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I slutningen af maj 2015 dragede en gruppe natur- og fugleinteresserede på tur til La Mancha, som 

er et prægtigt område i Spanien, syd for Madrid.  

Inden turens start var der en del ønskearter, og mange af disse skuffede ikke. I alt blev det til hele 

153 arter på den forholdsvise korte tur. Udover ønskearter i form af blandt andet hvidhovedet 

and, spansk kejserørn, munkegrib, dværg- og stortrappe, skadegøg, blåskade og kaffersejler, var 

det en tur med højt humør, fantastiske naturområder og dejligt vejr. Mange af de arter vi så, og 

områder vi besøgte, havde vi ikke fundet uden vores lokale guide Vincente fra Natura Indomita 

(www.naturaindomita.com). Han var guld værd på hele turen og kendte det store område som sin 

egen bukselomme. Det gjorde at vi kom ud og besøge områder, som man aldrig vil kunne finde 

som almindelig uvidende turist. Alle dage havde turene udgangspunkt fra vores lille hyggelige 

hotel ”Retiro del maestro”, beliggende i den lige så hyggelige lille by Almagro.  

De lokaliteter vi besøgte kan ses på nedenstående kort, en interaktiv version af kortet med korte 

beskrivelser af de enkelte lokaliteter kan ses her:  

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zeSU4bHokndA.kqjPbQfaXmzQ&usp=sharing 

 

 

Vi vil gerne takke de engagerede deltagere for en fantastisk tur, det var en sand fornøjelse. De 14 

deltagere var: Birthe Karpfen, Kirsten Listov-Saabye, Anne Themsen Flindt, Steffen Torben Flindt, 

Robin Milner, Helle Slott Petersen, Flemming Axel Petersen, Anne Sophie Ahrengot, Elsebeth Juul 

Kirkebæk, Ole Michael Lemming, Niels Torbjørn Jensen, Helle Dyrting, Inge Christiansen og Erlend 

Thorvardarson.  

- Stefan Stürup og Vicky Knudsen 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zeSU4bHokndA.kqjPbQfaXmzQ&usp=sharing


26. maj. Tirsdag eftermiddag mødtes en gruppe på i alt 16 mennesker i Københavns Lufthavn. 

Destinationen var Madrid hvorfra en køretur på ca. 200 km ventede forude. Flyveturen på cirka tre 

timer blev brugt på at få hilst på hinanden og snakke om forventningerne til turen. Ved ankomsten 

til Madrid klokken cirka 22 fandt vi frem til vores biludlejning, som havde to fine Mercedes Vito’er 

klar til os. De skulle i alt fragte os over 1300 km på de blot fem dage. Det lykkedes at få den ene 

GPS til at virke, og så blev kursen ellers sat mod Almagro, hvor vores hotel lå. Vi kom frem et godt 

stykke over midnat, nok nærmere et par timer efter. Trætte fandt folk frem til deres værelse, og 

der var vidst ingen tvivl om at en god nats søvn var tiltrængt.  

27. maj. Onsdag morgen startede med morgenmad på hotellet, som også havde sørget for 

madpakker. Solen skinnede fra en skyfri himmel og fra altanerne kunne høres syngende gulirisk, 

alt i mens mursejlerne vimsede forbi 

samt et par enkelte gråsejlere. Lige 

ved siden af hotellet lå byens kirke 

som både husede enorme mængder 

af mursejlere, lille tårnfalk og senere 

på aftenen en rastende hvid stork. 

Efter morgenmaden blev bilerne 

kørt op fra en meget snæver p-

kælder, som krævede en del 

tilvænning. Derfor blev vi en smule 

forsinkede i at komme afsted, men 

kørte herefter ud og mødtes med 

vores guide Vincente. Vincente var 

alle dage eminent til at finde ud af, 

hvor vi skulle køre hen afhængigt af 

vejr og vind, så meget få af de på 

forhånd aftalte planer blev 

overholdt, men det var som om, at 

det ikke gjorde noget med de 

oplevelser vi fik.  

 

På vej ud af Almagro så vi en hedehøg han, som skulle vise sig at være turens eneste eksemplar af 

denne art, og derudover var nogle blandt andet også heldige at se spidshalet sandhøne på vej 

rundt i en rundkørsel! 

Vores første stop var Navaseca Lagoon, og allerede da vi drejede bilen ned mod vandet kunne vi 

se, at vi ikke ville blive skuffede. På lang afstand kunne man se over 50 flamingoer gå rundt og 

fouragerer i en forholdsvis lille sø, og det blev kun bedre, da vi kom tættere på. Flamingoer og 

hvidhovede ænder i massevis! Stemingen var mildest talt euforisk, og de næste par timer ved søen 

blev ved med at overraske. Stylteløbere, drosselrørsangere, spidshalede sandhøns, hvidskæggede 

terner, rødvingede braksvaler, hvidbrystede præstekraver, samt små tårnfalke og en enkelt 

Gråsejler over hotellet. Foto: Vicky Knudsen 



hærfugl plus pungmejse var blandt de 

meget populære arter. Stedet bugnede 

med fugle, og både kikkerter, 

teleskoper samt kameraer blev brugt 

flittigt!  

Da vi var færdige med at nyde den side 

af søen, skulle vi lige over og se søen fra 

den anden side. Vi nåede dog ikke så 

langt, for pludselig fløj en skadegøg op 

lige foran os og satte sig til skue i et 

træ, så alle kunne nyde den. Det var 

ikke en art der normalt hørte til i 

området, og stemningen kunne faktisk 

ikke være bedre.  

Med løftede arme og et par enkelte hænder på rattet satte vi kursen mod et noget større 

vådområde – Tablas de Daimiel.  

Først gjorde vi stop ved en lille rasteplads, hvor det blandt andet blev til masser af hejrer; 

sølvhejre, silkehejre, nathejre, kohejre, purpurhejre og fiskehejre. Derudover vimsede der 

pludselig en biæder og en rødrygget svale rundt lige over os. Mest imponeret var folk dog over 

nogle kæmpe døde træer, som rummede en god oase for en koloni af hvide storke. Et prægtigt 

syn. En rødhovedet and med ællinger skabte dog også en del ”nåååååhr”-udbrud.  

Da vi kom til selve vådområdet parkerede vi bilerne, og gjorde os klar til en længere gåtur. Lige 

inden parkeringen blev vi mødt af flere hærfugle, som mange gerne ville fotografere.  

Turen rundt i det enorme vådområde langs gangbroer og 

stisystemer gav masser af fine oplevelser. Alle hejrerarter 

blev set, heriblandt flere dværghejrer. Vi manglede derfor 

kun at se tophejre på dette tidlige tidspunkt af turen. Der 

var også fine oplevelser med cistussanger, cettisanger, 

spottesanger, hvidskægget sanger og sydlig nattergal. Efter 

en god omgang frokost i skyggen dragede vi videre mod 

Calatrava stepperne i den sene eftermiddag for at lede efter 

blandt andet sandhøns og trapper. På vejen lavede vi et 

hurtigt pitstop ved et vandhul med blandt andet kohejre og silkehejre, samt to meget fine 

rastende rødryggede svaler.  Ved Calatrava var vi heldige at se tre dværgtrapper tæt på samt 

kirkeugler, små tårnfalke og masser af rørhøge. Generelt var det imponerende så mange rørhøge 

der svævede rundt og søgte efter føde hele turen igennem, uanset hvor vi var henne.  En anden 

art som til stor glæde kunne ses overalt langs og på veje var toplærker, og det er umuligt at sige 

hvor mange hundrede vi så. Der gik næsten ikke fem minutter mellem dem. En diametral 

modsætning til situationen for toplærker hjemme i Danmark.  

Hvidhovedet and – han. Med velkendt oprejst hale! 

Foto: Vicky Knudsen. 

Purpurhejre. Foto: Vicky Knudsen. 



 

Efter denne korte men vellykkede tur, sluttede vi af ved et meget idyllisk stykke af Rio Guadiana 

ved Alarcos, imens solen langsomt gik ned. Her startede vi ud med at have hele to unge skadegøge 

siddende i et højt træ sammen med biæder. Vi fik også hørt pirol og iberisk grønspætte, set sort 

ibis, isfugl og ellekrage blandt andet. Men noget helt normalt fik stor bevågenhed – en hel 

halemejsefamilie var i gang med at tage bad langs åen, hvilket ikke var til at stå for. Derudover 

lykkedes det nogle få at se blå glente, men alle fik set en fin gåsegrib glide over, da vi skulle til at 

stige ind i bilerne. 

Dagen var dog langt fra slut. Herefter kørte vi ned og så udover et vådområde langs Rio Guadiana, 

hvor vi omsider fik tophejre på listen. Derudover gik der blandt andet hvide storke rundt ude på 

kornmarkerne, sorte ibiser rastede foran os i vandområdet sammen med spidshalede sandhøns, to 

turtelduer satte sig fotogent til rette på elledningerne og en slangeørn opholdt sig ligeledes på en 

elmast under hele opholdet.  

Som en helt forrygende afslutning på en overvældende dag, vidste Vincente hvor nogle 

rødvingede braksvaler havde koloni. Vi kunne derfor stå på en grusvej og nyde synet af adskillige 

braksvaler glide rundt og jage langs nogle marker, imens mørket langsomt trængte sig på.  

På trods af trætheden var der fælles-tapas, øl og højt humør, da vi vendte tilbage til Almagro ved 

22-tiden.  

28. maj. Efter morgenmaden og et lidt mere vellykket forsøg på at få bilerne op af p-kælderen 

satte vi kursen mod Calatrava-stepperne igen. Nu skulle der findes trapper, sortbugede sandhøns, 

flere kirkeugler og måske kalanderlærke og korttået lærke. Turen var på godt og vel 40 km. Da vi 

ankom og parkerede det første sted var der en jagende sandterne, og lige efter dukkede både 

dværgtrapper, kalanderlærker og en korttået lærke op. Sikke en start på dagen! På turen videre 

Dværgtrapper i fuldt firspring. Foto: Vicky Knudsen.  



rundt i området stod på automatgear og langsom kørsel langs grusvejene i søgen efter vores 

target-arter.  

Det blev hurtigt til både rødhøne og iberisk tornskade. Pludselig fløj også en alpekrage forbi 

suppleret med flere kirkeugler, små tårnfalke og rørhøge. Et par enkelt trieler blev også set, men 

det er nogle pokkers sky fugle, så desværre var det ikke alle der fik øje på dem, før de var væk 

igen. Til gengæld stoppede vi bilerne på en bakketop, og kort efter kunne vi ude i varmedisen se 

stortrapper, hele 5 eksemplarer gik rundt på en mark.  Vi kom lidt tættere på dem, og fik også set 

dem i lidt mindre varmeflimmer, inden de efter lidt tid fløj afsted. Selv fuglene kan ikke altid holde 

varmen ud, og disse store eksemplarer plejer derfor at søge mod skygge op af formiddagen. 

Oplevelsen blev suppleret af syngende korttået lærke og en rørhøg med et pink vingetag samt en 

flok alpekrager, der havde travlt med at lege i den stegende sol.  

Det eneste det ikke lykkedes at se var sortbuget sandhøne, en art der skulle vise sig slet ikke at 

ville lade sig beskue i denne omgang. Men på vej ud af området fik vi dog set både overflyvende 

gåsegrib og munkegrib.  

Herefter tog vi holdt på et stejl skråning med en fantastisk udsigt, for at spotte efter rovfugle. Det 

var dog ikke lige der, at de var mest aktive, men der dog blev der tilføjet huldue til listen.  

Vi fortsatte herefter og stoppede ved en gård hvor der var hærfugle, rødhøns, trieler, to 

kongeørne, dværgørn, adskillige små tårnfalke og alpekrager samt en mulig spansk kejserørn. I 

forvirringen over ørnen dukkede adskillige gribbe op i horisonten, og igen fik vi set både gåse- og 

munkegrib. Bestemt et overraskende sted.  

På vej tilbage til Almagro lavede vi et kort stop langs vejen lidt syd for Calatrava Castle, et sted som 

Vincente kendte, og i løbet af kort tid havde vi to fine brillesangere hoppende rundt foran os i de 

lave urter og buske, igen en art vi aldrig havde fundet uden Vincentes hjælp.  

Derefter kørte vi hjem og spiste frokost i Almagro, hvor der også var tid til at shoppe lidt. Efter en 

dejlig frokost tog vi afsted igen.  

Nu skulle vi for alvor op i højderne for at se efter de store vingefang. Efter et par timers kørsel 

parkerede vi højt oppe af et bjerg, hvor der normalt ville være en god udsigt. Det var der i 

princippet også, men luften var simpelthen proppet med flyvende ørentviste, som gjorde besøget 

noget kortere end forventet. Vi forsatte derfor og gjorde holdt højere oppe, hvor vi set masser af 

gåsegribbe både raste på redepladser og flyvende i luften. På vejen var den ene bil også heldig at 

have både pirol og den første blåskade, alt imens den anden bil var heldige med rødhovedet 

tornskade. Det blev også til et pitstop på vejen, da to smukke kongeørne pludselig svævede lige 

over os.  

Vi sluttede af med en del off road kørsel, hvor der igen viste sig lidt blåskader og en enkelt 

provencesanger, sidstnævnte dog kun spottet af Vincente. Bilerne blev parkeret ved en ruin efter 

en gammel mine, hvor der hurtigt viste sig to smukke middelhavsstenpikkere. Derefter gik næsten 

hele holdet ned til den smukke flod, Rio Frio, og det var næsten som taget ud af et eventyr. Helt 

stille med kvækkende iberiske latterfrøer og et væld af fugle. På vej ned af til floden så vi en 



overflyvende sort stork og ved selve åen blev der set gærdeværlinger, klippeværlinger, blådrosler, 

sorthovedet sanger, bjergvipstjert, ådselsgrib, gåsegrib, slangeørn og sidst men ikke mindst, turen 

måske største hit – en kaffersejler. Kaffersejleren kom flyvende ind for at fouragere langs vandet, 

lige inden vi skulle til at afsted. Begejstringen ville ingen ende tage, og det var vidst ny art for 

samtlige deltagere og turledere. Så svær en fugl, og så kom den og fouragerede lige foran os i den 

smukke floddal.  

Efter en lang køretur tilbage var der fri leg resten af aftenen, og nogle var så trætte, at det var på 

hovedet i seng uden aftensmad.   

D. 29. maj Efter morgenmaden startede vi ud i Tablas De Daimiel, men med et nyt udgangspunkt i 

det østlige del af parken, der normalt er lukket for besøgende. Vi kørte op og stod på en skråning, 

hvor der var godt udsyn over et oversvømmet engområde. Håbet var at se kamblishøne, hvilket 

desværre ikke lykkedes. Men der var stadig rigeligt at se på. Over os hang der korttået lærke og 

sang, hvide hejrer af alle slags fløj omkring sammen med mange rørhøge. På selve det våde 

område rastede der sort ibis, diverse hejrer og ænder. Lige nedenfor var der en flot sortstrubet 

bynkefugl, en fugl vi flere gange havde stor fornøjelse af. Derudover var der et væld af gigantiske 

oliebiller, som stort set alle var meget imponerede over (og bange for at træde på).  

Herefter fulgte vi grusvejene rundt langs vådområdet, og nogle ganske få var heldige at se 

tamarisksanger. Derudover blev det til blandt andet iberisk gul vipstjert, savisanger, rørsanger, 

drosselrørsanger og rødhovedet and.  

Herefter kørte vi tilbage til den del af Tablas De Daimiel vi før havde besøgt, hvor der var de 

forskellige gangstier ud i området. Vi parkerede dog lidt længere væk end første gang, og havde 

udgangspunkt fra et stort fugletårn. 

På denne gangrute var der et par 

fugleskjul vi skulle besøge, for igen at 

lede efter nogle af de svære arter 

såsom marmorand, kamblishøne og 

tamrisksanger. Desværre var alle tre 

arter fraværende, og generelt var der 

ikke så meget at se på. Uanset er det 

dog altid underholdende med de 

allestedsnærværende bomlærker, 

cettisangere og cistussangere. Til 

gengæld fik alle set den rødhalsede 

natravn, som åbenbart blev forstyrret 

fra sin lur i starten af ruten. Den fløj 

nærmest ud i hovedet på et par personer, og alle fik et glimt af den smukke fugl i solskinsvejret. 

Det var noget af en overraskelse. Herefter spiste vi frokost i skyggen, for vi skulle tanke op med 

energi, inden vi skulle ud og lede efter den svære theklalærke.  

Efter en god køretur ankom vi til et sted langs Rio Jabalon, hvor der mildest talt flød med affald, da 

områdets fiskere ikke er gode til at rydde op efter sig selv. Men derudover var det et meget smukt 

Landsvale fra Tablas De Damiel. Foto: Vicky Knudsen.  



område med masser af urter og dertilhørende sommerfuglearter samt endnu en smuk sortstrubet 

bynkefugl. Indenfor kort tid trak en fugl dog al opmærksomheden. En 3k+ spansk kejserørn med 

sine flotte rødbrune nuancer kom glidende lige over hovedet på os og tog et par runder, før den 

gled videre. Fantastisk! Lige bagefter sad der så en theklalærke til frit skue på en klippekant, og 

inden længe dukkede endnu et individ op, nu hængende i luften hvor den sang ”thekla-thekla-

thekla”. Denne lille bitte oase midt i alt skraldet skuffede ikke, og vi blev blandt andet også 

underholdt af syngende hvidskægget sanger og en samarbejdsvillig sorthovedet sanger. På vej ind 

i bilerne var der en chauffør der havde lidt bøvl med sandalerne, der ikke ville samarbejde. Og 

hvilket held! Det gav nemlig lige tid nok til, at en 2k spansk kejserørn kom glidende ind over, som 

den anden chauffør så kunne få øje på, hvilket forårsagede næsten tumultagtig adfærd hos 

chaufføren, der var lige ved at starte bilen, da kejserørnen kom. To spanske smukke kejserørne på 

så kort tid, hvilket heldigt tidspunkt at gøre stop her. Også dette individ tog sig god tid til at 

fouragerer over hovedet på os, så det tog lidt tid før vi endelig kom videre.  

Herefter blev kursen sat mod endnu en smuk dal, Hos de la Virgin de Valverde. Allerede ved 

parkeringspladsen væltede det med blåskader, og en forholdsvis kort gåtur i eftermiddagsbrisen 

bød på både kurrende turtelduer, 

piroler, gærdeværlinger, 

klippeværlinger, rødhovedet 

tornskade, overflyvende ådselsgrib 

og spanske spurve for alle pengene. 

På vej tilbage vinkede vi til 

blåskaderne hele vejen tilbage, alt i 

mens man skulle prøve ikke at køre 

de enormt mange kaniner ned på 

vejen. Pludselig fløj en skadegøg 

langs bilen og landede i et træ helt 

ud til vejen, hvor den længe sad og 

kiggede på os før den fløj videre.  

 

Denne dag var vi allerede tilbage i Almagro ved 20-tiden, så folk havde god tid til også lige at få 

handlet lidt spanske specialiteter og set den smukke lille by.  

D. 30. maj Sidste hele dag, og Vincente ville prøve at føre os til nogle lidt anderledes områder. 

Sjovt nok så vi denne dag blandt andet mange flere dværgørne, slangeørne og sorte glenter end i 

de foregående områder, så man kunne virkelig mærke, at vi var ude i nogle nye habitater meget af 

tiden. Vi startede med at stoppe langs motorvejen, da vi så gåsegribbe i et lavt træ. Sjovt at se 

disse store fugle stadig være lidt morgendovne, og ikke mene at der var vind nok til at stå op. 

Pludselig får Stefan øje på en rovfugl højt oppe – adult kejserørn! Sikke et held at de gribbe lige 

sad der. Fuglen der som sagt var højt oppe, tog sig dog vældig mange runder, så der var masser af 

tid til at se dens lyse skuldre og hvide halebånd. Så kan man vidst ikke forvente mere af så sjælden 

Spot en skadegøg. Nysgerrig men sky. Foto: Vicky Knudsen. 



en rovfugl på så kort tid. Hele tre eksemplarer. Nedenfor ses de tre kejserørne i hver sin uskarpe 

udgave. De står lidt klarere i hukommelsen. Fotos: Vicky Knudsen. 

 

Derefter fortsatte vi og så masser af hvide storke, biædere og hærfugle på vejen. Da vi nærmere os 

en flod stod der pludselig to sorte storke og rastede i et lille vådt område. Meget fortørnede over 

vores uventede besøg fløj de op, men de hang i luften tæt på og ventede kun på, at vi smuttede 

igen. Og det gjorde vi så. Hele vejen langs floden sås hvide storkereder i træerne, og vi prøvede at 

parkere, hvor vi ikke ville forstyrre, hvilket også lykkedes. Dog så vi ikke så meget her, men som så 

mange andre steder med vand, blev vi underholdt af en drosselrørsanger. Derudover fløj en sort 

glente tæt over hovedet på os, lidt længere oppe en gåsegrib og i horisonten flere slangeørne. En 

enkelt ravn valgte også at flyve forbi, så alle fik set den.  

Hærfugl og biæder så vi rigtig mange af i de smukke landskaber. 

Foto: Vicky Knudsen.  



Herefter kørte vi videre til et mere tørt område med spredte træer, for at lede efter blå glente. 

Dette lykkedes desværre ikke, men vi fik en fin oplevelse i den stegende hede med overflyvende 

gribbe, sorte glenter, slangeørne og dværgørn.  

Så var det blevet 

tid til frokost, og 

vi fandt en lille 

lund, hvor vi slog 

os ned i skyggen. 

På en silo ved 

siden af ynglede 

der hvid stork, 

og i selve lunden 

var der masser af 

blåskader, som 

tilmed kom og 

fik en bid frokost 

med. Fantastisk 

endelig at se 

dem i en mindre 

sky udgave. 

Rastepladsen gav 

også en overflyvende sort stork, og så sang den sydlige nattergal så yndigt i baggrunden. Der er 

god chance for at kunne skelne sydlig nattergal fra vores egen i Danmark efter denne tur. Dels 

fordi der kun er sydlig nattergal, og dels fordi de næsten sang alle steder, hvis bare der var godt 

med træer.  

 

Herefter skulle vi besøge Cabañeros Nationalpark. På vejen gjorde vi holdt ved et fugletårn hvor 

fra man kunne se hvide storke med unger i de fleste træer der stod i det ellers åbne område. Der 

var også rødhovedet tornskade, ellekrage, vagtel og sort glente, men ellers meget stille. På nær 

det væld af sommerfugle der væltede rundt på de vilde blomster langs grøftekanten.  

Da vi ankom til Cabañeros Nationalpark parkerede vi bilen og gik mod velkomstcenteret imens et 

par munkegribbe fløj over. Derudover var der også en skadegøg der fløj op lige i starten af stien, så 

vi var bestemt ikke uheldige med denne art på turen. Ved selve centeret underholdt en iberisk 

tornskade tæt på, og vi var også inde og se centeret og en film om Nationalparken.  

Blåskade på vej efter en bid sardinmad. Foto: Vicky Knudsen. 



Derefter gik turen videre til et skovområde ved Bullaque River, hvor vi blev mødt af en flot 

rødhovedet tornskade. 

Inde i selve skoven var 

vi heldige at se 

dværgørnerede, 

blåskaderede og reder 

fra rødrygget svale. 

Det var en skønt at gå 

inde i skyggen, og her 

så vi flere af ”vores” 

egne arter blandt 

andet gærdesmutte, 

munk, kernebider, 

korttået træløber og 

bogfinke. Derudover 

også en flot 

hvidskægget sanger han, samt mange rødryggede svaler.  

 

Efter den dejlige tur rundt i parken, var det blevet tid til at sætte kurs mod turens sidste 

fuglelokalitet – bjergtoppen Puerto de Lanchar i Montes de Toledo. Her brugte vi lang tid på at se, 

hvad der kunne komme over af større vingefang, desværre lykkedes det ikke at få hverken 

høgeørn eller blå glente, som vi manglede, og de fleste rovfugle blev set på lang afstand. Men der 

blev både set kongeørn, kejserørn (2 ad), slangeørn, dværgørn, munkegrib, gåsegrib og sort glente. 

Derudover blev der fundet en familie af klippeværlinger, som var forholdsvis nemme at have med 

at gøre, i forhold til hvor sky arten normalt er. Men når der først er et kuld unger, er det svært at 

være helt usynlig. Der blev også hørt iberisk grønspætte plus pirol og theklalærker hang og sang 

over os. Til sidst ville vi tage fællesbillede, men blev lidt forsinkede i processen da en kæmpe øgle 

(Ocellated lizard) lå og solede sig til alles begejstring. Lige ved siden af lå der tilmed også et flot 

firben. Det lykkedes dog at få taget fællesbilledet (dog uden Helle og Flemming, der var begyndt at 

gå ned af bjerget), og kursen kunne derefter sættes mod Almagro. Alle fik sagt farvel til vores 

superguide, og så var det tilbage til hotellet.  Det blev til endnu en gang fællesspisning på torvet, 

og humøret var meget højt efter nogle gode dage.  

D. 31. Efter et sidste morgenmåltid på hotellet, og en sidste tur op af parkeringskælderen, var vi 

parate til at sætte kursen mod Madrid. Der var ellers mange gråsejlere i luften over byen denne 

morgen, desværre var der ikke så mange, der nåede at se dem, men sådan er det altid, når man 

har travlt. Vi kørte i god tid, så der var tid til drikke- og tissepause undervejs. Vi fik set de sidste 

hejrer flyve over samt vinket farvel til både hærfugl, dværgørn og sort glente. Der blev tilmed 

tilføjet en ny art til turlisten – nemlig en fjordterne. Efter et par ekstra runder ved lufthavnen, for 

at finde stedet til aflevering af bilerne, landede vi inde hos taxaerne! Som så var flinke, at vise os 

en smutvej, og så lykkedes det at få afleveret bilerne uden anmærkninger. Herefter var der god tid 

i lufthavnen til at shoppe lidt og spise aftensmad, og flyet var lettere forsinket. Så da vi endelig 

Rødrygget svale over Bullaque River. Foto: Vicky Knudsen.  



ankom til København var det en træt gruppe med masser af dejlige oplevelser i bagagen, og det 

virkede til at alle var meget tilfredse med udbyttet.  

Endnu en gang stor tak til alle for en helt fantastisk tur.  
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Grågås x x Gøg x x x

Gravand x x Skadegøg x x x

Gråand x x x x Slørugle x

Knarand x x Kirkeugle x x x

Skeand x x Rødhalset Natravn x

Taffeland x x Mursejler x x x x x

Rødhovedet And x x Gråsejler x x

Hvidhovedet And x Kaffersejler x

Rødhøne x x Hærfugl x x x x x

Vagtel x Isfugl x x x

Sorthalset Lappedykker x Biæder x x x x

Lille Lappedykker x x Ellekrage x x x

Toppet Lappedykker x x Iberisk Grønspætte x x

Skarv x x Sanglærke x

Dværghejre x x x Toplærke x x x x x

Nathejre x x x Theklalærke x x

Kohejre x x x x x Hedelærke x

Tophejre x x Korttået Lærke x x

Silkehejre x x x Kalanderlærke x

Sølvhejre x x Digesvale x x

Fiskehejre x x x x Landsvale x x x x x

Purpurhejre x x x Bysvale x x x x

Hvid Stork x x x x x Rødrygget Svale x x x x x

Sort Stork x x Hvid Vipstjert x x

Sort Ibis x x Gul Vipstjert x

Skestork x x Bjergvipstjert x

Flamingo x Sydlig Nattergal x x x x

Gåsegrib x x x x x Rødstjert x

Munkegrib x x x Middelhavsstenpikker x

Ådselgrib x x Bynkefugl x

Hvepsevåge x Sortstrubet Bynkefugl x x x x

Spansk Kejserørn x x Rødhals x x

Kongeørn x x Solsort x x x x

Slangeørn x x x x Sangdrossel x

Dværgørn x x x x Misteldrossel x

Sort Glente x x x Blådrossel x

Rørhøg x x x x x Munk x

Hedehøg x Sorthovedet Sanger x x x

Musvåge x x x x Hvidskægget Sanger x x x x

Blå Glente x Brillesanger x

Tårnfalk x x x x Cistussanger x x x x

Lille Tårnfalk x x x x x Savisanger x x

Vandrikse x Cettisanger x x x x

Grønbenet Rørhøne x x x Rørsanger x x x

Blishøne x x x Drosselrørsanger x x x

Sultanhøne x x Tamarikssanger x

Stortrappe x Spottesanger x x x

Dværgtrappe x x Bjergløvsanger x

Klyde x Gærdesmutte x x

Stylteløber x x x x Broget Fluesnapper x

Triel x x x x Musvit x x x

Rødvinget Braksvale x Blåmejse x x

Lille Præstekrave x x x Halemejse x x

Hvidbrystet Præstekrave x Spætmejse x

Vibe x x x Pungmejse x x

Mudderklire x x Korttået Træløber x

Hvidklire x Iberisk Tornskade x x x x

Tinksmed x Rødhovedet Tornskade x x

Dobbeltbekkasin x Blåskade x x x x

Lille Kobbersneppe x Husskade x x x x x

Brushane x Skovskade x x

Hættemåge x x x Allike x x x x x

Sildemåge x x Alpekrage x x

Sandterne x Ravn x

Fjordterne x Ensfarvet Stær x x x x x

Hvidskægget Terne x Pirol x x x x

Sortterne x Gråspurv x x x x x

Dværgterne x x Spansk Spurv x x

Spidshalet Sandhøne x x x Skovspurv x

Klippedue/Tamdue x x x x x Bogfinke x x

Huldue x Tornirisk x x

Ringdue x x x x x Stillits x x x x

Tyrkerdue x x x x x Grønirisk x x

Turteldue x x x Kernebider x x

Gulirisk x x x x x

Rørspurv x x

Gærdeværling x x x

Bomlærke x x x x x

Klippeværling x x


