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Algemeen
De afgelopen jaren hebben we vogelreizen gemaakt naar diverse plekken in Europa. 6 jaar geleden
hebben we Cota Donana en Tarifa in zuid Spanje bezocht. Van alle reizen die we de laatste jaren
gemaakt hebben was deze denk ik wel de mooiste. Vooral de roofvogel trek bij Tarifa was zeer
indrukwekkend. Aangezien vogels kijken in Spanje meer is dan Cota Donana en Tarifa hebben we
besloten terug te gaan naar Spanje en nu de binnenlanden aan te doen. Hier, centraal op het
Iberische schiereiland zijn het Gredosgebergte en Extremadura gelegen. Vooral deze laatste is onder
vogelaars bekend om de grote rijkdom aan roofvogels en gieren. Soorten als de havikarend en de
spaanse keizerarend komen er voor naast de monniksgier en de aasgier. De aantallen en soorten
roofvogels en gieren zijn bijna nergens in Europa zo hoog als in dit gebied. Ook fantastische soorten
als wit- en zwartbuikzandhoen, kaffergierzwaluw en moorse nachtzwaluw zijn er te vinden. Op
zaterdag 5 mei 2012 zijn wij*vertrokken om een weekje te gaan vogelen in dit prachtige gebied.
*Wij zijn Nico de Laat, Martin Bonte , Lieuwe Anema en Bart ter Beek

Vervoer
De auto hebben we in Nederland gehuurd. Dit keer bij het verhuurbedrijf National. Kosten; iets meer
dan 200 euro. Prima service en een mooie ruime vierpersoonsauto. Het verhuurbedrijf is gevestigd op
Madrid airport.
Accommodatie
In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben we nu de accommodaties wel voorafgaand aan onze
vakantie besproken. Wel iets minder avontuurlijk maar het voorkomt irritaties en verlies van kostbare
tijd. Beide accommodaties voldeden aan de verwachting. De kamers waren ruim en schoon en
hadden goede bedden. Ze liggen beide in een rustige omgeving en in of direct bij interessante
plekken.
In Hostal Almanzor (Navarando de Gredos) werd ’s morgens vroeg een karig ontbijtje gereserveerd.
In Torrejon El Rubio (Casa Rural Pena Falcon) werd geen ontbijt geserveerd. De vrouw des huizes
bracht vanuit het supermarktje waar ze werkzaam was brood, koffie, kaas enz mee. We konden zelf
aangeven wat we wilden hebben zonder hier extra voor te hoeven betalen. We moesten zelf ons
ontbijt maken.
Casa Rural Pena Falcon
www.p-falcon.org

Hostal Almanzor
www.hostalalmanzor.com

Foto’s
De meeste vogel foto’s in dit verslag zijn gemaakt door Martin Bonte. Check
http://www.pbase.com/tukkerbird

Dagverslagen

5 mei
Dag 1
Schiphol-Navarando de Gredos

‘s Morgens vroeg haalt Martin mij op. Om 10
uur vertrekt onze vlucht. Nadat we Nico op
een carpoolplek hebben opgepikt rijden we
door naar Schiphol. Lieuwe is met de trein
gekomen en voegt zich even later bij ons.
Inchecken verloopt probleemloos en het duurt
dan ook niet lang of we hangen in de lucht. 2
uur later komt Madrid in zicht. Vanaf een paar
honderd meter hoogte proberen we de eerste
vogels te zien. Onder ons door glijdt een
donkere schaduw. Vermoedelijk een vale gier.
Eenmaal geland zien we de eerste soorten.
Zwarte spreeuwen in kleine groepjes vliegen
over en enkele kuifleeuweriken scharrelen
langs de landingsbaan. In de terminal halen
we onze koffers op en we spoeden ons naar
de desk van autoverhuurbedrijf National. Ook
hier verloopt het uitermate soepel en nadat
we onze tassen in onze nagenoeg nieuwe
volvo hebben gegooid zijn we op weg. Het
eerste uurtje valt er weinig te genieten. Het
navigatiesysteem leidt ons over de drukke
snelwegen rondom en door Madrid. Eenmaal
in rustiger vaarwater beland zetten we onze
auto aan de kant. We zijn nog maar een half
uurtje buiten Madrid, maar reeds hier vallen
de enorme aantallen roofvogels en gieren op.
We zien meerdere rode wouwen en zwarte
wouwen, een tweetal dwergarenden, een
monniksgier en een tiental vale gieren. Ook
hier weer veel zwarte spreeuwen en enkele
kuifleeuweriken.
Even later zijn de besneeuwde toppen van het
Gredos gebergte te zien. Niet iedere vogelaar
die naar Extremadura reist doet ook het
Gredos gebergte aan. En sommigen die het

wel hebben gedaan vonden dit enigszins
tegenvallen. Ik ben dan ook benieuwd of het
de moeite waard is. De besneeuwde toppen
zien er in ieder geval prachtig uit. Als we
langzaam omhoog klimmen naar “ons” dorpje
Navarando de Gredos zien we een groepje
torenvalken gezamenlijk voedsel zoeken
boven een graslandje langs de weg. Wat
gedrag betreft zouden het kleine torenvalken
kunnen zijn. Maar het duurt toch even
voordat we hier ook zeker van zijn. Een paar
dagen later zijn we beter “geoefend” en
hebben we minder moeite met de vraag;
kleine of gewone torenvalk?

Zwarte wouw

Naarmate de hoogte toeneemt daalt de
temperatuur. Als we om half 5 inchecken is
een extra jas dan ook niet overbodig. We
gunnen de kamer eigenlijk geen blik waardig
maar gaan direct met de kijker om de nek op
weg. In Barajas rechtsaf richting San Martin de
la Vega del Albeche. Net buiten Barajas bij een
buitenverblijf voor vee zetten we de auto aan
de kant en lopen een stukje rond. In het
weiland zit een iberische gele kwikstaart. Een
hop vliegt over. Op een tak aan de rand van

het bos zit een zwarte wouw. Enkele grijze
gorzen en een iberische klapekster laten zich
mooi bekijken. We zien ook nog een iberische
haas en een vos. Pas een dag later komt
Martin tot de ontdekking dat de vreemde
mussen die hij hier gezien heeft rotsmussen
zouden kunnen zijn geweest (als we twee
dagen later terug gaan blijkt dit inderdaad het
geval) . Op de terugweg naar het hotel zien we
een roodkopklauwier bovenop een draad
zitten. We weten dan nog niet dat we deze
nog vele malen zullen zien. Bij het hotel zit
een paartje grijze gorzen en een bergfluiter.
Een boomleeuwerik laat hoog in de lucht nog
zijn typische zang horen. Met uitzondering van
de rotsmussen zullen we deze soorten de
aankomende dagen nog veelvuldig zien en
horen, maar zo’n eerste keer al die soorten
blijft toch prachtig.

Grijze gors

Het hotel “ Almanzor” staat op het internet
wel iets voordeliger afgebeeld dan de
werkelijkheid. Zo aan de buitenkant lijkt een
fikse onderhoudsbeurt geen overbodig luxe.
Eenmaal binnen kraakt alles. Elke stap is te
volgen. Het is er echter schoon en met
uitzondering van de krakende vloer is het er
stil. Het uitzicht van de kamer van Nico en
Lieuwe is prachtig. In de verte zien ze de
besneeuwde bertoppen liggen met daarvoor
niets dan bos. Martin en ik slapen aan de
achterkant en hebben uitzicht op een
parkeerplaatsje met daarachter bos/ruigte. Al
met al een rustige plek midden in de natuur. ’s
Avonds horen we op het zonneterras een

dwergooruil, rugstreeppadden en
boomkikkers.
Kleine torenvalk, monniksgier, rotsmus, grijze
gors, roodkopklauwier, bergfluiter,
dwergooruil, iberische haas, vos,
rugstreeppad

6 mei
Dag 2
Plataforma
Om 9 uur staat het ontbijt pas klaar dus eerst
maar even een wandeling. Ook nu weer een
dikke jas aan. Het waait gelukkig niet en het
lijkt een mooie dag te worden. Rond het hotel
zien en horen we de voor het Gredosgebergte
typische soorten als grote bonte specht,
kuifmees, boompieper en een groep van
ongeveer 30 kruisbekken. Soorten die je meer
naar het noorden zou verwachten. Over een
paar dagen dalen we af richting Extremadura.
Deze soorten zullen we dan niet meer tegen
komen.

Iberische steenbok

Bij het beekje vliegt een grote gele kwikstaart
rond. In alle vroegte al druk bezig met het
zoeken van kleine insecten.
Na het ontbijt rijden we rustig richting
Plataforma. Bij het beeld van de Ibex in Hoyos
del Espino linksaf. De eerste kilometer daalt
de weg. In het dalletje waar een beek
doorheen kabbelt zetten we de auto aan de
kant. De temperatuur loopt inmiddels gelukkig
een beetje op. De handschoenen die ik
vanmorgen nog aan had kunnen nu definitief
de rugzak in. We zien er geen interessante

soorten, maar het is wel een prachtig plekje.
Lieuwe is geruime tijd bezig een kuifmees op
de foto te krijgen die z’n nestje in een gat in
de oksel van een boom heeft gemaakt. De
kuifmees is hem echter elke keer te snel af.
Bij de brug over de Rio Barbellido wordt de
auto opnieuw in de berm gezet. De weinige
auto’s die hier langskomen zijn van de
toeristen van en naar het Plataforma. Dus
druk is het gelukkig niet. Er vliegen twee
rotszwaluwen over. Volgens onze boekje is
hier de kans op een waterspreeuw reëel. Na
lang zoeken zien Martin en ik deze even in de
bocht bij de rivier. Rondom de rivier zijn
tientallen iberische kwikstaarten aanwezig.
Een ree loopt rustig langs de andere oever.
Als we met het raam open verder rijden horen
we het roepje van de ortolaan. Wederom
wordt de auto aan de kant gezet en na
langdurig speuren vinden we er in totaal 4 die
over de grond rond lijken te kruipen. Even
later bereiken we het eindpunt van de weg.
Hier kun je en gaan we te voet verder. Het is
een mooie wandeling met aardig wat
klimwerk.
Je wordt in de gaten gehouden door de
iberische steenbokken (ibexen) we zien er een
50 tal. Van jonge dieren tot mannetjes met
hun imposante hoorns. Ze laten zich ook nog
eens goed fotograferen. Pas als een Spaanse
kluns met zijn loslopende hond te dichtbij
komt gaan ze op de loop. Op het plateau ziet
Lieuwe onze enige blauwborst van deze reis.
Verder opnieuw enkele ortolanen, een rode
rotslijster, alpenkraaien, bijeneters en een
raaf.

Op de terugweg gaan we over de rivier direct
links. Dus niet helemaal terug naar de “ 500”.
Langs en boven de route veel roofvogels. Met
name dwergarenden en zwarte wouwen,
maar ook een slangenarend.

bekijken. Op het draad zit tussen de bijeneters
een rode rotslijster. Eerst het mannetje en
even later zien we ook het vrouwtje.
Inmiddels is het al laat en de schaduwen
worden langer.
In ons hotelletje een heerlijke maaltijd
genoten. s’ Avonds op het dakterras zijn
wederom twee dwergooruilen naar elkaar aan
het poo-en.

Kruisbek, ortolaan, blauwborst, rode
rotslijster, boompieper, kuifmees, alpenkraai,
cirlgors, slangenarend, dwergooruil,
smaragdhagedis, iberische steenbok.
Bijeneter

We zetten de auto langs deze route meerdere
keren even stil. Het is lekker rustig. Ergens
halverwege het traject ligt een oude
monumentale brug. De brug ligt zo’n 100
meter van de doorgaande weg en er is een
parkeerplaats waar je je auto kunt parkeren.
Er vliegen enkele roodstuitzwaluwen en
rotszwaluwen rond. Lieuwe denkt een zwarte
tapuit te hebben gezien, maar onze zoektocht
blijft vruchteloos.
Iets verderop ligt een brug waar slechts 1 auto
tegelijk overheen kan. Aan de rechterzijde bij
de bocht van de weg ligt een plek waar vee
gestald wordt. Er vliegen hier veel roofvogels
over. Door de activiteit om ons heen besluiten
we hier even te blijven staan. Een grote vogel
die over glijdt blijkt een ooievaar te zijn.
Even later zien we een slangenarend en
meerdere dwergarenden. Zoals overal in het
Gredos gebergte is het heerlijk rustig. Slechts
af en toe komt er een auto voorbij. Een
mannetje en vrouwtje smaragdhagedis zitten
te zonnen op het stenen muurtje. Op het
ijzeren hek zit een paartje cirlgors. Dit zijn de
enige cirlgorzen die we deze vakantie zullen
zien. Ze laten zich wel geruime tijd prachtig

7 mei
Dag 3



Van het klooster van Yuste naar de
Piornal pas (La Vera / Valle del Jerte)
Van Villar de Plasencia naar Embalse
de Gabriel y Galan

Een uurtje vroeger ontbeten dan gisteren. We
hebben dan ook een flinke autotocht voor de
boeg. In het boekje” Ornithologische routes
Extremadura” zijn 2 locaties genoemd die
gelegen zijn in het Gredos gebergte maar
binnen de contouren van het district
Extremadura vallen. Naast locaties staan hier
ook autoroutes in genoemd. 1 route start bij
het klooster van Yuste bij Cuacos de Yuste.

Dwergarend

Als we de telescopen in de auto leggen ritselt
er een eekhoorn over ons heen. Het is
bewolkt en windstil. Koud is het gelukkig niet.
Het zal de enige dag worden waarin een
behoorlijke hoeveelheid regen valt. Zo’n
anderhalf uur later komen we bij het klooster.
Op de parkeerplaats zetten we de auto neer
en wandelen we een stukje door het bos.
Afgezien van de normale bossoorten als grote
bonte specht, vink en appelvink zien we hier
niet veel. Dus snel weer in de auto. Volgens
het boekje moet iets verderop langs de weg
een steen met een groene driehoek liggen. De
steen blijkt niet al te groot, maar wordt wel

snel gevonden. Aan weerszijden strekt een
vriendelijk landschap met bloemen en enkele
grote verspreid liggende rotsen zich uit. Het is
een rustig weggetje wat maar goed is ook,
want twee auto’s zouden elkaar hier amper
kunnen passeren. Het biedt ons de
gelegenheid in alle rust het landschap af te
speuren. Onder ons op de helling vliegen 5
blauwe eksters rond. Het zijn de eersten die
we zien. De leeuwerik die zich enkele keren
kort laat zien begint te zingen waardoor
determinatie een heel stuk makkelijker wordt.
Het blijkt een theklaleeuwerik. Op deze plek
zien we ook enkele blonde tapuiten, een
rustende dwergarend en een baardgrasmus.
De volgende stop is bij de brug over de
Garganta Mayor. In de zomer schijnt dit een
prima plek te zijn om in te zwemmen. Het is
nu echter aardig fris en het miezert zo af en
toe. Het eerste dat opvliegt bij de beek is een
grote gele kwikstaart. Zo ongeveer bij elk
stromend watertje is deze in het Gredos
gebergte wel te vinden. Ook zijn er twee
waterspreeuwen aanwezig. In tegenstelling
tot die van gisteren laten deze zich wel mooi
bekijken.

Grauwe gors

Via Garganta la Olla naar Piornal. De weg klimt
geruime tijd omhoog. In de vallei is de lente
begonnen, maar de eikenbossen waar we nu
doorheen rijden zijn nog grauw en grijs. Het
groen van de bladeren is hier nog niet te zien.
Met de laaghangende bewolking en de
miezerregen die af en toe naar beneden komt
is het een troosteloos geheel. We zetten de
auto maar een enkele keer aan de kant. We
horen een kleine bonte specht en zien een
bonte vliegenvanger. Als we bovenop het
plateau zijn aangekomen moeten we volgens
het boekje rechtsaf over het veerooster. Deze
weg is ongeveer 2 km lang. Het loopt over een
bergrug. Aan weerszijden zijn kleine rotsen en
lage struiken aanwezig. Je hoort er met
uitzondering van een enkele vogel helemaal
niets. Een bijzondere plek. Het blijkt het
terrein van de grasmussen. Naast de normale
zien we enkele brilgrasmussen en een vijftal
prachtige provencaalse grasmussen. Een
enkele boomleeuwerik is te horen. Weer
terug bij het wildrooster slaan we rechtsaf.
Een paar honderd meter verder staat aan de
linkerkant een dennenbos waar we de auto bij
zetten. Eenmaal uit de auto begint het hard te
regenen, maar Martin denkt een iberische
tjiftjaf te hebben gehoord. Schuilend tegen de
regen onder de bomen hoort Martin deze nog
2 keer kort roepen. De rest heeft hem echter
gemist. Toch maar snel in de auto en naar het
hopelijk droge dorpje Piornal gereden. In het
dorpje moeten vale gierzwaluwen broeden.
Ook in het dorp regent het echter flink. Vale
gierzwaluwen vliegen er dan ook niet. Het
duurt enige tijd voordat we een uitgang uit
het dorpje vinden. 1 keer gevonden zetten we
de tocht voort richting Villar de Plasencia.
Onderweg zien we enkele kleine
zwartkoppen. We nemen de weg van Villar de
Plasencia door de dehesa naar Guijon de
Granadillo. Dehesas zijn uitgestrekte
bomenweides. Sommige bomen (kurkeiken)
worden nog steeds gebruikt. Door de grillige
vorm en de hoge ouderdom van sommige

bomen zijn overal gaten en holen aanwezig.
Ideaal dus voor holenbroeders. In de winter is
dit de plek om kraanvogels te zien. Aangezien
de bomen op aanzienlijke afstand van elkaar
staan valt er genoeg licht op de bodem om
ook als weide dienst te doen. Overal zijn dan
ook koeien aanwezig in de onmetelijke velden.

Vogels kijken op de Piornal pas

De regen is inmiddels gestopt maar het
miezert nog steeds. Over ons glijdt een vale
gier. Dit blijkt de eerst van een groepje die de
daling heeft ingezet naar een plek op de
dehesa. Als we langzaam de plek naderen zien
we een kadaver van een koe met hieromheen
een tiental vale gieren en een enkele
monniksgier. Op het moment dat we de auto
stil zetten gaan ze er allemaal vandoor. Het
half opgegeten karkas achterlatend. Een
prachtig Afrikaans plaatje. De gieren blijven in
de buurt en wachten duidelijk op ons vertrek.
We vervolgen dan ook maar snel onze route.
Door de onverharde weg kan dit alleen met
lage snelheid. Aan 1 zijde van de wagen zijn de
ramen open, aan de andere zijde blijven deze
in verband met de motregen dicht. De
temperatuur is wel aangenaam en de vogels
lijken zich er niet veel van aan te trekken. We
horen en zien eurokanaries, zwarte wouwen
en roodkopklauwieren in grote aantallen. Ook
bijeneters laten zicht op enkele plekken
prachtig bekijken. Ze zitten vaak op de draden
langs de weg waardoor een mooie foto snel
gemaakt is. De drinkpoel waar we hoge

verwachtingen van hadden blijkt op een
blauwe reiger na verlaten. Het volgende
watertje waar we aankomen is het riviertje de
Ambroz. Het is een mooie rustige plek. We
zetten de auto aan de kant en kijken er rustig
rond. Zoals altijd schiet iedereen een andere
kant op. Wanneer er iets zeldzaams wordt
gezien wordt de mobiele telefoon gepakt. De
cettiszanger die hier zingt wordt door een
ieder gehoord. Hiervoor is de telefoon niet
nodig. Voor de onbekende spotvogel die diep
door de struiken kruipt wordt wel de telefoon
gepakt. Als hij zich even later mooi laat zien
blijkt het de orpheusspotvogel te zijn.
Blijkbaar geïrriteerd door alle aandacht vliegt
hij naar de andere kant van de rivier. Hier
zingt hij even uitbundig. Ook zien we bij de
Ambroz, iberische staartmezen, ijsvogel en de
nachtegaal. Langs de waterkant liggen 7
moorse beekschildpadden. Als ze ons zien
laten ze zich snel in het water donderen.
De route eindigt bij het Gabriel y Galan
stuwmeer. Het grote stuwmeer is diep en is
blijkbaar weinig aantrekkelijk voor vogels. Op
het water alleen een eenzame fuut. Over het
water vliegt een groepje aalscholvers met
daarboven een zwarte ooievaar. We rijden
nog het schiereiland naar de
watersportvereniging op. Maar meer dan een
brilgrasmus levert dit niet op.

Roodstuitzwaluw

Op de terugweg komen we door Barajas en
gaan nog even kijken op de plek waar we
eergisteren onder andere een vos hebben zien
lopen. Martin denkt daar toen ook rotsmussen

te hebben gezien. Vandaag, bladerend door
het vogelboek, komt hij tot die conclusie. Het
is inmiddels al laat geworden en fris. Er vliegt
een groepje mussen over, maar op de plek
waar ze geland lijken te zijn kunnen we ze niet
vinden. Als we teruglopen naar de auto vinden
we ze toch terug. Ze zitten iets verderop in
een boom langs de weg. We kunnen ze even
goed bekijken. De forse prominente snavel is
duidelijk zichtbaar. Het blijken inderdaad om
rotsmussen te gaan.
s’Avonds thuis de tas alvast ingepakt. De
volgende ochtend verkassen we namelijk naar
Extremadura!
Blauwe ekster, theklaleeuwerik, blonde
tapuit, baardgrasmus, waterspreeuw, kleine
bonte specht, brilgrasmus,
provencaalsegrasmus, iberische tjiftjaf,
orpheusspotvogel, rotsmus, moorse
beekschildpad, eekhoorn

8 mei
Dag 4
Van Navarando de Gredos via het Aracampo
stuwmeer naar Torrejon el Rubio
Er zit een witte laag op de autoruit. Het heeft
gevroren! De hoteleigenaar geeft echter aan
dat het in Extremadura “very hot” zal worden.
Als we de schuifdeur aan de achterzijde van
het hotelletje opendoen ligt er voor de deur
een kleine marmersalamander.

we al aan bij het Arracampo stuwmeer. In
tegenstelling tot enkele stuwmeren die we in
de bergen hebben gezien is hier wel veel
groen; bomen, struiken en riet langs de oever
aanwezig. Het miegelt er dan ook van de
vogels.
We hadden tot nu toe slechts 1 reigersoort
gezien, maar hier kunnen we er maar liefst 7
aan onze lijst toevoegen. Kleine zilverreigers
en koereigers zijn alom aanwezig. Van de
grote zilverreiger, het woudaapje en de
purperreiger zien we er 5 tot 10. Van de kwak
enkele en de ralreiger zien we slechts 1 keer.
Het blijkt een favoriete plek te zijn onder de
vogelaars, want de ene na de andere
buslading wordt uitgelaten.

Kleine marmersalamander

Als we langzaam afdalen stijgt de temperatuur
en neemt de inmiddels weer gestaag vallende
regen langzaam af. Via het Arracampo
stuwmeer willen we naar ons einddoel
Torejon El Rubio. Torrejon el Rubio is gelegen
in het noordelijke deel van Extremadura en
vormt een ideale uitvalsbasis om dit deel van
de regio te gaan bekijken. Enkele zeer
interessante vogelgebieden liggen hier “om de
hoek”.
Op de “A5” zien we meerdere grijze wouwen.
Erg opvallend, want de rest van de reis zullen
we ze bijna niet meer zien. Maar hier zien we
er een stuk of 5 jagend boven de dehesa en
rustend op de telefoonpalen. Voor een dood
harig bolletje langs de weg wordt even
gestopt. Het blijkt een bunzing te zijn. Het is
ongeveer 2 uur rijden, maar na 1,5 uur komen

Het Aracampo stuwmeer ligt op de route van
Exremadura naar Madrid. De meeste
vogelaars bezoeken deze meertjes dan ook
voordat ze doorrijden naar het vliegveld. Een
van de Engelse vogelaars wijst op een
afvliegend eendje. Het is een “shoveler” . Het
is de enige die we deze reis zullen zien. Boven
de plas vliegen 4 lachsterns.

Kwak

De dichtheid aan vogels is hier enorm. We
komen vooral het eerste uur oren en ogen te
kort. Aan de andere kant van het meertje ligt
een dood schaap met daaromheen een 20-tal
vale en enkele monniksgieren. De rietvogels
laten zich vooral goed horen. Zien blijkt vaak
een stukje lastiger. De snor laat zijn bekende
rateltje horen. De kleine en de grote karekiet
daarentegen laten een heel wat afwisselender
riedeltje laten horen. Een purperkoet loopt
door het riet met daaroverheen vliegend een
bruine kiekendief. Er schiet een ijsvogel over
het water. Continue zijn enkele graszangers te
horen. Op het water zitten naast de wilde
eend alleen enkele krakeenden. In een
waterplas van amper 60 cm groot ligt een
meerval van 30 cm.

Purperkoet

Tegen het middaguur is de temperatuur voor
het eerst deze vakantie opgelopen tot ver
boven de 20 graden. In Saucidilla gaan we wat
drinken en eten. Lieuwe en Nico besluiten
eens een onbekende locale specialiteit te
nemen, terwijl Martin en ik lekker veilig voor
de bocadillo met kaas en ham gaan. Als de
locale specialiteit gefrituurde varkensoortjes
met knoflook blijkt te zijn, bestellen Lieuwe en
Nico er toch ook maar een bocadillo
achteraan, de varkensoortjes onaangeroerd
achterlatend. Terwijl we het laatste slokje van
de cola nemen slentert er rustig een bruine
rat door de goot voorbij.

van het gebied verkrijgbaar met hierin de
locaties van de hutten. Er zijn twee routes in
het gebied die je kunt rijden. Route 1 kan ook
goed worden gewandeld. Route 2 is een stuk
langer en kan beter met de auto worden
afgelegd. Op de eerste route was tijdens ons
bezoek vooral de laatste vogelkijkhut erg
interessant. We zagen hier de eerste
kokmeeuwen van onze reis tussen enkele
lachsterns. Daarnaast 2 ijsvogels, een
orpheusspotvogel, 3 woudaapjes,
aalscholvers en 1 vorkstaartplevier. Gieren en
dan met name de vale zijn altijd te zien. Op
het overige deel van deze route zagen we een
oeverloper, enkele dwergarenden en
wederom 3 woudaapjes.
Wanneer we aan route 2 beginnen is de
temperatuur opgelopen tot een graad of 30.
De route ziet er iets minder aantrekkelijk uit
dan route 1. In plaats van de rietkragen,
bomen en water is het beeld veranderd in
uitgestrekte grasvlaktes met
hoogspanningskabels. Af en toe passeren we
een uitloper van het meer. Als de weg iets
verdiept door het landschap loopt blijken de
aardenwalletjes aan weerszijden door
bijeneters te worden gebruikt. Overal zitten
gaten. De immense groep mussen blijken
spaanse te zijn. De zwarte borsten van de
mannetjes steken schril af tegen de
achtergrond.

Vorkstaart plevier

In het gebied zijn meerdere vogelkijkhutten.
Bij het info centrum in Saucidilla zijn folders

Als een hop op het draad fanatiek aan het
roepen is besluit Martin hier het geluid van op

te nemen. De “ ruis” op de lijn blijkt een
zuidelijke klapekster te zijn. Aan de andere
kant van de auto is deze druk aan het zingen.
Op deze route zien we verder nog een boom
vol koereigers, 2 grijze wouwen, 2
steltkluten, een oeverloper en een
buidelmees.

verdwijnt onze lichtelijke irritatie snel. Het
huis is weliswaar erg donker, maar (daardoor)
wel lekker koel. En het is er schoon. Boven zijn
een zestal kamers waarvan wij er twee mogen
gebruiken. De andere kamers zijn nog vrij. De
Spaanse schone geeft aan dat als we liever
met twee jongens in een twee persoonsbed
willen slapen dat ook mag... We kiezen toch
maar gewoon voor de kamers met separate
bedden. De spaanse schone woont niet in het
huis en aangezien er geen andere gasten zijn
hebben we de ruime woonkamer en keuken
helemaal voor ons zelf. Aan de wanden
hangen overal jachttrofeeën uit vervlogen
tijden. Door de oude foto’s berenklemmen,
geweien en opgezette dieren ademt het huis
een museale sfeer uit. Wel enigszins luguber.

Koereiger

Route 2 eindigt bij een hek over de weg. Vanaf
hier kunnen we niet verder. We proberen nog
op enkele plekken een doorsteek te maken
naar de bewoonde wereld, maar hoe verder
we de alternatieve route volgen hoe slechter
de weg wordt. Uiteindelijk keren we om en
nemen we dezelfde route terug om direct
door te rijden naar Torejon El Rubio. Onze
tweede overnachtingslocatie in het hart van
Extremadura.
Casa Rural blijkt een groot markant huis in de
bebouwde kom van Torejon El Rubio. Het hek
rondom het huis is open, maar de deur op
slot. Ik had aangegeven dat we er rond 18:00
uur zouden zijn en omdat het nog wat aan de
vroege kant is besluiten we even te wachten.
Als er 18:30 echter nog steeds niemand is
bellen we het telefoonnummer op het bord
naast het huis. De Spaanse dame aan de
andere kant van de lijn spreekt geen woord
engels (of duits of frans), alleen spaans. Nico
weet toch duidelijk te maken dat wij voor het
huis staan. Erg vreemd. Maar als de Spaanse
schone even later aan komt lopen en
vervolgens een rondleiding door het huis geeft

Berenklem in huize Casa Rural

Boven het dorpje ligt een klein stuwmeertje
(Embalse de Torejon). Aangezien deze maar
een korte wandeling verwijderd is van Casa
Rural gaan we hier nog voor het eten even
naar toe. Het is een mooi rustig meertje met
veel begroeiing op de oevers. In tegenstelling
tot de bergmeertjes zijn de taluds flauw
waardoor het een veel natuurlijkere uitstraling
heeft. Verharde wegen lopen er niet om heen.
In het riet zingen een tweetal grote
karekieten. Over het water flitst een ijsvogel.
Een oeverloper vliegt op. Het water staat

hoog tegen de dam aan. De dam is zo’n 5
meter hoog. Ik besluit aan de andere zijde van
de dam te gaan kijken. Als ik over de dam loop
en opkijk van de “ diepe afgrond” aan de
linkerkant zie ik twee kleine vogels in het gras
schieten. Ze vliegen op om iets verderop
boven in de grashalmen weer neer te strijken.
Het blijken sint helenafazanten te zijn. Als de
andere 3 komen aanlopen vliegen ze net weg.
Doordat Martin de kleine stalen pinnen die uit
het dammetje steken over het hoofd ziet
worden deze hem bijna fataal. Al struikelend
weet hij echter nog wel een glimp van de
Helenafazantjes op te vangen, waarna deze uit
het zicht verdwijnen. Het zullen de enige
Helenafazantjes zijn die we zullen zien.
’s Avonds na het eten gaan we opnieuw
omhoog naar het stuwmeertje om te luisteren
naar de moorse en/of gewone nachtzwaluw.
Met uitzondering van een neushoornkever
zien en horen we echter niets.
Grijze wouw, purperkoet, lachstern,
woudaap, purperreiger, ralreiger, kwak,
graszanger, orpheusspotvogel,
vorkstaartplevier, buidelmees, sinthelena
fazant, kleine marmersalamander, bunzing,
bruine rat, meerval

9 mei
Monfrague
Dag 5
Vandaag staat een bezoek aan het nationale
park Monfrague op het programma! Heb er
veel zin in. Als je centraal Spanje aandoet voor
een vogeltour mag een bezoek aan dit park
niet ontbreken. De roofvogels en gieren die je
hier kunt zien zijn wat soorten en aantallen
betreft hoger dan waar dan ook in het
westelijke deel van Europa.
We zijn vroeg wakker. Na het ontbijt in de
enorme keuken schieten we de auto in en
gaan we richting het nationale park. Het
smalle bergweggetje voert ons naar Salto del
Gilatano-Pena Falcon. De rivier de Tajo
stroomt beneden in de diepte voorbij. Boven
ons op de berg ligt het kasteel “Ermita y
Castillo de Monfrague”. Het mag amper de
naam kasteel dragen maar de plek waar het
ligt is prachtig. We parkeren onze auto en
wachten op wat er gebeuren gaat. Het is nog
vroeg en koud.

Zwarte tapuit

De eerste zonnestralen raken de rots waarop
10-tallen vale gieren zich zitten op te warmen.
Beneden ons nabij de rivier vliegt een zwarte
ooievaar en een blauwe reiger. Op de
gierenrots zien we een blauwe rotslijster.
Even later zien we ook nog een zwarte tapuit.

De gieren en roofvogels houden zich echter
nog rustig. Het is ook nog vroeg. We blijven
toch nog maar even hangen. Onder ons zien
we langzaam een grote vogel dichterbij
komen. Als hij even later bijdraait is zijn
wigvormige staart goed te zien. Een prachtige
adulte aasgier. Onophoudelijk vliegen over de
Tajo zwarte wouwen. Enorme hoeveelheden
van deze roofvogel zijn in het nationale park
en ook daarbuiten trouwens te bewonderen.
We horen en zien hier verder nog een
zomertortel en vele rotszwaluwen alvorens
wij doorrijden naar onze volgende stop.
Bij de brug over de Tajo zetten we onze auto
opnieuw aan de kant. Rechts voor de brug kan
de auto worden geparkeerd. Onder de brug
huizen honderden huiszwaluwen en enkele
alpengierzwaluwen. In de drinkbakken bij de
parkeerplaats zitten vuursalamanders van
diverse grootte. In elke bak zit er zo ongeveer
één.
Tijdens de tocht zien we continue vale gieren
met af en toe daartussen een monniksgier.
Deze soorten zijn hier niet te missen. De
volgende stop is bij Portilla del Tietar. Er staan
hier meerdere vogelaars. De telescopen op de
rotswand gericht. De spaanse keizerarend
schijnt hier te broeden. We zetten onze
telescopen op en wachten. Nico en ik lopen
door. Als ik de rotsen met mijn telescoop af
speur zie ik ineens twee donzige kopjes uit
een rotsspleet naar ons kijken. Het blijken
twee oehoe jongen te zijn. De andere
vogelaars van diverse nationaliteiten hebben
deze al gezien. Als we Lieuwe en Martin
roepen valt Martin zijn kapitale fotocamera op
de grond. Het zonnescherm dat hij er net om

heeft gedaan vangt de grootste klap op, maar
de camera is toch wel flink door elkaar
geschud. Even later laat plotseling de spaanse
keizerarend zich fantastisch zien. Van achter
de rotsformatie komt hij aanvliegen. Voor alle
aanwezigen is het in 1 klap duidelijk om welke
soort het gaat. Mochten ze niet over de
vereiste kennis beschikken dan zegt de
plotselinge opgewonden stemming onder het
publiek genoeg. Hij laat zich enkele seconden
goed bekijken waarna hij achter de
boomtoppen verdwijnt. Op de plek waar hij
verdween is een nest zichtbaar. Deze scheen
van de spaanse keizerarend te zijn. Naast deze
fantastische soorten hier ook weer veel vale
gieren, rotszwaluwen en enkele blauwe
rotslijsters. Bij de stuwdammen van de
Torrejon (la Tajadilla) zien we beneden aan de
waterkant een edelhert lopen. De rotswand
waar we uitzicht op hebben biedt zoals
meerdere rotswanden in en om het park een
thuis aan vele vale gieren. Zo nu en dan vliegt
er een raaf of een aasgier voorbij.

Niet zo’n spectaculaire plek maar wel één met
genoeg schaduw. De temperatuur is inmiddels
flink opgelopen. Veel goede plekken in het
park zijn gelegen in de smalle doorgangen
door het bergmassief. Ooit vermoedelijk
gevormd door de rivieren huizen nu op de
stijle rotswanden de gieren, roofvogels en
soorten als de oehoe. Dit bleek ook de plek
om wegen doorheen te leggen. Voor de
parkeerplaatsen die hier in een veel later
stadium aan toe zijn gevoegd was vaak
eigenlijk geen ruimte meer. Het blijft elke keer
dan ook goed oppassen op het andere
verkeer. Gelukkig zijn het nagenoeg alleen
andere vogelaars die we hier tegenkomen.
Eén zo’n uiterst smalle parkeerplaats is
Bascula. Naast de “ normale soorten” als vale
gieren, blauwe rotslijsters en rotszwaluwen

Vale gieren

zien we er geen spectaculaire vogels. Wel
twee reptielen; een muurgekko en een
algerijnse zandloper. Net voorbij Portilla del
Tietar in een poeltje bij een brug kunnen we
het reptielen en amfibieënlijstje verder
uitbreiden met de roodwangschildpad en
europese moerasschildpad.

Algerijnse zandloper

Bij de Taag zoeken we de schaduw op. Lieuwe
neemt een duik in het frisse water. In één van
de kurkeiken zit een roodkopklauwier. Ook
horen we hier een zomertortel. Deze horen en
zien we slechts enkele keren tijdens onze reis.
Dit in tegenstelling tot de roodkopklauwier.
Deze is in grote aantallen aanwezig.

Kaffergierzwaluw

Aan het eind van de dag gaan we naar
Villareal de San Carlos. Hier wat gedronken en
een broodje gegeten. Bij de auto kom ik aan
de praat met een Belgisch stel. Zij hebben
eerder op de dag bij het kasteel Monfrague
twee kaffergierzwaluwen gezien. We wilden
het kasteel links laten liggen maar we vonden

dit toch wel een erg goede reden hier toch
maar naar toe te rijden. Een groot deel van de
klim kan met de auto. Het laatste steile deel
moet te voet. Het is ook mogelijk in “ het
kasteel” omhoog te klimmen waardoor vanaf
het dak een spectaculaire 360 graden view
van de omgeving verkregen kan worden. Voel
me hier toch niet echt op mijn gemak
waardoor ik besluit vanaf de voet van de toren
de lucht in de gaten te houden. Ik word even
later gevolgd door Lieuwe. We blijven geruime
tijd op onze post maar uiteindelijk wordt ons
wachten beloond. Lieuwe ziet ze het eerst.
Het blijken inderdaad twee
kaffergierzwaluwen die met een beste vaart
voorbij vliegen. Martin en Nico moeten nog
wat geduld hebben maar ook zij zien
uiteindelijk de “kaffers”.
Met een voldaan gevoel rijden we terug naar
Torrejon El Rubio. Na een goede maaltijd met
enkele potten bier besluiten Lieuwe en ik om
de dag toch nog iets op te rekken. Gewapend
met een zaklantaarn lopen we richting het
stuwmeer op jacht naar amfibieën en
reptielen. In een poeltje net buiten de
bebouwde kom zitten enkele tientallen
boomkikkers. De kleine slangetjes die in het
poeltje onder de stenen schieten kunnen we
helaas niet lang genoeg bekijken om ze op
naam te kunnen brengen. De padden en
salamanders op het betonweggetje ernaast
geven ons wel ruim de tijd. Het blijken
dwergmarmersalamanders (5) en iberische
knoflookpadden (7) te zijn. Dan horen we
plotseling heel kort het geluid van de moorse
nachtzwaluw. Speelde iemand anders het
geluid af of was het er daadwerkelijk één? Als
we doorlopen richting het stuwmeertje, waar
het geluid vandaan leek te komen, blijft het
echter stil. Ook na geruime tijd wachten laat
hij zich niet meer horen. Op de plek waar het
inmiddels onverharde weggetje een nagenoeg
opgedroogd beekje kruist liggen aan
weerszijden van de weg nog kleine plassen

water in de bedding. In een van de plasjes
wordt mijn aandacht getrokken door de
zoetwatergarnalen die erin rondzwemmen.
Pas dan valt me op dat ertussen een enorme
salamander ligt. Als ik Lieuwe hierop wijs gooit
hij direct zijn badslippers uit en schiet het
smerige water in. Net voordat de salamander
onder een steen glijdt weet Lieuwe deze te
pakken. Voorzichtig wordt hij op een steen
gelegd om er een foto’tje van te maken. Het is
een ribbensalamander. Europa’s grootste
salamandersoort. Prachtig. Enkele seconden
later schiet hij het water in. Toch ook maar
even aan de andere kant van de weg in het
poeltje gekeken, maar naast een half vergane
kat is hierin niets aanwezig.
Ribbensalamanders schijnen nogal giftig te
zijn. Vraag me af of Lieuwe dit smerige poeltje
ook ingedoken was als hij dit geweten had.
Hoe dan ook wel dapper en ik ben blij dat hij
het gedaan heeft. Op de terugweg stuiten we
nog op een juveniele trapslang. Al met al een
zeer geslaagde avondwandeling. Het is
inmiddels ruim na 12 uur en na nog een
biertje maar snel het nest in gedoken.
Zomertortel, alpengierzwaluw, oehoe,
aasgier, spaanse keizerarend, moorse
nachtzwaluw kaffergierzwaluw, europese
moerasschildpad, roodwangschildpad,
vuursalamander, iberische knoflookpad,
dwergsalamander, ribbensalamander,
trapslang, algerijnse zandloper

10 mei
Dag 6
De vlaktes van Caceres, Majasca en Trujillo
Iets meer naar het zuiden van torrejon el
Rubio liggen uitgestrekte licht glooiende
vlaktes. Bomen zijn hier nagenoeg niet
aanwezig. De vlaktes worden gebruikt om
granen op te telen en om het vee op te
weiden. Af en toe worden deze onderbroken
door ruige stukken onontgonnen land. Dit is
het land van de zandhoenders en de trappen.
Wij zetten koers richting de vlaktes van
Casceres en Trujillo. De weg tussen deze twee
plaatsen (via las Canteras) moet een flink
aantal leuke soorten opleveren, zo is ons
verteld.
We zijn al enkele jaren op zoek naar
scharrelaars. Meestal zijn we hiervoor echter
iets te vroeg in het seizoen. Vandaag moet de
dag worden om deze te zien. Het einde van de
vogelvakantie nadert en dit is de omgeving om
ze te zien!
Het duurt even voordat we de weg kunnen
vinden, maar eenmaal hierop aangekomen
zetten we bij de eerste de beste verhoging de
auto stil en de telescopen op. Het uitzicht is
fenomenaal. Zo ver het oog reikt weides met
zo af en toe een boerderij. Als we de
telescoop langzaam de omgeving laten
afspeuren lijkt er niet veel te zitten. Met enig
geduld blijken de trappen echter verre van
schaars. Eerst zien we er alleen één vliegen of
door een open stuk lopen maar even later zien
we ook de kopjes boven het gras uitsteken. Bij
deze eerste stop zien we maar liefst 6 grote
trappen en 4 kleine trappen. Op een groot
gedeelte van de route zullen we deze blijven
zien. Aan het eind van de dag stokt de teller
op een 30-tal grote trappen en een 30-tal
kleine trappen. Ook zien we geregeld rode

patrijzen (15 x), de kuifkoekoek (5x) en
grauwe kiekendief (7x). De kalander
leeuwerik laat zich tijdens de route ook overal
zien. De zon brandt er vandaag ook weer
genadeloos op. Het lijkt alsof we ons in een
koekenpan bevinden. Rondom in de verte
begrenzen heuvelruggen het gebied. Rond 11
uur lijkt de temperatuur de 30 graden grens al
weer gepasseerd te hebben. Schaduw is er in
dit gebied bijna niet, waardoor het steeds
aantrekkelijker wordt in de auto met airco te
blijven zitten. Natuurlijk doen we dit niet,
maar de periodes in de auto worden langer
terwijl de stops aanzienlijk korter worden. Een
enorme parelhagedis kan het vermoedelijk
niet warm genoeg worden. Hij ligt lekker voor
de ingang van een duikertje te zonnen totdat
we hem hierbij storen en hij beschutting in de
duiker opzoekt. Op deze plek stuitten we ook
op een grote gevaarlijk uitziende
duizendpoot. Na determinatie komen we uit
op de scolopendra singulata. Een agressieve
duizendpoot die zich (volgens wikipedia) zelfs
met hagedissen voedt!

Scolopendra Singulata

Er vliegen nogal wat soorten leeuweriken rond
in het gebied. Als we de kortteenleeuwerik

hebben gezien hebben we geen zin meer elke
leeuwerik “ in de kont te kijken”. Het is te
warm waardoor alleen de gemakkelijkere en
grotere soorten nog goed bekeken worden.
Als we bij een afslag komen die naar de rivier
de Almonte voert besluiten we deze afslag te
nemen en de rivier voor de verkoeling op te
zoeken. De rivier voert nog volop water en we
nemen de tijd voor een boterhammetje en
veel drinken. Tijdens de lunch zien we een
rode rotslijster, spaanse mussen een ijsvogel
en enkele rotszwaluwen. Het tweede deel van
de middag is inmiddels aangebroken en nog
steeds geen scharrelaars. Als we na de
Almonte onze route weer oppakken, parkeren
we onze auto wederom op een, zo op het oog,
tactische plek. Het gebied is een stukje ruiger
en we hopen op enkele andere soorten.
Heel even zien we een kopje van een
loopvogel. Na geruime tijd wordt de vogel
teruggevonden. Het blijkt een griel te zijn.
Over ons heen komt een juveniele steenarend
gevlogen. Leuke plek, leuke soorten! Maar de
hitte drijft ons al snel weer de auto in.

weer op de draden of op insecten jagend in de
directe omgeving. We blijven hier geruime tijd
staan. In een drietal andere kasten broeden
kleine torenvalken. Over de velden achter ons
jagen enkele grauwe kiekendieven.
Het dorp Trujillo is uitgeroepen tot
vogelrichtlijngebied om de reden dat er hier
vele kleine torenvalken broeden. Daarnaast
broeden er tussen de 100-en gierzwaluwen
enkele vale gierzwaluwen. We besluiten dan
ook op de terugweg dit oude dorpje nog even
aan te doen. Als we de auto geparkeerd
hebben zoeken we een plekje in de schaduw
van de kerk. Kleine torenvalken vliegen af en
aan. Soms zijn het er meer dan 20!
Gierzwaluwen vliegend krijsend voorbij. Het
blijkt moeilijker dan gedacht, maar uiteindelijk
halen we er toch enkele vale gierzwaluwen
uit.
Het koude biertje smaakt heerlijk ’s avonds.
Wat was het ontzettend warm vandaag. Ik had
gehoopt op goed weer maar dit was wel een
beetje teveel van het goede. Er moet ook wel
wat te klagen overblijven natuurlijk. Als de zon
achter de horizon is verdwenen besluiten we
om nog even “ naar boven” te lopen. Maar bij
het stuwmeertje is het wederom stil. Geen
nachtzwaluw laat zich horen.
Kuifkoekoek, kortteenleeuwerik, grauwe
kiekendief, kleine torenvalk, steenarend,
scharrelaar, vale gierzwaluw,
kalanderleeuwerik, kleine trap, grote trap,
griel, rode patrijs, parelhagedis

Steenarend

De route is bijna ten einde maar vlak voor de
A 58 naar Casceres is het dan toch raak. Aan
de telefoonpalen zijn nestkasten bevestigd. De
meeste nestkasten worden bewoond. Enkele
door kleine torenvalken en enkele door,
jawel, scharrelaars! Maar liefst 4 paartjes zijn
hier aanwezig. En ze zijn lekker actief. Soms
zijn ze te zien voor de ingang van het nest, dan

11 mei
Dag 7
Canchos de Ramiro en het stuwmeer van
Portaje
De laatste volle dag. De gebieden die we
absoluut moesten zien zijn inmiddels bezocht.
Deze dag is dan ook “over”. We pakken het
boekje “ ornithologische routes in
Extremadura” erbij om een leuke afwisselende
route uit te zoeken die in de omgeving
gelegen is. We besluiten het stuwmeer van
Portaje en de rotsen van Ramiro te gaan
bezoeken.
Het duurt niet lang of we naderen reeds ons
startpunt; het dorpje Torrejoncillo. Voordat
we daar aankomen zien we direct na de
snelweg (die we kruizen) een embalse
(stuwmeertje) liggen. Omdat de meeste
waterpartijen hier een enorme
aantrekkingskracht hebben op vogels zetten
we de auto in de berm en kijken we even de
waterplas over. We zien hier de bepaald niet
zeldzame iberische klapekster, een drietal
oeverlopers, een orpheusspotvogel, 2 kleine
plevieren, 1 steltkluut en een zwarte
ooievaar.

Steltkluut

Net na het dorp begint de voorgeschreven
route van Torrejoncillo naar Portaje. Het komt
ons echter beter uit de route andersom te
rijden. Het blijkt lastig de juiste weg te vinden.

We rijden op een onverhard pad door de
prachtige dehesa en boven ons is het een
drukte van jewelste. Eerst zijn het er een
tiental maar de ene na de andere groep voegt
zich erbij. Het blijken zwarte wouwen die de
eerste thermiek pakken om gezamenlijk de
hoogte in te gaan. Het is moeilijk tellen maar
het zijn er uiteindelijk een 50 tal die langzaam
boven ons hoofd hoogte winnen. Bij de groep
voegen zich ook nog enkele vale gieren, drie
dwergarenden en 2 buizerds. We staan naast
de auto en zien de groep langzaam buiten ons
gezichtsveld glijden. Erg indrukwekkend.
Naast ons zingt een boomleeuwerik en enkele
bijeneters vliegen voorbij.
Uit het niets komen we dan toch bij het
stuwmeertje. We rijden al enige tijd door de
dehesa maar we weten nu pas dat we toch de
juiste route hebben genomen. De weg
waarover we rijden splitst het meertje in
tweeën. Aan weerszijden is het water ondiep.
Voordat de stuw in de rivier werd gelegd was
dit vermoedelijk een gedeelte van de dehesa.
De karakteristieke bomen zijn niet gekapt en
steken nu nog boven het water uit. In de
kruinen die nu slechts iets boven het water uit
steken nestelen ooievaars. Aan de rand van
de plas is zelfs een krakkemikkig vogelhutje te
vinden. Aangezien er op de weg geen auto’s
rijden en de vogels zich op geruime afstand
bevinden, zetten we de telescoop op de weg
neer. Aan weerszijden van de weg ligt water
en er is genoeg te zien. Op het eilandje aan de
linkerkant bevindt zich een broedkolonie van
verschillende reigersoorten. Naast de blauwe
reiger broeden er koereigers en kleine

zilverreigers. Een kwak scharrelt er door de
struiken. Erachter struinen 3 lepelaars het
ondiepe water af. Aan de rechterzijde komt
een grotere roofvogel aangevlogen. Hij blijft
even boven het water hangen waarna hij
loodrecht het water induikt. Het blijkt een
visarend! De enige die we deze vakantie
zullen zien. Hij blijft nog even vissen waarna
hij zonder resultaat afvliegt. Op het water is
het betrekkelijk rustig. Er zijn slechts 2
eendensoorten aanwezig; de krakeend en de
wilde eend. Daarnaast zijn er alleen nog
enkele futen te zien. De krooneend die hier
schijnt te broeden zien we helaas niet.
Het stuwmeertje is bijna geheel rond te rijden.
Na het spectaculaire begin wordt het
beduidend minder interessant. We nemen
hier de lunch tot ons en staan dan geruime tijd
op de dijk. We zien echter alleen nog enkele
kokmeeuwen, waarvan 1 met ring en 4 kleine
plevieren. In het riet zingt nog een grote
karekiet.

Direct in de buurt liggen de Canchos de
Ramiro (de rotsen van Ramira). 200 meter na
Concharillo (op de weg naar Ceclavin) slaan
we rechtsaf op de onverharde weg. Ook deze
weg is onverhard en loopt door de prachtige
dehesa. Over ons heen vliegt een
slangenarend. Als we met het raam open
rustig over het pad rijden horen we de
alarmkreet van een steenuil. Door het kabaal
van de kleine vogels is het niet moeilijk de
steenuil te vinden. De omgeving lijkt bijzonder
geschikt voor deze uil, maar toch is dit pas de
eerste die we zien. Langzaam klimmen we wat
omhoog. De Aragon stroomt diep onder ons
langs. Voor ons voegt een andere rivier zich bij
de Aragon. Deze rivier heeft zich een weg
gevreten door het kwartsgebergte. Op de plek
waar hij zich bij de Aragon voegt lijkt het alsof
hij de rotsen als twee gigantische deuren open
heeft gewrongen. Aan het einde van de weg
ligt een parkeerplaats. Het uitzicht is hier
adembenemend.

Slangenarend

Op de loodrechte rotsformaties zijn tientallen
vale gieren aanwezig. Alpengierzwaluwen,
aasgieren en kleine torenvalken vliegen er
rond. Af en toe komt er een zwarte ooievaar
langs gevlogen. Echte spectaculaire
vogelsoorten zien we niet. Als Lieuwe naar
beneden naar de rivier wandelt ziet hij aan de
wateroever een mangoeste rond scharrelen.
We blijven hier nog geruime tijd hangen maar
zien geen andere interessante soorten meer.
Op de terugweg door de dehesa zit er op een
veehek een rotsmus. Tot zover de beschreven
route.

Orpheusspotvogel

Het is nog ongeveer een uur terug naar
Torrejon el Rubio. Als eerder aangegeven zijn
bij de Embalses altijd veel en soms erg
interessante vogels te zien. We pakken de
kaart erbij en stippelen een terugweg uit die
langs zo’n meertje voert. Het wordt Embalse
de Talavan en ook hier is het weer prachtig
vogels kijken. Eerst zien we een aantal
kokmeeuwen, toch betrekkelijk schaars in
Extremadura. Op het water zitten maar liefst
15 dodaars. Door het riet loopt een waterral.
Hij laat zich prachtig bekijken. Maar het meest
interessante komt van boven ons. Eerst zien
we 5 vorkstaartplevieren in een weilandje
achter de kleine waterpartij landen, daarna
komt er een aasgier over en als klap op de
vuurpijl komt er laag een juveniele steenarend
aangevlogen die vlak boven ons naar boven
begint te schroeven. Een graszanger laat

continue zijn monotone “zang” horen. Een
engelse vogelaar ziet ons naar de steenarend
kijken en komt bij ons staan. Als we met hem
aan de praat komen vertelt hij ons dat zijn
vriend hier gisteravond ook een moorse
nachtzwaluw heeft gehoord. We besluiten ’s
avonds hiernaar toe terug te gaan. Eerst gaan
we echter naar ons huis om ons op te frissen
en te gaan eten. Als de avond valt gaan we
terug. We besluiten niet direct terug te rijden
maar op diverse plekken langs de 208 de auto
aan de kant te zetten. Bij de eerste stop is het
direct raak. Kort maar duidelijk zingt er een
moorse nachtzwaluw. Even later vliegt op de
zelfde plek ook een (moorse) nachtzwaluw
over ons heen. De witte vleugelvlekken zijn
goed zichtbaar maar of dit ook de moorse was
is niet met zekerheid te zeggen. We blijven
geruime tijd staan maar hij laat zich niet meer
horen of zien. Op de weg liggen veel dode
trapslangen. Ook iberische knoflookpadden
zijn veel op de weg te vinden. Het blijft daar
natuurlijk ook lekker lang warm. Niet de
meest veilige plek.
We gaan zo nog een uurtje door maar met
uitzondering van een dwergooruil horen we
helaas niets meer. Rond middernacht duiken
we in ons bed.
Orpheusspotvogel, kwak, lepelaar, visarend,
steenuil, dwergooruil, rotsmus, waterral,
vorkstraartplevier, steenarend, moorse
nachtzwaluw, mangoeste, trapslang,
iberische knofloopad

12 mei
Dag 8
Omgeving Trujillo
De laatste dag. Onze vlucht vertrekt om 16:30.
Om 14:30 hoeven we pas op het vliegveld te
zijn. Aangezien het slechts 2 uur rijden is naar
Madrid airport kunnen we nog een ochtendje
vogels kijken. Al met al hebben we heel wat
soorten gezien, maar enkele soorten die we
graag zouden zien ontbreken nog.
Zandhoenders bijvoorbeeld. Zowel de witbuik
als de zwartbuik worden in de omgeving
veelvuldig gezien. De engelsman waarmee we
gisteren hebben gesproken heeft ons
aangegeven dat hij gisteren nabij Trujillo
enkele zandhoenders heeft gezien. Aangezien
dit niet zover van Torrejon el Rubio vandaan is
besluiten we ons geluk daar te beproeven.
Het gebied lijkt weer veel op dat van
eergisteren. Een licht golvend landschap waar
slechts de boerderijen boven de gewassen uit
steken. Bij iedere stop zien we kleine en grote
trappen. Meestal slechts de kopjes maar
enkele keren laten ze zich ook prachtig in het
geheel bekijken. Ook hier weer enkele
kuifkoekoeken. Vale gieren en een
monniksgier vliegen over. Op zoek naar
kadavers. De tijd dringt. We dachten toch iets
meer tijd te hebben. Maar we hebben maar
iets meer dan een uur om de weg af te rijden.
Als er drie kwartier voorbij zijn komen we de
belgen tegen die ons enkele dagen geleden
naar de kaffergierzwaluw hebben gewezen. Ze
komen vanuit de tegengestelde richting en zijn
ook nog tevergeefs op zoek naar
zandhoenders. De kans dat we ze nog zullen
zien lijkt dan ook verkeken. In het laatste
kwartier, als we de belgen nog achter ons weg
zien rijden komen er van rechts van uit het

niets toch twee zandhoenders aangevlogen.
Ze vliegen recht over de auto om 20 seconde
later in het hoge gras neer te strijken. We zijn
ze onmiddellijk kwijt en kunnen ze ook niet
meer terugvinden. Maar het waren wel
degelijk zandhoenders.
Zwartbuikzandhoenders wel te verstaan.
Fantastisch om die als allerlaatste nieuwe
soort aan onze lijst te kunnen toevoegen. We
draaien de auto om en rijden voldaan naar
Madrid.
In Madrid stuurt ons navigatiesysteem ons
over de meest vreemde wegen. We hebben
het idee dat we veel tijd verliezen. Maar
uiteindelijk bereiken we toch mooi op tijd,
althans dat denken we, de luchthaven. Als we
het nummer van ons vliegtuig op de borden
zoeken blijkt deze niet om 17:00 uur maar al
om 15:00 uur te vertrekken! Aangezien het al
14:45 uur is kunnen we niet meer mee. Om
20:00 uur kunnen we echter alsnog met een
vliegtuig mee. Onze portemonnee is dan
echter € 300,-- euro lichter. De afzetters.
Toch al met al een zeer geslaagde vakantie.
Met uitzondering van de witbuikzandhoen en
de havikarend hebben we al onze
wenssoorten gezien. Sommige zoals de
monniksgier en de kleine torenvalk zelfs in
enorme aantallen. Door de afwisseling van
landschappen en de daarbij horende vogels
werd het nooit saai. Vorige vogelvakanties
was de laatste dag er nog wel eens 1 teveel.
Hier was dat zeker niet het geval. Wellicht dat
1 of twee extra dagen in Extremadura ons de

ontbrekende soorten zouden hebben
opgeleverd.
Kuifkoekoek, kleine trap, grote trap,
zwartbuikzandhoen

Grote karekiet

Hop

Dwergarend

Roodkopklauwier en hop

Aasgier

Grauwe gors

Ralreiger

Purperkoet

Hostal Almanzor

Plataforma

Dehesa
Dehesa

Karkas koe

Steppe nabij Caceres

Toegangsweg naar Plataforma

Lieuwe, Martin, Bart en Nico

Soortenlijsten

Vogels
Soort

Locatie

Dodaars
Fuut
Aalscholver
Woudaap
Kwak
Koereiger
Ralreiger
Kleine zilverreiger
Grote zilverreiger
Blauwe reiger
Puperreiger
Zwarte ooievaar
Ooievaar

Weinig. Alleen extremadura, op enkele kleine meertjes
Op alle grotere waterpartijen aanwezig
Weinig. Op drietal verschillende plekken in extremadura
Alleen Embalse de Almaraz-Aracampo, hier meerdere exem.
Alleen Embalse de Almaraz-Aracampo en Embalse de Portaje
In extremadura veel voorkomend
1 x in Embalse de Almaraz-Aracampo
In extremadura op geschikte locaties aanwezig
2 x in extremadura
geen grote aantallen maar overal bij water aanwezig
alleen Embalse de Almaraz-Aracampo, hier meerdere exemplaren
Slechts een 5 tal waarnemingen. Vooral bij gierenrotsen.
Algemeen.

Lepelaar
Wilde eend
Krakeend
Slobeend

Meerdere in Embalse de Portaje en 1 in veerdrinkpoel achter het meertje bij
Torejon el Rubio
Algemeen. En meest voorkomende eend
Beduidend minder dan wilde maar geregeld waargenomen
1 x Embalse de Almaraz-Aracampo

Grijze wouw
Zwarte wouw

Op A5 meerdere langs de snelweg. Daarnaast alleen bij Embalse de AlmarazAracampo
Meeste voorkomende roofvogel Ongelofelijke aantallen

Rode Wouw
Aasgier
Vale gier
Monniksgier

Meerdere keren waargenomen in het Gredos gebergte. Slechts een enkele
in extremadura
10 x waargenomen. Vooral in Parque de Montfrague.
Overal aanwezig in hoge aantallen
Enkele 10tallen waarnemingen. Alleen extremadura

Grauwe kiekendief
Bruine kiekendief
Buizerd
Sperwer
Havik

Op vlakte tussen Caceres en Trujillo vele waarnemingen, hier buiten slechts
enkele
Alleen Embalse de Almaraz-Aracampo, hier meerdere exem.
Geregeld waargenomen. Geen hoge dichtheden.
2x in het Gredos gebergte
1 x auditieve waarneming in het Gredos gebergte

Steenarend
Spaanse keizerarend
Dwergarend
Slangenarend
Visarend
Torenvalk

2 jagende exemplaren.Vlaktes bij tussen Caceres en Trujillo en Embalse
Talavan
1 x bij nest in Montfrague
tientallen waarnemingen. Veruit meest voorkomende arend.
5 x waargenomen op diverse plaatsen
1 x in het Embalse de Portaje
enkele exemplaren. Met name Gredos bergen

Kleine torenvalk

Geregeld waargenomen. In Truijllo veel gezien (broedende populatie in de
stad)

Rode patrijs
Kwartel
Wateral
Waterhoen
Meerkoet
Purperkoet
Grote trap
Kleine trap
Griel
Steltkluut

Meerdere keren waargenomen. Zowel in het Gredos gebergte als in
extremadura
2 auditieve waarnemingen. Beiden in Embalse de Almaraz-Aracampo
2 x waargenomen waarbij 1 prachtige in Embalse Talavan
Slechts enkele keren waargenomen
Veel waargenomen.
In Embalse de almaraz-Aracampo veel gezien. Daarbuiten geen
Op de vlaktes rondom Trujillo en Caseres veelvuldig waargenomen
Op de vlaktes rondom Trujillo en Caseres veelvuldig waargenomen
1 x op vlakte tussen Trujillo en Caseres
Meerdere keren waargenomen

Vorkstaartplevier

Op 2 locaties waargenomen. In embalse de Almaraz-Aracampo en Embalse
Talavan

Kleine plevier
Oeverloper
Kokmeeuw

Veel waargenomen. Bij meeste veedrinkpoelen aanwezig. Meest
voorkomende steltloper
5 x waargenomen op diverse plaatsen
Slechts 3 groepen waargenomen. Bij 3 stuwmeren in Extremadura

Lachstern
Zwartbuikzandhoen
Houtduif
Rotsduif
Turkse tortel
Zomertortel
Koekoek
Kuifkoekoek
Oehoe
Dwergooruil
Steenuil

Veel waargenomen nabij Almaraz Aracampo. Daarbuiten niet waargenomen
1 x 2 exemplaren waargenomen. Nabij Trujillo
Vooral in het Gredos gebergte geregeld waargenomen.
In de bergen en op rotsrichels vrij algemeen
Sporadisch waargenomen in dorpjes
2 auditieve waarnemingen. Beiden in extremadura
Algemeen. Met name in het Gredos gebergte
Op de vlaktes rondom Trujillo en Caseres 5 x waargenomen
2 jongen op nest in Montfrague
Meerdere exemplaren gehoord. Zowel in Gredos als in extremadura
1 x waargenomen. In een dehesa nabij Pescueza

Moorse
nachtzwaluw
Nachtzwaluw
Alpengierzwaluw
Vale gierzwaluw
Gierzwlauw
Kaffergierzwaluw
Ijsvogel
Bijeneter
Scharrelaar
Hop
Groene specht
Grote bonte specht
Kleine bonte specht

2 x kort auditief en 1 mogelijke vliegend. Embalse Torejon El Rubio en nabij
Trujillo
1 x auditieve. Vrouwelijk exemplaar roepend
Meerdere nestelend onder brug Montfrague en canchos de ramiro
In Trujillo enkele waargenomen.
Algemeen.
2 exemplaren bij het kasteel Monfrague
Geregeld waargenomen. Met name in Extremadura.
Algemeen. Met name in Extremadura
Nabij Trujillo 10tal exemplaren in nestkasten. Daarbuiten geen.
Algemeen
3 x auditieve waarneming. Allen in het Gredos gebergte
3 x waargenomen. Allen in het Gredos gebergte
1 x in het Gredos gebergte waargenomen.

Veldleeuwerik

Vrij algemeen. Vooral in het Gredos gebergte

Boomleeuwerik
Kuifleeuwerik
Theklaleeuwerik
Kalanderleeuwerik
Kortteenleeuwerik
Rotszwaluw
Oeverzwaluw
Roodstuitzwaluw
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Boompieper
Witte kwikstaart
Ib. gele kwikstaart
Grote gele
kwikstaart
Winterkoning
Waterspreeuw
Heggenmus
Roodborst
Nachtegaal
Blauwborst
Zwarte roodstaart
Roodborsttapuit
Tapuit
West. Blonde tapuit
Zwarte tapuit
Blauwe rotslijster
Rode rotslijster
Merel
Grote lijster

In het Gredos gebergte vrij algemeen. Niet waargenomen in Extremadura
Algemeen
In extremadura enkele keren waargenomen
In extremadura algemeen. Niet waargenomen in het Gredos gebergte
Na 1 zekere waarnemingen niet meer bewust opgelet
Vrij algemeen.
Enkele waarnemingen, waaronder kolonie in Gredos gebergte
Vrij algemeen
Algemeen
Algemeen
Enkele in het Gredos gebergte. Niet in Extremadura
Algemeen
10 x waargenomen. Vooral in het Gredos gebergte

Baardgrasmus
Provencaalse
grasmus
Brilgrasmus
Grasmus
Zwartkop
Kleine zwartkop
Cettiszanger
Graszanger
Snor
Grote karekiet
Kleine karekiet
Orpheusspotvogel

Bijna overal bij beekjes aanwezig.
Vrij algemeen. Vooral in het Gredos gebergte
Op 2 plekken waargenomen. Beiden Gredos gebergte.
Vrij algemeen in het Gredosgebergte. Niet in extremadura.
Vrij algemeen in het Gredosgebergte. Niet in extremadura?
Algemeen. Vooral in het Gredosgebergte
1 maal waargenomen op het Plataforma.
Algemeen
Algemeen
Enkele waarnemingen. Alleen in het Gredosgebergte.
3 x waargenomen. Zowel Gredos als Extremadura.
2 x waargenomen. Beiden in Montfrague.
5 x waargenomen. Allen in extremadura.
2 x waargenomen. Beiden in extremadura.
Vrij algemeen. Met name in het Gredos gebergte.
Vrij algemeen. Met name in het Gredos gebergte.
Meest algemene grasmus. Overal waargenomen. Echter geen hoge
aantallen.
Enkele keren waargenomen. Alleen bij de pas van Piornal
2 x waargenomen. Waaronder bij de pas van Piornal
In het Gredos gebergte enkele waargenomen.
Geen grote aantallen, maar geregeld waargenomen.
Vrij algemeen.
alleen in extremadura. Hier enkele keren waargenomen
alleen in extremadura. Hier enkele keren waargenomen
aleen Embalse de Almaraz-Aracampo
5 x waargenomen. Allen in extremadura.
aleen Embalse de Almaraz-Aracampo
3 x waargenomen. Zowel Gredos als Extremadura.

Bonte Vliegenvanger
Bergfluiter
Tjiftjaf
Iberische tjiftjaf
Vuurgoudhaan
Pimpelmees
Zwarte mees
Koolmees
Kuifmees
Staartmees (ib)
Buidelmees
Boomklever
Boomkruiper
Iberische klapekster
Roodkopklauwier
Zwarte spreeuw
Wielewaal
Gaai
Ekster
Blauwe ekster
Alpenkraai
Kauw
Zwarte kraai
Raaf
Ringmus
Huismus
Spaanse mus

2 x waargenomen in het Gredosgebergte. Niet in Extremadura
Algemeen in het Gredosgebergte
Slechts 1 waarneming. In het Gredosgebergte.
1 waarneming. Op de pas van Piornal
Algmeen in het Gredosgebergte. Geen in Extremadura.
Vrij algemeen
Algemeen in het Gredosgebergte. Niet waargenomen in Extremadura
Vrij algemeen
alleen waargenomen in het Gredosgebergte. Hier algemeen.
Vrij algemeen
1 maal waargenomen. Alleen in Embalse de Almaraz-Aracampo
Enkele waarnemingen in het Gredos gebergte niet in Extremadura
Enkele waarnemingen met name in het Gredos gebergte
Vrij algemeen
Algemeen
Zeer algemeen
Vrij algemeen
Vrij algemeen. Met name in het Gredos gebergte.
Algemeen
Vrij algemeen.
2 x waargenomen. Op het Plataforma en nabij Pescueza
Weinig waargenomen. Enkele met name nabij een nederzetting
Weinig waargenomen.
In het Gredos gebergte en nabij rotsrichels vrij algemeen
1 maal een groepje waargenomen in het Gredos gebergte
Algemeen
Vrij algemeen in extremadura. Niet waargenomen in het Gredos gebergte

Rotsmus
St Helenafazantje
Vink
Appelvink
Europese kanarie
Groenling
Putter
Kneu
Kruisbek

2 keer waargenomen. Groepje van 10 in het Gredos gebergte en 1 individu
nabij pescueza
1 keer waargenomen. Bij het meertje Embalse Torejon El Rubio
Algemeen. Met name in het Gredos gebergte
Algemeen in het Gredosgebergte
Vrij algemeen
Slechts 3 groepjes waargenomen.
Vrij algemeen
Algemeen in het Gredosgebergte
Alleen in het Gredosgebergte. Hier vrij algemeen

Grauwe gors
Cirlgors
Ortolaan

In extremadura algemeen. Slechts enkele waarnemingen in het Gredos
gebergte
1 x waargenomen in het Gredos gebergte. Niet in extremadura
5 keer waargenomen in het Gredosgebergte. Niet in extremadura

Grijze gors
Totaal

In het Gredosgebergte vrij algemeen. Niet waargenomen in Extremadura
155

Reptielen en amfibieen

Soort

Locatie

Rugstreeppad
Iberische knoflookpad
Gewone pad
Boomkikker
Iberische meerkikker
Smaragdhagedis
Parelhagedis
Algerijnse zandloper
Spaanse muurhagdis
Europese moerasschildpad
Roodwangschildpad
Moorsebeekschildpad
Vuursalamander
Kleine marmersalamander
Ribbensalamander
Muurgekko
Trapslang

Alleen in het Gredosgebergte 1 locatie
Alleen Extremadura. 's Nachts veel op de wegen
1 doodgereden reuzen exemplaar in Torrejon el Rubio
Alleen Extremadura. Veel in Torrejon el Rubioo
Alleen Extremadura. Veel in Torrejon el Rubioo
Paartje in het Gredosgebergte
1 enorme nabij Caceres
Meerdere keren gezien in Extremadura
Alleen in Extremadura. Enkele keren waargenomen
1 x in Extremadura
Exoot, 1 x in Extremadura
Aantal exemplaren in de Ambroz
Meerdere onvolwassenen op 1 locatie in Monfrague
Meerdere exemplaren, zowel in Gredos gebergte als in Extremadura
1 x in klein poeltje nabij Torrejon el Rubio
Slecht 1 x waargenomen.
Veel waargenomen. Alleen in Extremadura. Ook veel dode exemplaren

Zoogdieren
Soort

Locatie

Vos
Iberische haas
Ree
Iberische steenbok (ibex)
Eekhoorn
Bunzing
Bruine rat
Mangoeste
Edelhert

1 x in het Gredosgebergte
1 x in het Gredosgebergte
Enkele keren waargenomen. Alle in het Gredosgebergte
Alleen op het Plataforma. Hier niet te missen
1 x in het Gredosgebergte
1 dode aan de kant van de weg in Extremadura
1 x in Saucidilla
1 x bij Canchos de Ramiro
Enkele keren in het Extremadura

