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Forord

DOFs lokalafdeling for Københavnsområdet arrangerede i foråret 2005 
hele to ture til Extremadura i det centrale Spanien. Denne rapport dæk-
ker hold 2’s tur. Og meget ulogisk blev denne afholdt først, - nemlig i 
perioden 30. april til 8. maj. Turen blev gennemført med 13 deltagere og 
to ledere. 

De første tre dage var helliget steppeområdet omkring Belen. Herfra gik 
turen til nationalparken Monfragüe (3 dage), hvorefter vi sluttede turen af 
i området omkring Sepulveda (2 dage). Vejret var perfekt hele ugen (23° 
- 30°) med sol og blå himmel og fuglene var gode til at vise sig frem.

Turen blev gennemført i to Opel minibusser lejet via AVIS. Vi boede på 
tre forskellige hoteller, der var bestilt hjemmefra, imens Weco-Rejser tog 
sig af flytransport til og fra Madrid, som er den bedste destination for en 
tur til Extremadura.

Der kigges! Foto: AS
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Extremadura er Europas bedste område for ynglende rovfugle. Ikke 
mindre end 20 arter kan ses her, - deriblandt specialiteter som Spansk 
Kejserørn, Munkegrib, Høgeørn og Blå Gente. Derudover finder man 
på stepperne andre specialiteter, bl.a. Stortrappe, som har sit vigtigste 
europæiske område her. Derudover mange Dværgtrapper og op til to 
arter sandhøns, hvis heldet er med én. På dehesa’en - mellem sten- 
og korkege - finder man mængder af Skadegøge, Biædere, Hærfugle, 
Blåskader og tornskader og i pittoreske småbyer tager Hvid Stork og 
Lille Tårnfalk over. Hoces del duratón præges af saltstepper, der bl.a. 
huser en af turens vigtigste nøglearter - Duponts Lærke. En art, der var 
på manges ønskeliste og som det også lykkedes at få at se.

Alle billeder i rapporten er benævnt med initialer og er taget af hhv.: Peter 
Koch (PK), Anne Sørensen (AS), Erik Thomsen (ET) og Anders Tøttrup 
(AT). Krybdyrsafsnittet er leveret af Ebbe Hansen. Tak for alle bidrag!

En uundværlig hjælp på turen er bogen “A Birdwatching Guide To 
Extremadura” af John Muddeman (Arlequin Press, 2000), som både er 
meget informativ og meget rigt illustreret. Derudover “Where To Watch 
Birds In Spain“ redigeret af Eduardo de Juana (Lynx Editions, 1994). 
Sidehenvisninger som denne [EXT, s.78] – refererer til sideplacering i 
førstnævnte bog og [SP, s. 367] refererer til sideplacering i sidstnævnte.

Der skal lyde en varm tak til samtlige deltagere for en meget vellykket og 
helt igennem hyggelig DOF tur:  

Carsten Birket Andersen  Steffen Torben Flindt 
Henrik Hammersholt   Ebbe A. Hansen
Carl Axel Henrichsen   Hanne Jensen
Vagn Kjerulf Jensen   Ole Klottrup
Hans Henrik Nielsen   Leif Novrup
Britt Ellinor Pedersen   Anne Sørensen
Erik Thomsen

Peter Koch  Anders Tøttrup
Frederiksvej 10, st.tv   Prinsessegade 50, 1. th
2000 Frederiksberg   1422 København K.
mail@pako.dk   at@it.dk 



EXTREMADURA & HOCES DEL DURATÓN 30/4 - 8/5 2005SIDE 4 DANSK ONITOLOGISK FORENING - BIRDLIFE DENMARK SIDE 5

1

2

3

4
5

6

7

8

9

Ensfarvet Stær, Torrejon el Rubio, foto: PK
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REJSEOVERSIGT 

Dag 1 - lørdag 30. april
Kastrup Lufthavn – Madrid Lufthavn – Oropesa – La Compre (8 km syd for 
Trujillo). [Lokaliteter omkring Oropesa er beskrevet i EX, s. 22 – se indledning]

Dag 2 - søndag 1. maj
La Compre – Belen – La Compre – Río Gibranzos – Botija – Trujillo – La 
Compre. [Lokaliteterne syd- og vest for La Compre er beskrevet i EX, s.77]

Dag 3 - mandag 2. maj
La Compre – Campo Lugar – Embalse de Sierra Brava – Río Gargáligas 
– Orellana – Puebla de Alcocer – reservoir ved Casas de Don Pedro – Río 
Gargáligas – La Compre. [Mange af lokaliteterne er beskrevet i EX, s. 78-, dog 
kan Orellana og Puebla de Alcocer findes i SP, s.367-]

Dag 4 - tirsdag 3. maj
La Compre – Belen – mod Monroy – Monroy 41 – Río Tamuja – Río Magasca 
– Río Almonte – Storkekolonien nord for Monroy – Torrejon el Rubio (+ aftentur). 
[De fleste lokaliteter er beskrevet i EX, s.55-]

Dag 5 - onsdag 4. maj
Hele dagen i Parque Natural Monfragüe. [Nationalparken er beskrevet i EX, 
s.27-]

Dag 6 - torsdag 5. maj
Hele dagen i Parque Natural Monfragüe – aftentur til Campingspladsen

Dag 7 - fredag 6. maj
Torresjon – Coto National de Gredos – Parador de Gredos – Sepulveda. [Coto 
National de Gredos er beskrevet i SP, s.282]

Dag 8 - lørdag 7. maj
Hele dagen i Hóces de Duratón. Området er beskrevet i SP, s. 261]

Dag 9 - søndag 8. maj
Morgentur til Hóces de Duratón – Sepulveda – Madrid Lufthavn – Kastrup 
Lufthavn

I alt kørt 5.034 km
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Gættefugl...
Allerede efter få timer så vi - ved Oropesa - vores første iberiske specialitet: Theklalærke. 
Bemærk bl.a. rustbrun overgump og lysegrå undervinger. Foto: AS

Lille Tårnfalk
Flere småbyer på turen husede pæne mængder af Lille Tårnfalk. Bemærk det grå hovede, 
den laksefarvede underside samt de lyse undervinger. Kendetegn, der bl.a. adskiller den 
fra vores hjemlige Tårnfalk. Foto: ET
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DAGBOG

Dag 1 - lørdag 30. april

Leif fik en ilddåb som co-driver ud af Madrids motorvejsnet  og da 
resultatet var til UG forblev Leif i denne rolle resten af turen til alles 
tilfredshed.

En tør og solrig april måned i Danmark blev efter ankomsten til Madrid 
øjeblikkeligt udfordret, da den massive varme viste sig at få termometeret 
i bilen op på hele 30 grader, - turen varmeste dag.
Første stop i det spanske blev Oropesa hvor kikkerterne for første gang 
kom på arbejde…

De første Biædere, Hærfugle og Skadegøge bød os velkommen til 
sydens varme. Vi manglede heldet med den let genkendelige Blå Glente, 
men til gengæld kunne vi se og høre flere syngende Theklalærker, - en 
art som til tider kunne volde bestemmelsesmæssige problemer.

Videre fra Oropesa mod turens første hotel. Hostal’et var beliggende i La 
Compre ca. 8 km. syd for Trujilo. Et fint lille et af slagsen, hvor ingen talte 
engelsk, men vi fik alle til gengæld et fint indblik i det lokale liv. Vores 
tykke vært havde ligeledes ingen engelskkundskaber, men til gengæld 
besad han tålmodigheden, når vi forsøgte at gøre os forståelige på 
”skrallespansk”. Måske var stedet en anelse for livligt  på de værelser 
der vendte ud med gaden? Køkkenet var leveringsdygtige i flere 
overraskende gode måltider. Således blev turens første dag afsluttet med 
en solidt, men utrolig velsmagende 3-retters menu. Selvom mængden af 
fugle den første dag var til overse, gik de fleste trætte og tilfredse i seng 
– og fulde af forventning om, hvad morgendagen ville bringe.

1
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Opmærksomt spejdende Stortrappe
Morgenstunden ved Bélén står nok for de fleste som en af turens højdepunkter. De syn-
gende Kalanderlærker, Hærfuglene, pruttende trapper og gribbe, der sultent patruljerede 
i området. Billedet her er dog taget ved en anden lejlighed på turen. Foto: AS

Stortrappe
En af turen store oplevelser var de spillende Stortrapper. At vi også fik chancen for fugle i 
sangflugt er en helt anden historie... Foto: ET
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Dag 2 - søndag 1. maj

Sletterne ved Bélén. Duggen og morgenkulde blev langsomt, men 
sikkert besejret af solens varme stråler, mens Kalanderlærkerne sang 
overalt og Dværg- og Stortrapper var at tælle i dusinvis. Småpruttende 
fortalte de, at dét her var ynglesæsonens start. Og hvilken én? Ganske 
enkelt en formidabel smuk morgen på steppen.

Tilbage på hotellet for at få morgenmad og proviantere til frokosten 
senere i det grønne. Eftermiddagen blev tilbragt ved en række gode 
lokaliteter i området vest for La Compre (se kort til venstre).

Vi brugte de sidste lyse timer i Trujillo, hvor der var ostefestival. Et par 
stykker fandt først ud af betalingssystemet efter den første ostegodbid 
var indtaget….men spaniolerne er flinke flok, så ingen problemer…
Slottet på toppen af byen gav de foto-glade DOF’ere et fantastisk 
baggrundstapet til de mange eksemplarer af Hvid Stork og Lille Tårnfalk, 
der var i området. Vi spiste sammen på lille resturant midt i den gamle 
by. Henrik havde en smule lavt blodsukker og bestilte Dagens Frugt til 
dessert. Der var ikke et øje tørt da Henrik fik lige nøjagtigt hvad han 
havde ønsket – ét blankt æble på en tallerken… 

2

Ostefestival i Trujillo.
Inden aftensmåltidet tilbragte vi et par timer i den pittoreske by Trujillo, hvor der denne 
dag var ostefestival. Over byens plads, hvor alle teltene var opstillet, fløj Hvid Stork og 
Lille Tårnfalk rundt i rigelige mængder. Fotos: PK



EXTREMADURA & HOCES DEL DURATÓN 30/4 - 8/5 2005SIDE 10 DANSK ONITOLOGISK FORENING - BIRDLIFE DENMARK SIDE 11

Hvide Storke en masse. Foto: PK

Camouflage - Klippeværling og klipper. Foto: PK

Alpekrage ved Puebla de Alcocer. Foto: PK

Puebla de Alcocer. Foto: AS
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Dag 3 - mandag 2. maj

Endnu en fantastisk morgen på stepperne ved Bélén. Enkelte havde 
dog valgt at sove længe, men stødte til under morgenmaden, hvorefter 
turen gik sydover. Målet var dæmningen ved Orellana, men med flere 
stop undervejs. Bl.a. i områder, der er kendt for jævnligt at fremvise Blå 
Glente. En af de helt store ønskearter på sådan en tur til Extremadura. 
Endnu engang lykkedes det ikke, men vi fik revanche senere...

Enkelte lappedykkere blev ledsaget af en skorpion under en sten. 
Efter den første forskrækkelse havde lagt sig blev der knipset løs med 
digitalkameraerne og Erik var til sidst ikke mange centimeter fra de lille, 
stakkels dyr, der prøvede at flygte.

Undervejs blev mængder af Rødvinget Braksvale og flere syngende 
Cistussangere fundet ved et større lavvandet vådområde.

Da vi ankom til dæmningen ved Orellana blev frokosten indtaget ved 
foden af den, mens Pirolerne sang og flere lyse Dværgørnene fik 
deltagere og ledere til at råbe med mad i munden. 

Dagens og måske turen absolutte højdepunkt hvad angår natur-æstetik 
var borgruinen på toppen – også kaldet Puebla de Alcocer. På lang 
afstand kunne den lille bjergtop skimtes og jo tættere vi kom på stedet 
– jo tydeligere blev det, at ruinen skulle besøges. Og det var det hele 
værd. Gennem byen for foden af “bjerget“, - op ad stejle hårnålesving, 
- op og atter op. Og helt oppe ved indgangen til ruinen kunne man se til 
verdens ende. Eller sådan føltes det i hvert fald. Og så kunne man tilmed 
få en tiltrængt kop kaffe til udsigten – noget, som mange satte stor pris 
på. Stenspurv og Sørgestenpikker viste sig her, som det eneste sted på 
turen. Klippeværling og Alpekrage bidrog med deres til at gøre dette sted 
specielt og meget stemningsfuldt.
Kun enkelte stop på vej hjem til vores hotel i La Compre.

3
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Lys Dværgørn, Orellana. Fotos: PK
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Dag 4 - tirsdag 3. maj

Dagen vil blive husket af mange som dagen med Blå Glente. Det 
var Henrik – som fornuftigt nok ikke var gået længere væk fra bilen 
end to meter – der henslængt i græsset, spottede de tre fugle i ivrigt 
“sommerfugle“-flugt!

Forinden var 2-3 timer blevet brugt på – ivrigt spottende – at lokalisere 
den sjældne, europæiske rovfugleart – uden held. Da en Spottesanger 
blev forsøgt lokket frem med lydoptagelser ved parkeringspladsen kunne 
vi alle – undrende – høre Henrik afdæmpet råbe: “Der kommer de“. Og 
ganske rigtigt: en af europas mest eftertragtede arter viste sig frem på 
allerflotteste vis. Tre fugle fløj forbi i ren opvisningsstil på en ganske 
fornuftig afstand. 

Også den store koloni af Hvid Stork og de mange Spanske Spurve 
vil blive husket fra dette sted. Efter vi havde sundet os på de flotte 
iagttagelser fortsatte vi mod Torrejón el Rubio. 

Efter ankomsten til byen checkede vi ind på Hotel Carvajal, - et sted, der 
jævnligt huser overnattende ornitologer. Hotellet er nydeligt og meget 
stille og kan klart anbefales. 

Ovennævnte hotel har yderligere den fordel, at hotellet ligger fremragende 
for den oblikatoriske aftentur, der bringer en hen mod en lille dam, hvor 
man i det fjerne kan høre Rødhalset Natravns karakteristiske stemme. Vi 
var dog imidlertidig ikke de eneste, der var afsted denne aften. En anden 
større gruppe ornitologer var på stedet. Vi fik dog natravnene at høre 
efter at have frasorteret ivrige frøer og andre fuglefolks båndoptagere!

4
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Gåsegribbe “skydes” ved Salto del Gitano, slotsruinen i Parque Natural Monfragüe. 
Fra venstre Ole og Erik. Fotos: AS

Også Munkegrib er i de seneste ti-år ble-
vet mere talrig og forekommer nu lokalt, 
ret almindeligt. Foto: PK

Anders spejder efter rovfugle på toppen af 
slotsruinen. Foto: AS
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Dag 5 - onsdag 4. maj

Morgentur til den lille slugt nord for Torrejón. Klippe- og Gærdeværling 
sang dagen ind. Vi brugte ellers hele dagen i Parque Natural Monfragüe. 
Inde i selve parken tilbragte vi morgenen med en gåtur efter de ivrigt, 
syngende sangere m.fl. Sangere udeblev for en dels vedkommende, 
men til gengæld kunne næste alle deltagere nyde synet af turens 
flotteste Høgeørn, der kom kredsende lige over vores hoveder.

Den obligatoriske kaffepause ved informationscenteret var tiltrængt og vi 
kunne begive os ud i nationalparken med de seneste oplysninger. Bl.a. 
om redepladser for både Munkegrib, Spansk Kejserørn og Sort Stork. 
Alle ville kunne iagttages på afstand uden risiko for forstyrelser. Alle 
informationer blev efterprøvet dagen efter med succes.

Dagen sluttede med besøg på den gamle slotsruin. Ikke alle havde 
nerverne til de sidste trin men de fleste fik da nydt udsigten, gribbene og 
de farverige ”firben” (se krybdyrlisten side 31). 

5

Gåsegribben er en meget stor fugl. Dens vingefang kan komme helt op på 2,7 meter. 
Flere steder er arten talrig og hvis kolonien findes et tilgængelige sted kan man komme 
helt tæt på. Der går et sug gennem maven når en fugl af den størrelse passerer forbi! 
Selv drenge i skolealderen, som jo normalt mener at kunne klare en del, ser helt bange 
ud efter sådan en krabat er fløjet forbi. Foto: PK
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Sort Glente leder efter føde. Foto: AS
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Dag 6 - torsdag 5. maj

Igen brugte vi dagen i Parque Natural Monfragüe, - en af 
hoveddestinationerne på denne tur. 

Dette var dagen hvor vi stiftede bekendtskab med Spansk Kejserørn 
– på rede og lige over hovedet! Imens den rugende fugl blev iagttaget 
og vi alle ventede på den flyvende mage, blev tiden brugt på Korttået 
Træløber og syngende Piroler i Korkegelunden. Da den flyvende mage 
endelig dukkede op var alle så optaget af den, at vi næsten glemte Leif, 
der stod lidt derfra. Men efter en lille løbetur fik også Leif den at se, også 
selvom han havde valgt at kigge på fugle et andet sted end os andre!  

Peter, der tidligere på turen havde haft blandede resultater mht. 
lydafspilninger, kunne her nyde det første store “resultat“. Efter at have 
spottet en syngende Provencesanger blev den ivrige han lokket til ved 
afspilning af artens sang. Nu skulle territoriet markeres! 3-4 sekunder 
gik og så sad den der…bare 8 meter fra hele gruppen og 1,5 meter fra 
Peter, der lå halvt under en tornebusk. Selvom han lå der, kunne han 
sagtens høre deltagernes udbrud: “Nåhh, Ihhh, ÅÅÅhhhhhh!!!“ – den var 
vist flot….Absolut en af turens flotteste oplevelser. Sangeren opdagede 
dog relativt hurtigt fupnummeret og efter 20 sekunder var den igen på vej 
videre for at forsvare hun og territorium.

Efter en god og solid omgang aftensmad på hotellet kunne en enkelt 
minibus begive sig afsted på aftentur mod campingpladsen ca. 10 km. 
nord for nationalparken. Her var der tidligere blevet hørt Dværghornugle 
og de udeblev da heller ikke denne aften. Flere fugle blev hørt – nogle 
var endog meget tæt på og en enkelt blev spottet i den medbragte 
lygtes skær. En kulsort nat med stjerner og Dværghornugler som eneste 
følgesvende. Meget stemningsfuldt!

6
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Fantastic colours. Foto: PK

Klippeværling og Jernspurv på p-pladsen. 
Foto: PK

Stendrossel i sangflugt efterfulgt af nys-
gerrige bjerggeder. Foto: AT
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Dag 7 - fredag 6. maj

Turen store rejsedag! Fra Torrejón gik turen mod nordøst – nærmere 
bestemt Sepulveda nord for Madrid. Med en gennemsnitsfart på mellem 
40 og 50 km/t kom vi langsomt, men sikkert mod Sepulveda. Undervejs 
gjorde vi stop i Coto National de Gredos, - en nationalpark med en 
sneklædt bjergtop, hvorfra vi kunne nyde super obs af Stendrossel 
langs bjergkløften. En han i imponerende sangflugt konkurrerede 
med Klippeværlingen på p-pladsen om stedets bedste fugleoplevelse. 
Sidstnævnte havde dog et lille handicap, da den spiste franskbrød og 
tilmed fik følgeskab af håndtamme bjerggeder….måske et lige lovligt 
turistet sted? Ikke desto mindre var de halv (hel-) tamme bjerggeder 
ganske underholdende.

Sidste stop inden turen gik videre mod Sepulveda var restauranten 
og hotellet kaldet Parador de Gredos. Her er der flere gange iagttaget 
Citronsisken. Adskillige Bjergløvsangere sang på fuld tryk, men desværre 
ingen Citronsisken. Til gengæld gav en Rødtoppet Fuglekonge os klar 
besked på, at her var det den der bestemte og ikke Peters medbragte 
mp3-afspiller. Efter en enkelt afspilning og den sang endnu mere 
voldsomt og vedholdende end tidligere. 

Sidst på dagen ankomst til Sepulveda, - en eventyrlig flot middelalderby 
bygget på en bjergskråning. Check-in på luksushotel i en by med meget 
smalle gader. Så smalle, at der var centimeter mellem minibus og byport, 
- men heldigvis kom vi igennem hele turen uden skader. 

7

Syngende Rødtoppet Fuglekonge, Parador de Gredos. Foto: PK



EXTREMADURA & HOCES DEL DURATÓN 30/4 - 8/5 2005SIDE 20 DANSK ONITOLOGISK FORENING - BIRDLIFE DENMARK SIDE 21

Et fantastisk landskab åbner sig ved klostret, Ermita de San Frutos. Erik indfanger stem-
ningen. Over os flyver mængder af Gåsegribbe fra Spaniens største koloni og kun få 
hundrede meter derfra har vi tidligere på morgenen hørt Duponts Lærke. Et utrolig dejligt 
sted. Foto: PK

Halemejse af den iberiske race, Irbii. Her fotograferet ved Torrejon el Rubio, foto: PK 
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Dag 8 - lørdag 7. maj

Hele dagen blev tilbragt ved Hóces de Duratón nær Sepulveda. Stedet 
med Duponts Lærke – en anden af turen nøglearter – var første stop 
denne dag. Da solens første stråler ramte saltsteppen ved klosteret 
var Duponts Lærken nem at høre, men den ville ikke vise sig. Det var 
samtidig utrolig svær at lokalisere på stemmen. Det virkede som om 
den var 10-15 meter væk, men det var nok snarere 5 gange så meget. 
Til gengæld kunne Brillesangeren “spilles“ frem, - til stor jubel for alle 
tilstedeværende! Med det var ikke den eneste sanger, der viste sig frem 
denne dag. Da Duponts Lærken var blevet efterladt gik turen til det 
nærliggende kloster og kun få hundrede meter fra p-pladsen kunne flere 
Mestersangere lade sig høre. Og så oven i købet i fantastiske, maleriske 
omgivelser med klosteret på klippesatsen. Gåsegribbe ynglede i stort 
antal – spredt over et større område – der angives 3-400 par og er 
samtidig Spaniens største koloni af Gåsegrib. Ole lagde al forsigtighed 
til side, - nu skulle billedet af gribben i hus. Så Ole fandt en afsats, hvor 
der kun var under 100 meter ned til den underliggende flod. Og imens 
gribbene passerede os i alle retninger, - højt og lavt kom enkelte tæt på. 
En enkelt kom så tæt på en spansk skoleklasser, at børnene næsten 
virkede helt forskrækkede.
Frokosten blev indtaget i atypiske, frodige grønne omgivelser, - noget 
der gav Bjergvipstjert og andre småfugle til listen, - foruden kaffe og is til 
dem, der trængte.

Dag 9 - søndag 8. maj
Ebbe havde bestilt Dupons Lærke, så den SKULLE ses! Derfor 
morgentur ud til lærkesteppen – og denne gang med succes. Vi var fem, 
som syntes det var lidt synd for alle jer andre sovetryner! Og vi er kede af 
at sige det, men den var at se i ren opvisningsstil. Syngende fra jorden, i 
sangflugt, fra toppen af en busk – i kikkert og i teleskop. Den kunne man 
ikke have fået bedre. 
Efter en luksuriøst morgenbord med bl.a. brændt franskbrød og 
friskpresset appelsinjuice kunne vi checke ud og begive os – mætte i 
mere end én forstand – afsted mod Madrids lufthavn. Fra steppernes 
rolige omgivelser til hovedstadens virvar af motorveje og bilister. 

8

9
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Systematisk liste over iagttagne fugle

Sorthalset lappedykker (Podiceps nigricollis)
8 ved Embalse de Sierra Brava og 2 ved Río Tamuja.

Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis)
1 ved Embalse de Sierra Brava.

Toppet lappedykker (Podiceps cristatus)
45 ved Embalse de Sierra Brava, 5 ved reservoir ved Casas de Don Pedro og
2 Parque Natural Monfragüe.

Fiskehejre (Ardea cinerea)
Flere spredte iagttagelser.

Silkehejre (Egretta garzetta)
Set hist og her i området omkring Trujillo i mindre tal, bl.a. 5 ved Embalse de 
Sierra Brava.

Kohejre (Bubulcus ibis)
Meget almindelig på stepperne bl.a. 28 Belen og 660 forbitrækkende ved 
reservoir ved Casas de Don Pedro i løbet af 20 min!

Hvid stork (Ciconia ciconia)
Almindelig ynglefugl på steppeegnene.

Sort Stork (Ciconia nigra)
6 ved Río Tamujal, 5 Parque Natural Monfragüe, 1 fugl på rede på Store Falcon 
klippen og 2 set ved Lille Falcon i Parque Natural Monfragüe.

Ådselsgrib (Neophron percnopterus)
1 (2k) ved Storkekolonien nord for Monroy, 4 ad ved Torrejon el Rubio, i alt 14 
iagttagelser i Parque Natural Monfragüe, heraf 1 par på rede i nærheden af 
informationscenteret i Parque Natural Monfragüe og 1 Hóces de Duratón.

Gåsegrib (Gyps fulvus)
Meget almindelig i hele området mest almindelig omkring kolonierne i Parque 
Natural Monfragüe (f.eks. 80 reder på Store Falcon) og Hóces de Duratón. 
Herudover bl.a. 20 ved Belen, 45 ved Botija, 20 ved Embalse de Sierra Brava.

Munkegrib (Aegypius monachus)
Arten mere talrig end forventet i alt 17 omkring Trujillo, 1 ved Storkekolonien 
nord for Monroy og i alt 10 iagttagelser Parque Natural Monfragüe.

Blå Gente (Elanus caeruleus)
Efter 11⁄2 forgæves søgning åbenbarede 3 fugle sig ved Storkekolonien nord for 
Monroy. Den ene fugl i “sommerfugleflug“.
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Slangeørn (Circaetus gallicus)
I alt 6 iagttagelser om kring Trujillo, 3 i Parque Natural Monfragüe og 1 Coto 
National de Gredos.

Spansk Kejserørn (Aquila adalberti)
En af turens absolutte højdepunkter. Vi havde 1 par på rede ved Lille Falcon 
klippen i Parque Natural Monfragüe. Den ene fugl hang i lang tid over vores 
hoveder, mens den anden lå på reden.

Rørhøg (Circus aeruginosus)
1 han ved Embalse de Sierra Brava, 1 ved Río Gargáligas.

Hedehøg (Circus pygargus)
Sås almindeligt på stepperne omkring Trujillo, bl.a. min. 9 fugle ved Botija og 20 
ved Orellana.

Spurvehøg (Accipiter nisus)
1 Parque Natural Monfragüe.

Musvåge (Buteo buteo)
Enkelte iagttagelser fra hele området.

Høgeørn (Hieraetus fasciatus)
2 ved Río Almonte, 1 Parque Natural Monfragüe

Ørn sp. (Aquila sp.)
1 ved Oropesa, sandsynligvis Spansk Kejserørn (Erik og Ebbe). 

Kongeørn (Aquila chrysaetos)
1 ved Río Gibranzos nord fra Trujillio. 

Dværgørn (Hieraaetus pennatus)
I alt 30 iagttagelser fra hele området.

Tårnfalk (Falco tinnunculus)
Sås ret almindeligt i hele området.

Lille Tårnfalk (Falco naumanni) 
Almindelig omkring byerne på stepperne, bl.a. min 10 par ynglende på borgen 
i Trujillo. 

Lærkefalk (Falco subbuteo)
1 ved Hóces de Duratón.

Vandrefalk (Falco peregrinus)
1 Hóces de Duratón.

Rødhøne (Alectoris rufa)
Almindelig på stepperne omkring Trujillo.
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Vagtel (Coturnix coturnix)
 1 syng Hóces de Duratón

Vandrikse (Rallus aquaticus)
2 hørt ved Orellana

Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus)
Noteret fra søer og floder omkring Trujillo og Orellana.

Blishøne (Fulica atra)
Min. 200 ved Embalse de Sierra Brava

Stortrappe (Otis tarda) 
24 ved Belen og 2 ved Botija (som kom flyvende lige forbi os), 44 ved Campo 
Lugar og 1 ved Río Gargáligas, 1 på vejen: Río Gargáligas til La Compre og 1 
ved Río Tamuja

Dværgtrappe (Chlamydotis undulata)
Min. 12 ved Belen heraf min. 6 spillede, desuden 1 spillende ved Botija, 1 han 
set ved Campo Lugar

Stylteløber (Himantopus himantopus)
6 på vej til Orellana og 1 ved Río Gargáligas

Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola)
18 på vej til Orellana

Lille præstekrave (Charadrius dubius)
Enkelte set på vores stop langs Río Gibranzos og omkring Orellana.

Mudderklire (Actitis hypoleucos)
1 ved Embalse de Sierra Brava, 2 ved reservoir ved Casas de Don Pedro
1 Castilio Parque Natural Monfragüe og 2 Hóces de Duratón.

Sandterne (Sterna nilotica)
1 ved Belen 1/5, 1 ved Embalse de Sierra Brava (forbiflyvende med føde i 
næbbet) 24 ved sø på vej til Orellana, 1 ved Orellana.

Dværgterne (Sterna albifrons)
2 ved reservoir ved Casas de Don Pedro

Sortbuget sandhøne (Pterocles orientalis)
7 ved Embalse de Sierra Brava

Klippedue (Columba livia)
Set flere steder i området 
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Ringdue (Columba palumbus)
Almindelig på stepperne og i bjergene.

Tyrkerdue (Streptopelia decaocto)
Set i hele området, mest almindelig omkring bebyggelse. 

Turteldue (Streptopelia turtur)
Almindelig i lavlandet.

Gøg (Cuculus canorus)
Ret almindelig i hele området.

Skadegøg (Clamator glandarius)
4 ved Oropesa 30/4, 1 langs vejen til Orellana og 2 Hóces de Duratón.

Kirkeugle (Athene noctua)
4 ved Belen 1/5, 1 langs vejen til Orellana den 2/5, 2 ved Campo Lugar og 2 
ved Río Tamuja.

Dværghornugle (Otus scops)
3 syng. hørt fra campingspladsen øst for Parque Natural Monfragüe og 
yderligere 4 syng. 3 km vest herfor.

Rødhalset Natravn (Caprimulgus ruficollis)
2 hørt spillende på aftentur fra hotellet i Torrejon el Rubio.

Mursejler (Apus apus)
Meget almindelig i hele området.

Alpesejler (Apus melba)
12 omkring broen i Parque Natural Monfragüe.

Gråsejler (Apus pallidus)
Sandsynligvis overset på turen, 8 Trujillo.

Biæder (Merops apiaster)
Almindelig i hele området, bl.a. 30+ ved Oropesa.

Hærfugl (Upupa epops)
Ret almindelig i hele området.

Isfugl (Alcedo atthis) 
I ved Río Gibranzos, 2 ved Orellana og 2 ved Torrejon el Rubio.

Ellekrage (Coracias garrullus)
1 ved Río Gibranzos nord for Truillio. Ved Botija så vi 2 par ynglende i 
falkekasser. På klods hold så vi den ene fugl først fange en mus og umiddelbart 
efter give byttet til sin mage (se forsiden). Blæret! Desuden 1 langs vejen til 
Orellana og 2 ved Campo Lugar.
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Grønspætte (Dryocopus viridus)
1 hørt ved Parador de Gredos.

Stor flagspætte (Dendrocopos major)
1 Coto National de Gredos og 1 Hóces de Duratón.

Kalanderlærke (Melanocorypha calandra)
Min. 45 syng. ved Belen den 1/5 og 2 ved Botija, 10 ved Campo Lugar, 2 ved 
Presa de Sierra Brava, 2 Hóces de Duratón.

Korttået lærke (Calandrella brachydactyla)
2 ved Campo Lugar, 1 ved Embalse de Sierra Brava, 1 på vej til Orellana.

Toplærke (Galerida cristata)
Almindelig i hele området.

Theklalærke (Galerida theklae)
Almindelig i hele området.

Hedelærke (Lullula arborea)
1 syng. Río Gibranzos, 2 syng. Torrejon el Rubio + Parque Natural Monfragüe
3 syng. i bjergpas på vej til Coto National de Gredos og 3 Hóces de Duratón

Sanglærke (Alauda arvensis)
2 syng Hóces de Duratón.

Duponts Lærke (Chersophilus duponti)
I alt 6 syng. fugle. Den ene var i sangflugt og vi så den siddende helt frit 
fremme.

Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris)
Set på vores forskellige stop ved Río Gibranzos, hvor de typisk ynglede under 
broerne over floden. 25 ved Puebla de Alcocer og 25 ved Río Almonte.

Landsvale (Hirundo rustica)
Almindelig i hele området.

Rødrygget Svale (Hirundo daurica)
Vi så denne lækre svale hist og her i hele området.

Bysvale (Delichon urbica)
Almindelig i hele området bl.a. ca. 150 par på broen i Parque Natural 
Monfragüe.

Markpiber (Anthus campestris)
1 syng. Hóces de Duratón.

Bjergpiber (Anthus spinoletta)
2 ved Belen og 2 Coto National de Gredos
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Skovpiber (Anthus trivialis)
1 Hóces de Duratón.

Gul Vipstjert  (Motasilla flava)
2 Coto National de Gredos.

Bjergvipstjert (Motacilla cinerea)
Sås langs Río Gibranzos og 1 Torrejon el Rubio.

Hvid vipstjert (Motacilla alba)
Noteret ved Río Gibranzos og Embalse de Sierra Brava.

Vandstær (Cinclus cinclus)
1 Coto National de Gredos.

Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes)
Noteret fra enkelte områder i lille antal.

Jernspurv (Prunella modularis)
15 Coto National de Gredos.

Rødhals (Erithacus rubecula)
Parque Natural Monfragüe.

Sydlig nattergal (Luscinia megarhynchos)
4 syng. Orellana, 3 sy. ved Río Gargáligas, 1 sy. Torrejon el Rubio + 3 Parque 
Natural Monfragüe 2 Parque Natural Monfragüe, 1 syng. Hóces de Duratón.

Blåhals (Luscinia svecica)
1 Coto National de Gredos et stykke oppe. Sandsynligvis af nordlig race. 

Husrødstjert (Phoenicurus ochruros)
I alt 12 iagttagelser fra hele området.

Sortstrubet bynkefugl (Saxicola torquata)
Set hist og her i områderne omkring Trujillo med i alt 34 fugle, bl.a. 9 ved Río 
Gibranzos.

Stenpikker (Oenanthe oenanthe)
25 Coto National de Gredos og 2 Hóces de Duratón.

Middelhavsstenpikker (Oenanthe hispanica)
Set i området omkring Orellana med i alt 6 fugle bl.a. en han i sangflugt ved 
reservoir ved Casas de Don Pedro, samt 4 Parque Natural Monfragüe og 1 han 
Hóces de Duratón.

Sørgestenpikker (Oenanthe leucura)
4 ved Puebla de Alcocer.
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Stendrossel (Monticola saxatilis)
3 Coto National de Gredos heraf en han i sangflugt lige over vores hoveder.

Blådrossel (Monticola solitarius)
1 ved Río Gibranzos, 4 ved Puebla de Alcocer, 1 ved Río Almonte, 2 par 
Torrejon el Rubio og 2 Parque Natural Monfragüe.

Solsort (Turdus merula)
Flere set i området nord for Trujillo.

Misteldrossel (Turdus viscivorus)
Parque Natural Monfragüe.

Savisanger (Locustella luscinioides)
1 syng. ved søen i udkanten af Torrejon el Rubio.

Cistussanger (Cisticola juncidis)
3 syng på vej til Orellana, 1 syng. Orellana og 1 ved Storkekolonien nord for 
Monroy.

Spottesanger (Hippolais polyglotta)
1 syng. Storkekolonien nord for Monroy og 1 syng. Hóces de Duratón.

Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus)
6 syng ved Río Gargáligas.

Provencesanger (Sylvia undata)
2 hanner syng i nærheden af informationscenteret i Parque Natural Monfragüe 
og 1 han syng. i bjergpas på vej til Coto National de Gredos.

Hvidskægget sanger (Sylvia cantillans)
I par i nærheden af informationscenteret i Parque Natural Monfragüe og 1 han 
Hóces de Duratón.

Sorthovedet sanger (Sylvia melanocephala)
Ret almindelig i hele området.

Mestersanger (Sylvia hortensis)
1 han syng i nærheden af informationscenteret i Parque Natural Monfragüe og 
2 syng. Hóces de Duratón.

Havesanger (Sylvia borin)
1 syng. Hóces de Duratón.

Munk (Sylvia atricapilla)
Noteret fra området omkring Trujillo og fra Parque Natural Monfragüe.

Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli)
Min. 5 syng. Parador de Gredos, 6 syng Hóces de Duratón og 4 Sepulvida.
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Gransanger (Phylloscopus collybita)
1 syng. Hóces de Duratón

Gransanger sp. (Phylloscopus sp.)
1 syng ved Río Gibranzos.

Rødtoppet fuglekonge (Regulus ignicapillus)
Parador de Gredos, Hóces de Duratón.

Halemejse (Aegithalos caudatus irbii)
4 ved Río Gibranzos, Río Almonte, Parque Natural Monfragüe og Hóces de 
Duratón.

Topmejse (Parus cristatus)
Parque Natural Monfragüe.

Sortmejse (Parus ater)
Parador de Gredos.

Blåmejse (Parus caeruleus)
Set enkelte steder i området.

Musvit (Parus major)
Set enkelte steder i området.

Spætmejse (Sitta europaea)
Parador de Gredos og Hóces de Duratón.

Korttået Træløber (Certhia brachydactyla)
Parque Natural Monfragüe, Hóces de Duratón.

Pirol (Oriolus oriolus)
Almindelig i lavlandet bl.a. 8 syng. Orellana.

Sydlig Stor tornskade (Lanius meridionalis)
I alt 19 iagttagelser fra området ved Oropesa, omkring Trujillio og på turen ned 
sydpå til Orellana.

Rødhovedet tornskade (Lanius senator)
I alt 24 iattagelser fra hele ommrådet. 

Skovskade (Garrulus glandarius)
Parque Natural Monfragüe.

Blåskade (Cyanopica cyanus)
Ret almindelig i steppeomåråderne og i Parque Natural Monfragüe.

Husskade (Pica pica)
1 ved Oropesa og 5 ved Belen,
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Alpekrage (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
2 ved Puebla de Alcocer, 4 castilio Parque Natural Monfragüe og min. 44 ved 
Hóces de Duratón.

Allike (Corvus monedula)
Noteret fra Botija.

Sortkrage (Corvus corone corone)
5 Coto National de Gredos og noteret fra Hóces de Duratón.

Ravn (Corvus corax)
Sås hist og her – typisk 1 til 2 fugle af gangen - på stepperne omkring Trujillo.

Ensfarvet stær (Sturnus unicolor)
Meget almindelig på stepperne, 

Gråspurv (Passer domesticus)
Almindelig omkring bebyggelser i hele området. Bl.a. så vi et par bygge den 
oprindelige ”væver-rede” ved Río Almonte.

Spansk Spurv (Passer hispaniolensis)
Mange ved Storkekolonien nord for Monroy og 1 han ved rede i telefonmast nær 
broen lige nord for Torrejon el Rubio.

Stenspurv (Petronia petronia)
6 ved Puebla de Alcocer.

Bogfinke (Fringilla coelebs)
Almindelig i bevoksede områder, dog talriges nord for Trujillio.

Gulirisk (Serinus serinus)
Hist og her i bebyggede områder på stepperne omkring Trujillo.

Grønirisk (Carduelis chloris)
Noteret ved Parque Natural Monfragüe.

Stillits (Carduelis carduelis)
Almindelig på stepperne.

Tornirisk (Carduelis cannabina)
Puebla de Alcocer, Parque Natural Monfragüe, Hóces de Duratón.

Kernebider (Coccothraustes coccothraustes)
Set ved Torrejon el Rubio.

Helena Astrild (Estrilda astrild)
6 ved Río Gargáligas.
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Hortulan (Emberiza hortulana)
2 i bjergpas på vej til Coto National de Gredos og 2 Coto National de Gredos.

Gærdeværling (Emberiza cirlus)
I alt fire fugle ved Torrejon el Rubio , bl.a. en 1 syng. han og 2 Parque Natural 
Monfragüe.

Klippeværling (Emberiza cia)
1 ved Puebla de Alcocer, 1 han syng Torrejon el Rubio og 4 Parque Natural 
Monfragüe.

Bomlærke/Kornværling (Miliaria calandra)
Almindelig på stepperne.
    PATTEDYR:

Rød Ræv
Hare
Kanin
Kronhjort
Iberisk Stenbuk 
min 14 Coto National de Gredos
Egern

KRYBDYR:
Latastes Hugorm (Vipera latasti). 
Den fandt vi død på vejen.
Perlefirben (Lacerta Lepida). 
Den store grønne.
Spansk Murfirben (Podarlis hispanica). 
Den almindeligste og meget variabel.
Europæisk Frynsefingerfirben 
(Acanthodactylus erythryrus).
Spansk Sandløberfirben 
(Psammodromus hispanicus).
Algirsk Sandløberfirben 
(Psammodromus algirus).
Maurisk Sumpskildpadde 
(evt. Europæisk) 

 DIVERSE:
 Skorpion sp.
 Europæisk Svalehale 
(se billede nedenfor. Foto: PK)
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