
Alpekrage 1 
Alpesejler 10 

 
Frokosten blev indtaget på et picnic-område lidt nord for broen. Et fint sted med udsigt til floden og dejlig 
skygge i det varme vejr. Måltidet blev ofte afbrudt af råb om fugleobs rundt omkring. I det hele taget er 
parken et eldorado.  
 
Dværgørn 2 Gærdeværling 1 syngende 
 
I Monfragüe-parken er der mange muligheder for parkering med flotte udsigter. Alle steder er der rovfugle at 
se, med Gåsegrib som dominerende art. I bevoksningerne er der Sydlig nattergal, Gulirisk, Rødhovedet 
Tornskade, Cettisanger, Sorthovedet Sanger, Hvidskægget Sanger m.fl. 
De sidstnævnte sangere var ikke flinke til at synge, og blev kun sporadisk opdaget. Vi havde et par småstop 
inden næste store pause. Et ophold med udsigt over Tiétar-floden øst for den store grimme dæmning: 
 
14.00 – 14.45: 
Sort Stork 1 
Munkegrib 1 

Ådselgrib 2 
 

 
Portilla del Tiétar - eller Lille Peñafalcón - er en mindre udgave af Peñafalcón. Pga. det varme vejr og stærk 
sol valgte vi at stå i behagelig skygge af korkege 1 km efter udsigten. Her forcerer man via en jernstige 
trådhegnet og går ned til floden. Udsigt til ellers faste Kejserørne, men de svigtede os i år. På hele turen 
havde vi kun én Kejserørn. Mærkeligt, da vi i 2010 havde arten flere gange hver dag. 
 
I korkegeskoven, som har parkagtig karakter, kunne vi finde mange småfugle og samtidig have udsigt til 
klipper og rovfugle på den anden side af floden. 
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15.00 – 15.45: 
Lille Flagspætte 1 
Spætmejse + 
Sydlig Nattergal 2 
Ådselgrib 2 – parring 

Blåskade + 
Spansk Spurv 1 
Korttået Træløber 1 

 

 
 
På tilbageturen en lille pause for foto af Blåskade. Oven for den grimme dæmning er der lidt borde og 
bænke, hvor Blåskaderne kommer og spiser krummer. Der blev ofret lidt tørt flute, som de blå hurtigt fandt. 
 
Turteldue 2 hørt 
Blåskade 6 

Rødrygget Svale, 3 på fotohold 
 

 
Lidt senere holdt vi en lille forfriskningspause i Villarreal de San Carlos. Dette sted består især af små caféer 
og informations- og udstillingslokaler for nationalparken. En lille gåtur ned ad stien gav flere syngende 
Sydlig Nattergal. 
 
En kort pause ved Peñafalcón inden turen gik mod hotellet. 
 
17.30: 
Gåsegrib på vej til rast på klippen 34+ 
Ådselgrib 2 

Alpekrage 1 
 

 
En aftentur i udkanten af Torrejón for at lytte til Rødhalset Natravn gav Sydlig nattergal og Cettisanger, samt 
”millioner af kvæk”, hvoraf nogle næsten lød som Natravn – altså ”almindelig Natravn”. Men ingen 
Rødhalsede blev hørt. 
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Onsdag 13. april 
 
Afgang mod Belén-steppen ved Trujillo. Vi kom ad en forkert vej ud af byen, hvilket betød, at én af vore 
biler hang på maven over et grimt hjulspor. Allan gik på jagt efter et kraftigt køretøj, der eventuelt kunne 
trække os fri. Ved hjælp at gæt og grimasser fik han fat i en spanier med en gummiged. Kort efter var vi igen 
på farten. Manden ville ikke have noget for sin hjælp, men Frands tvang en 20-Euro i hans lomme. I 
ventetiden så vi på fugle her lige i udkanten af Trujillo. 
 
 
Triel 2 set flot – hørt en enkelt gang 
Kirkeugle 1 
Stor Tornskade 1 
Lille Tårnfalk 5 
Hærfugl 7 

Korttået Lærke 1 
Husrødstjert 1 
Stenpikker 2 
Hvid Stork ++ 

 
Vi fandt Belén-steppen ved 11-tiden. Lidt senere end beregnet, men fik dog masser af fugle her. 
 
11.00 – 15.00: 
Stortrappe 13 – et par stykker lavede lidt 
”skumbad” 
Dværgtrappe 4 – også hørt prutte 
Hærfugl ++ 
Kalanderlærke ++ 
Korttået Lærke 2 
Cistussanger 2 
Hedehøg 2 
Slangeørn 1 
Munkegrib 4 

Gåsegrib ++ 
Rød Glente 2 
Sort Glente ++ 
Dværgørn 4 – heraf 1 mørk fase 
Stor Tornskade 2 
Hvid Stork – mange reder på de mærkeligste 
steder 
Ravn 5 
Kohejre 4 

 
Et sted sad der 12 Gåsegribbe på taget af en lille stenbygning – et specielt syn. 
 
Sandhønsene udeblev – ligeledes Skadegøg (som blev turens mangle-mobbe-art) 
 
Tilbage til Trujillo, hvor vi bestilte plads til aftensmad på det smukke torv. Forinden ”frikvarter” med 
mulighed for at gå op på borgen og nyde udsigten og de mange fugle i og over byen: 
Rødrygget Svale, Lille Tårnfalk, Gåsegrib, Munkegrib, Dværgørn, Mursejler, Hvid Stork (reder på alle høje 
bygninger), Husrødstjert, Sorthovedet Sanger, Ravn. 
 
Aftensmad i aftensol på torvet med udsigt til mange storkereder og Lille Tårnfalk over hovedet. 
 
 
Torsdag 14. april 
 
Igen en smuk dag med samme vejr som dagen før. Faktisk havde vi smukt varmt vejr de 5 dage omkring 
Torrejón. Vi startede 07.45 med at køre vestpå mod Monroy. 4,1 km efter korsvejen i Torrejón går der en 
grusvej ind til højre. Efter nogle hundrede meter ad denne vej har man udsigt til el-master i det fjerne. Her er 
der en rede af Kejserørn. Vi så reden, og på en nabomast sad en gammel Kejserørn – turens eneste! Der er 
langt ud til ørnene, men på lokaliteten kan man også opleve dehesaens øvrige fugleliv. 
 
08.00 – 08.45: 
Kejserørn 1 ad på el-mast 
Hærfugl – flere hørt 
Biæder – flere set og hørt 
Hedelærke 1 

Toplærke – alm. overalt 
Bomlærke – alm. overalt 
Rødhovedet Tornskade 1 
Misteldrossel 1 over vejen. 
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Herefter til storkekolonien nær Monroy. På begge sider af vejen er der pinjer med beboede reder af Hvid 
Stork. I siderne på de store reder yngler både Gråspurv og Spansk Spurv. Det var dog en smule vanskeligt at 
se spurvene sidde pænt og synligt. På nordsiden af vejen er der en lille p-plads. Herfra gik vi ud ad 
markvejen mod nord. Vagtel, Blåskader og meget andet langs denne markvej. Og ret hurtigt fik vi Blå Glente 
i kikkerten. Flyvende, musende, satte sig i et træ ikke så langt væk. Den blev siddende, så vi kunne vise den 
til ankomne schweizere og fynboer. Alle var glade. En art med høj begejstringsværdi var på plads, endda set 
rigtig godt!  
 
09.00 – 11.00: 
Hvid Stork 20 
Slangeørn 1 
Gåsegrib 12 
Blå Glente 1 ad jagende 
Sort Glente 2  
Hedehøg 1 par 
Dværgørn – mørk fase mobbet af Hedehøgene 

Vagtel 4 hørt 
Rødhøne 1 hørt 
Hærfugl 1 
Theklalærke 1, som blev bestemt. 
Spansk Spurv – talrig i storkerederne 
Pirol 1 syngende

 

 
 
Herefter gjaldt det Monroy. En lille, hyggelig, spansk landsby med torv, posthus og mini- supermarked. Og 
gode fugleområder lige uden for byen. Et lille ophold ved åen n.f. byen. 
 
11.20:
Sortstrubet Bynkefugl 2 
Slangeørn 1 
Lille Tårnfalk 1 

Gulirisk 1 
Sydlig nattergal 1 
Rørsanger 1

Sorthovedet Sanger 1 
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Vi holdt en lille pause på torvet i Monroy. Vi var stort set de eneste mennesker her. Fra bænke i skyggen af 
huse og appelsintræer nød vi det varme vejr. Tid til frokostindkøb i det nærliggende minimarked, hvor de har 
alt på meget få kvadratmeter! Ved borgen kredsede der et par Lille Tårnfalk.  
 
Lidt uden for Monroy begyndte stepperne og det store udsyn, som man ikke havde i dehesaen. Frokost oven 
for Almonte-floden. Her kredsede rovfugle. 
 
13.00: 
Slangeørn 2 
Kongeørn 2 ad 
Munkegrib 3 

Gåsegrib ++ 
Alpesejler 3 
Hedelærke 1 

 
Næste mål var Embalse de Cáceres. En embalse er en kunstigt opstemmet sø. De fleste af disse søer er ret 
fugletomme. Det gælder dog ikke denne, samt den vi besøgte næste dag. Der er gode obsmuligheder ved 
Embalse de Cáceres: Fra vejen før turistcentret og fra enden af en grus/markvej syd og øst om.  
 
12.45 – 14.10: 
Middelhavssølvmåge 1 
Rødvinget Braksvale 40+ 
Stor Tornskade 1 
Knarand 2 
Munkegrib 1 
Toppet lappedykker 2 

Lille præstekrave 1 
Fiskehejre 1 
Dværgtrappe 1 
Kalanderlærke 2 
Sort Glente 3 – fiskede for næsen af os – flot syn!  
 

 
Herfra kørte vi ad CC99 til S. Marta de Magasca og videre ad CC57. Langs CC99 er der masser af 
redekasser på elmasterne beregnet til Ellekrager. De benyttes dog også gerne af Alliker og Tårnfalke. 
 
Hedehøg 6 
Hvid Stork 2  
Lille Tårnfalk 6 

Ellekrage 3 
Biæder 3 
Stor Tornskade 1 

 
Lidt før S. Marta de Magasca standsede vi ved en lille flod, hvor en Høgeørn viste sig ganske kortvarigt. 
 
16.00: 
Isfugl 1-2 Høgeørn 1 
 
Kaffe og andre forfriskninger på torvet i den lille, charmerende by S. Marta de Magasca, med Munkegrib 
over hovedet. Hotellet på torvet har engelske indehavere. Ikke det værste sted at bo, da byens omgivelser 
også er fortræffelige! 
 
Et par km inden CC57 munder ud i N521 gik vi ud ad en lille markvej. Stedet skulle være godt for trapper og 
sandhøns, men tidspunktet – midt eftermiddag – var måske ikke det bedste. Vi så lidt Stortrapper gå et 
stykke ude på marken. Nok bedre morgen eller aften. 
 
18.00 – 19.00: 
 
Stortrappe 4 
Spidshalet Sandhøne, lille flok set af enkelte 

Kalanderlærke 8 
Musvåge 2 

 
På en mark tæt ved var der gribbefest: Gåse-, Munke-, Ådsel-, med deltagelse af en Rød Glente og en ung 
Høgeørn. 
 
Vejen hjem gik forbi Trujillo, hvor vi fik ca. 40 Kohejrer og 5 Stylteløbere. 
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Fredag 15. april 
 
Vi begyndte med morgenstemning ved broen over Almonte-floden på vejen mellem Torrejón og Trujillo. 
Her yngler der Gråsejler under broen. Dette sted er fast lokalitet for denne art, og det eneste sted, hvor vi 
med sikkerhed fik den bestemt. Der var fint kor af sangfugle.  
 
8.15 – 9.20: 
Gråsejler 6 
Sortstrubet Bynkefugl 4 
Sydlig Nattergal 2 
Cettisanger 1 

Slangeørn 1 set kanon godt 
Stenspurv 2 – på broen 
Purpurhejre 1

 
Vi kørte nu mod sumpområdet nær Almaraz. P-mulighed mellem søerne.  
 
Hejrerne var til at begynde med lidt i modlys og på afstand, men efterhånden fik vi styr på dem. Også 
Sultanhøne var besværlig, den grinede noget af os, og vi fik kun set den i korte glimt! 
 
11.00 – 12.00: 
Purpurhejre 4 
Kohejre 80 
Nathejre 20 
Silkehejre 2 
Sølvhejre 1 
Dværghejre 1 
Fiskehejre 3 
Sultanhøne 1 
Knarand 1 
Grønbenet Rørhøne 1 
Sandterne 1 
Rørhøg 2 

Munkegrib 2 
Dværgørn 1 
Gåsegrib 4 
Rød Glente 1 
Biæder 5 
Hærfugl 1 
Cettisanger 3 
Savisanger 1 
Cistussanger 1 
Rørsanger 1 
Spansk Spurv 1 

 
Frokost ved korkegene i Monfragüe. Videre gennem parken med små stop de velkendte steder.  
I korkegeparken Pirol og Spottesanger, ellers var resten af dagsturen glædelige gensyn med gribbene og de 
mange andre gode arter. 
 
 

Lørdag 16. april 
 
Denne dag tog vi afsked med vores hotel i Torrejón. Kl. 9.00 indledte vi de 150 km mod Gredos-bjergene. Vi 
stoppede igen ved Peñafalcón for at sige farvel til dette fantastiske sted. Her kunne vi igen nyde de 3 
gribbearter og de Sorte Storke. 
 
Ret frisk af sted mod Plasencia ad N-110. Vi havde god tid og valgte at køre NØ ad N 630. Herefter 
krydsede vi en lav bjergkæde ad den snoede vej ved Hervas. Vi spiste frokost nær passet Puerto de Honduras 
(1435 moh). 
 
12.00 – 13.00 
Ravn 
Hedelærke 
Sortkrage 

Bjergløvsanger 4 
Dværgørn - mørk fase 
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En kort pause i passet – flot udsigt til Gredos-bjergene: 
 
13.30 
Sorthovedet Sanger 
Sortstrubet Bynkefugl 

Gåsegrib 
 

 
Nu ind på N 110. Over passet Puerto de Tornavacas (1277 moh). Kort herefter var der en lille stikvej ned til 
floden.  
 
14.45 
Vandstær 1 
Bjergvipstjert 1 

Hvidskægget Sanger 1 
Husrødstjert 1 

 
I El Barco drejede vi ind ad AV-941 mod Navarredonda de Gredos. Vores hotel lå smukt i den østlige ende 
af den lille by, hvor der var tankstation, supermarked og caféer. Fra hotellets terrasse var der udsigt til 
Gredos-bjergene. Lige foran terrassen lå en lille eng, kantet med træer og buske. Her samt i træerne lige på 
P-pladsen foran hotellet blev der i de næste dage set en række gode arter. Også kortere ture omkring hotellet 
gav bonus. 
 
Artsliste fra hotelområdet: 
 
Hvid Stork 
Gåsegrib 
Munkegrib 
Sort Glente 
Rød Glente 
Slangeørn 
Kongeørn 
Spurvehøg 
Dværgørn 
Tårnfalk 
Dobbeltbekkasin 
Hærfugl 
Gøg 
Stor Flagspætte 
Grønspætte 
Dværghornugle 
Hedelærke 
Landsvale 
Bysvale 
Rødrygget Svale 
Bjergløvsanger 
Tornsanger 

Gul Vipstjert 
Rødhals 
Husrødstjert 
Sortstrubet Bynkefugl 
Sydlig Nattergal 
Stenpikker 
Musvit  
Sortmejse 
Topmejse 
Rødtoppet Fuglekonge 
Sortkrage 
Skovskade 
Ensfarvet Stær 
Pirol 
Stillits 
Lille Korsnæb 
Bogfinke 
Klippeværling 
Gærdeværling  
Hortulan 
Gulirisk 
 

 
Hotellet serverede 3 retter for 20 €. Valg mellem 3 forretter, 3-4 hovedretter og 3 desserter. Værtinden kunne 
engelsk, hvilket lettede bestillingen. Et venligt sted, som kan anbefales. 
www.hostalalmanzor.com. Lige ved hotellet holdt en meget fløjtende Dværghornugle til. 
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Søndag 17. april 
 
En lille tur omkring hotellet før morgenmaden gav igen mange af de tidligere nævnte arter. Herefter kørte vi 
mod bjergene. Man drejer af mod nationalparken i Hoyos del Espino. På vejen derop er der flere muligheder 
for gode obs.  
Kl. 9.30 ankom vi til nationalparkens P-plads, hvor vejen ender.  Det var søndag, vejret var 15 grader, høj 
sol, svag vind. Perfekt vejr til bjergvandring for spanierne – og vi andre! I højderne lå der stadig så meget 
sne, at enkelte vandrede derop med ski på nakken. De mange folk spredte sig dog hurtigt i området, så vi 
sagtens kunne nyde fuglene. Det er ikke noget problem at finde vej, da stier er anlagt og afmærkede. En 
fantastisk flot vandretur i de næste 4 timer. Små Påskeliljer og vilde Krokus samt et væld af andre blomster. 
Flere flokke af Stenbukke rundt omkring – dog på afstand. Blåhals kom hurtigt på plads. Alpejernspurv blev 
ikke fundet. Den snyder vist de fleste gange her. Derimod er der et sandt opbud af ”alm.” Jernspurv overalt. 
Enkelte Gåsegribbe fløj over.  
 
9.30 – 14.45: 
Jernspurv – talrig overalt 
Stenpikker 10 
Blåhals 3 
Gul Vipstjert 4 
Husrødstjert ++ 
Klippeværling 5 
Bjergpiber 2 

Sanglærke – alm. oppe på fjeldheden! 
Gåsegrib 2 
Dværgørn  
Kongeørn 1 
Slangeørn 
Alpekrage 10 
 

 

 
 
 
 



 12 

 
 
 
En gåtur rundt ved hotelområdet inden aftensmaden gav igen mange af de tidligere nævnte arter. 
Efter aftensmaden igen lyt på den gode Dværghornugle – der var måske 2. 
 
 
Mandag 18. april 
 
Efter morgenmaden kørte vi en tur ad små veje op i de lavere bjerge nord for ved C 500. Vejene AV 932 
samt vejen tilbage mod Navarredonda over San Martín de la Vega (lyder som noget fra en Zorro-film) viste 
sig at være god for småfugle. Frokost nedenfor passet Peña Negra (Chica) (1909 moh). Arter fra rundturen: 
 
Hedelærke 
Stendrossel 3 
Sydlig nattergal 
Bjergvipstjert 
Stor Tornskade 
Rødhovedet Tornskade 
Spurvehøg 
Bjergløvsanger 
Hærfugl 
Gul Vipstjert 
Gåsegrib 

Munkegrib 
Dværgørn 
Kongeørn 1 
Rød Glente 
Sort Glente 
Duehøg – han og hun 
Klippeværling 
Klippesvale – i bygning i passet 
Misteldrossel 
Gærdeværling 
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Tirsdag 19. april 
 
Afgang fra Hotellet ca. 7.30. Let regn fra morgenen. Det var vi ligeglade med, for vi havde haft perfekt vejr 
alle dagene i felten. De 185 km til Madrid blev klaret i moderat trafik. Lige til det sidste spejdede nogle 
ivrige deltagere efter den Skadegøg, som stod så højt på ønskelisten. Vi fik den ikke! Så man må altså til 
Spanien igen, hvilket jo ikke er nogen straf. Kl. 11 afleverede vi de 2 driftsikre biler, fik ret hurtigt afleveret 
vor bagage. Herefter et par korte flyveture til det lave, grønne land. 
 
Stor tak til alle deltagerne for godt humør, god hjælp til at finde fuglene, stor tålmodighed ved de til 
tider varme og lange ophold i bilerne og god stemning ved middagene. Tak til deltagerne, som kunne 
indvi os andre i botanikkens verden. Også tak til Pilar i Torrejón. Denne flittige dame åbnede 
beredvilligt sit lille supermarked for os i utide. Tak til vejrguderne. På intet tidspunkt forhindrede 
dårligt vejr os i at se på fuglene.  De fleste fugle viste sig pænt for os – det blev til 135 arter. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Frands Jensen og Jens Ballegaard 
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Artsliste: 
 
Toppet lappedykker, Podiceps cristatus 
Dværghejre, Ixobrychus minutus 
Nathejre, Nycticorax nycticorax 
Kohejre, Bubulcus ibis 
Silkehejre, Egretta garzetta 
Sølvhejre, Egretta alba 
Fiskehejre, Ardea cinera 
Purpurhejre, Ardea purpurea 
Sort stork, Ciconia nigra 
Hvid stork, Ciconia ciconia 
Knarand, Anas strepera 
Gråand, Anas platyrhynchos 
Hvepsevåge, Pernis apivorus 
Blå glente, Elanus caeruleus 
Sort glente, Milvus migrans 
Rød glente, Milvus milvus  
Ådselgrib, Neophron percnopterus 
Gåsegrib, Gyps fulvus 
Munkegrib, Aegypeus monachus 
Slangeørn, Circaetus gallicus 
Rørhøg, Circus aeroginosus 
Hedehøg, Circus pygargus 
Spurvehøg, Accipiter nisus 
Duehøg, Accipiter gentilis 
Musvåge, Buteo buteo 
Spansk kejserørn, Aquila adalberti 
Kongeørn, Aquila chrysaetos 
Dværgørn, Hieraaetus pennatus 
Høgeørn, Hieraaetus fasciatus 
Tårnfalk, Falco tinnunculus 
Lille tårnfalk, Falco naumanni 
Vandrefalk, Falco peregrinus 
Rødhøne, Alectoris rufa 
Vagtel, Coturnix coturnix 
Blishøne, Fulica atra 
Grønbenet rørhøne, Gallinula chloropus 
Sultanhøne, Porphyrio porphyrio 
Dværgtrappe, Tetrax tetrax 
Stortrappe,  
Stylteløber, Himantopus himantopus 
Rødvinget braksvale, Glareola pratincola 
Lille præstekrave, Charadrius dubius 
Dobbeltbekkasin, Gallinago gallinago 
Hættemåge, Larus ridibundus 
Middelhavssølvmåge, Larus cachinnans 
Sandterne, Sterna nilotica 
Spidshalet sandhøne, Pterocles alchata 
Klippedue, Columba livia 
Ringdue, Columba palumbas 
Tyrkerdue, Streptopelia decaocto 

Turteldue, Streptopelia turtur 
Gøg, Cuculus canorus 
Dværghornugle, Otus scops 
Kirkeugle, Athene noctua 
Mursejler, Apus apus 
Gråsejler, Apus pallidus 
Alpesejler, Apus melba 
Isfugl, Alcedo atthis 
Biæder, Merops apiaster 
Ellekrage, Coracias garrulus 
Hærfugl, Upupa epops 
Grønspætte, Picus viridis 
Stor flagspætte, Dendrocopos major 
Lille Flagspætte, Dendrocopos minor 
Kalanderlærke, Melanocorypha calandra 
Korttået lærke, Calandrella brachydactyla 
Toplærke, Galerida cristata 
Theklalærke, Galerida theklae 
Sanglærke, Alauda arvensis 
Hedelærke, Lullula arborea 
Klippesvale, Ptyonoprogne rupestris 
Digesvale, Riparia riparia 
Landsvale, Hirundo rustica 
Rødrygget svale, Hirundo daurica 
Bysvale, Delichon urbica 
Bjergpiber, Anthus spinoletta 
Gul vipstjert, Motacilla flava 
Bjergvipstjert, Motacilla cinerea 
Hvid vipstjert, Motacilla alba 
Vandstær, Cinclus cinclus 
Gærdesmutte, Troglodytes troglodytes 
Jernspurv, Prunella modularis 
Rødhals, Erithacus rubecula 
Sydlig nattergal, Luscinia megarhynchos 
Blåhals, Luscinia svecica 
Husrødstjert, Phoenicurus ochruros 
Rødstjert, Phoenicurus phoenicurus  
Sortstrubet bynkefugl, Saxicola torquata 
Stenpikker, Oenanthe oenanthe 
Stendrossel, Monticola saxatilis 
Blådrossel, Monticola solitarius 
Solsort, Turdus merula 
Misteldrossel, Turdus viscivorus 
Cettisanger, Cettia cetti 
Cistussanger, Cisticola juncidis 
Rørsanger, Acrocephalus scirpaceus 
Drosselrørsanger, Acrocephalus arundinacius 
Savisanger, Locustella lusciniodes 
Spottesanger, Hippolais polyglotta 
Hvidskægget sanger, Sylvia cantillans 
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Sorthovedet sanger, Sylvia melanocephala 
Tornsanger, Sylvia communis 
Munk, Sylvia atricapilla 
Bjergløvsanger, Phylloscopus bonelli 
Rødtoppet fuglekonge, Regulus ignicapillus 
Skægmejse, Panurus biarmicus   
Halemejse, Aegithalos caudatus 
Topmejse, Parus cristatus 
Sortmejse, Parus ater 
Blåmejse, Parus caeruleus 
Musvit, Parus major 
Spætmejse, Sitta europaea 
Korttået træløber, Certhia brachydactyla 
Pirol, Oriolus oriolus 
Stor tornskade, Lanius excubitor 
Rødhovedet tornskade, Lanius senator 
Gråspurv, Passer domesticus 
Spansk spurv, Passer hispaniolensis 
Skovspurv, Passer montanus 

Skovskade, Garrulus glandarius 
Blåskade, Cyanopica cyanus 
Husskade, Pica pica 
Alpekrage, Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Allike, Corvus monedula 
Sortkrage, Corvus corone 
Ravn, Corvus corax 
Ensfarvet stær, Sturnus unicolor 
Stenspurv, Petronia petronia 
Bogfinke, Fringilla coelebs 
Gulirisk, Serinus serinus 
Grønirisk, Carduelis chloris 
Stillits, Carduelis carduelis 
Tornirisk, Carduelis cannabina 
Lille korsnæb, Loxia curvirostra 
Gærdeværling, Emberiza cirlus 
Klippeværling, Emberiza cia 
Bomlærke, Milaria calandra 
 

 


