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CENTRALA SPANIEN 

 

 
 

1. Parador de Gredos 

Hotel 

2. Puerto del Pico 

3. La Plataforma 

4. San Martin del Pim-

pollar 

5. Rio Tormes 

6. Navarredonda de 

Gredos 

7. Sierra de Gredos 

8. Tormes Valley 

9. El Barco de Ávila 

10. Old Bridge 

11. Vulture cliff, Mon-

frague 

12. Trujillo 

13. Belén 

14. Caceres steppe 

15. Santa Marta de 

Magasca 

16. Bridge Rio Tamu-

ja 

17. Rollers nestway 

18. Casa Rural - 

BirdCenter 

19. Castillo de Mon-

frague 

20. Rio Tajo 

21. Vägkorsning norr om Villarreal 

22. Embalse de Torrejon 

23. Mirador del Tietar 2 

24. Embalse de Almaraz-Arrocampo 

25. Ramacastañas 

26. Lanzahita 

27. Robledo de Chavela 

28. El Escorial 
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DELTAGARE 
Anders Noré, Malmköping 

Anders Waldenström, Färjestaden 

Anna Mårtensson, Solna 

Barbro Noré, Malmköping 

Eva Johansson, Arkelstorp 

Karl-Åke Johansson, Arkelstorp 

Lennart Eriksson, Eskilstuna 

Liselotte Wetterstrand Waldenström, Färjestaden 

Monika Ljungars, Torshälla 

Sten Ljungars, Torshälla 

 

 

 

RESELEDARE 
Gigi Sahlstrand, Svartsjö 

H-G Karlsson, Halmstad (ass reseledare) 

 

 

 

 

 

 

 

RESRUTT 

1 maj Resdag. Flyg till Madrid. Sierra de Gredos. Puerto del Pico, Parador Gredos 

2 maj Reserva Nacional de Gredos och Tormésdalgången - La Plataforma, Rio Tormes, San Martin 

del Pimpollar, Parador Gredos 

3 maj Parador Gredos, Navarredonda de Gredos, Tormes Valley, El Barco de Ávila, Old Bridge, 

Vulture cliff Monfragüe. Parador Trujillo 

4 maj Grässtäpperna Belen – Cáceres, Santa Marta de Magasca, Bridge Rio Tamuja, Rollers nest-

way, Trujillo 

5 maj Caceresslätten, Casa Rural – BirdCenter, Castillo de Monfrague, Rio Tajo, Vägkorsning norr 

om Villarreal, Embalse de Torrejon, Mirador del Tietar 2, Embalse de Almaraz-Arrocampo, 

Trujillo    

6 maj Trujillo tjurfäktningsarena, Ramacastanas, Lanzahíta, Robledo De Chavela 

7 maj Hemresa. Robledo De Chavela, Slottet i El Escorial. Transport till Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

OMSLAG. Den fantastiska gamklippan Monfragüe. Foto: Gigi Sahlstrand 

DENNA SIDA. Minervauggla. Teckning: Peter Elfman 
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Gänget som gjorde resan till en guldklimp. Foto: Göran Pettersson  

 

 

 
INLEDNING 

Även i år blev det en extra resa till ”Centrala Spanien med guldkant” då den första resan blev snabbt fullbokad. 

Precis som förra året hoppade jag in och ledde resan nr 2 (som i för sig genomfördes före resan nr 1 ).  

 

Resan började i Gredosbergen, där vårvintern/försommaren var kommen. Snön låg kvar på bergstopparna och i 

vissa sluttningar. Dagarna var relativt sköna men nätterna svala. Färden gick vidare mot Extremadura. Det var 

maffigt att se hur våren utvecklades förbi bilfönstret under resan ned i dalen där man tillslut mötte högsommarn. 

Fågelutbudet var givande, mängden gamar var imponerande, spännande rovfåglar, många vackra fåglar för ögat 

att vila på - blåkråkor, biätare, härfågel, sommargylling, skatgök, blåskata mm. Att få se trappar är spännande, 

och få se stortrapp flygande var extra häftigt! Naturen och miljön var varierad och kolossalt vacker ibland. Att få 

uppleva gamklippan i Monfragüe är en höjdare!  

 

Resa med guldkant innebär också man bor kungligt och äter fantastiska måltider. Men även ett intressant kultu-

rellt inslag i kungapalatsen El Escorial.  

 

Vädret (förutom något regnstänk näst sista dagen och kallt sista dagen), fåglarna och den glada stämningen var 

med oss under hela veckan. Vi såg sammanlagt 139 arter (med tamduva).  
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RESEDAGBOK 

 

1 maj 
Resdag. Planet gick tidigt så det var arla morgontimme 

för alla deltagare, men härligt att komma fram mitt på 

dagen! Efter äntligen hittat ut från parkeringsplatsen med 

våra 2 minibussar gick färden mot Gredosbergen, en färd 

på ca 18 mil. Efter vi passerat Guadarramabergen genom 

en 3,3 km lång tunnel öppnades det upp ett vackert land-

skap. Vi färdades genom ett böljande landskap med 

många korkekar. Vädret var strålande. Många rovfåglar i 

luften under bilfärden, det var många gåsgamar, röda och 

bruna glador och några dvärgörnar. Vid ett stopp för intag 

av lite mat kom en grågam flygande fint. Även många 

vita storkar på vingarna. Härligt att även möta tornseglar-

na som är på väg till Sverige. 

  Väl framme i Gredosbergen tog vi ett kort stopp på väg 

uppför berget. En blåtrast skymtades, en medelhavs-

tenskvätta satt o sjöng, rostgumpsvalor sågs. Sen blev det 

ett litet längre skådarstopp uppe på bergpasset Puerto del 

Pico. Solen lös skönt men temperaturen var "bara" 15 

grader i bergen. Mycket folk i området, det är söndag och 

1 maj. Flera klippsvalor flög under bro och en klippsparv 

sågs och hördes. En person kunde även hänga in en alp-

kråka. Därefter checkade vi in på det mysiga och pampi-

ga Paradorhotellet. Runt hotellet är det gott om fågel – 

det såg lovande ut inför morgondagen! 

  Efter en trerättersmiddag var vi ganska möra - skönt att 

krypa till kojs nu. 

 

Vacker solnedgång i Gredosbergen, fotat från hotellet 

Parador Gredos. Foto: Gigi Sahlstrand 

 

2 maj  
Skådningen började och slutade runt vårt hotell som 

hyser mängder med fåglar, tex den attraktiva och målar-

ten citronsiskan (1 par + ytterligare 6 stycken), mängder 

av gulhämpling, sjungande svarta rödstjärtar, trädgårds-

trädkrypare, dubbeltrast , härfåglar, bergsångare mfl. 

Även nattskärran hördes på morgonen över åsen innan 

solen gick upp. Dock gällde det att lyssna vid rätt tid, den 

höll på i bara ca 10-15 minuter.  

  Efter frukost for gruppen upp i det vackra vädret till 

Plataforma de Gredos, en plats ovanför trädgränsen. Strax 

innan vi var framme tog vi ett stopp för att njuta av herr o 

frun stentrast. I området dök ett dussin iberiska stenbock-

ar upp på hyfsat nära håll. Så lätt de tar sig uppför berget! 

Där fanns även 2 ortolansparvar som både såg och hör-

des. 

  Efter parkerat bilarna upp på Plataforma de Gredos på 

ca 1750m höjd, följde vi vandringsvägen uppåt mot 

1930m höjd. Det var gott om järnsparvar, klippsparvar, 

stenskvättor och klippsvalor. Ytterligare 3 stentrast hitta-

des, även blåtrastar, fröjd för ögat! En forsärla for förbi 

och en hane vattenpiplärka sjöng till och visades sig en  

 

 

 

kort stund. På flera ställen växte decimeterhöga "påsklil-

jor", vackert!  

 

Vandringen uppför La Plataforma de Gredos men vi 

började redan ovan trädgränsen, går köra bekvämt ända 

långt upp. Foto: Gigi Sahlstrand 

 

  Vi kunde även kryssa av skånska skådare . Ett stort 

gäng från Skåne var precis på väg ned från berget. De 

tipsade oss om vad blåhaken var, en av målarterna på 

resan är den blåhakade blåhaken (helt blå haka). Det 

gjorde att vi gick lite längre bort än tänkt men vädret var 

strålande och sånglärkorna sjöng. Men vi hittade inte 

blåhaken där utan den återfanns där den ”brukar finnas” 

.  En hane visade upp sig länge väldigt fint och sjöng en 

trudelutt för oss. Vi såg också en spansk bergsödla, en-

demisk i centrala Spanien. Under picknicklunchen som 

intogs intill forsen nära bilarna, kunde flera iberiska 

stenbockar ses. 

  Efter vandringen åkte vi tillbaka ner i Tormesdalen och 

tog ett stopp vid Rio Tormes. Det är sågs bland annat 

flera trädgårdsträdkrypare och brandkronad kungsfågel. 

Vacker och rofylld plats. Nu var vi fikasugna och åkte till 

ett fik jämte en annan flod, strax utanför San Martin del 

Pimpollar. Vi belönades där med 2 sydnäktergalar och 1 

cettisångare. 1 par härfåglar kunde även ses, de verkade 

häcka i en byggnad jämte fiket. Sen blev vi stående ett 

tag på parkeringen, flertal rovfåglar svepte strax ovanför - 

2 grågamar, gåsgamar, brun glada mfl. Under dagen sågs 

även andra rovfåglar - ormörn, dvärgörn, röd glada.  

Innan middag samlades vi i ett av sällskapsrummen och 

hade en genomgång om upplägget av resan, presentation 

av varandra samt en artgenomgång. Sen var det dags för 

en 3 rättersmiddag som bjöd på en massa namnam. Innan 

vi stöp i säng efter denna fantastiska dag, lyssnade vi 

efter dvärguv men det var tyst. Nåja, vi hade inte så långt 

tålamod, vi var ganska trötta… 

 

3 maj  
Innan solen gick upp kunde de som var morgonpigga 

eller öppnade sitt fönster höra nattskärran igen på morgo-

nen. Men samma sak denna morgon, lät bara en kort 

stund. Efter stuvat in vårt bagage tog vi en runda vid vårt 

hotell. På en ledning satt 4 stensparvar ihop med 2 här-

fåglar och 1 par citronsiskor födosökte stillsamt på mar-

ken. En polyglottsångare visade upp sig fint och sjöng 

några strofer. Från åsen hördes sången från en trädlärka 

och en dubbeltrast.  
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Morgonen gryr i Trujillo. Fotat genom fönstret från boende Parador Trujillo. Foto: Sten Ljungars 

 

  Vi började vår resa ner mot Extremadura dalen men 

innan vi lämnade bergen tog vi ett stopp i grannbyn 

Navarredonda de Gredos ,för fota ett storkbo. Som bonus 

fick vi en forsärla, stensparv och polyglott :-).  

 

De vita storkarna bor gärna i gamla magnifika robusta 

byggnader, ja precis som vi gjorde på denna resa . 

Foto: Gigi Sahlstrand 

 

  Vi stannade även vid en fantastisk blomsteräng med 

orkidéer, örtblommor och fjärilar. Herdesångare (2) sågs 

och hördes, minst 3 rostsångare, några blåskator, sydnäk- 

 

tergalar, sommargyllingar, härfågel och många rödhuva-

de törnskator! Där var även en härlig grodkör i en liten 

damm! 

  I staden El Barco, där vi stannande för att proviantera 

oss med mellanmål, fika och dryck samt köpa glass, såg 

vi minst 3 bleka tornseglare bland stora mängden med 

skriande tornseglare. 

  Vid lunchstoppet på en gammal bro fick vi sällskap av 2 

stjärtmesar samt gänget från Stockholm (StOF), de åker 

med på en annan resa med AviFauna som leddes av 

Göran Pettersson. Efter skakat tass med alla började vi 

resan ner till Extremadura dalen. Så otroligt häftigt att 

från vårvinter möta full sommar. En slingrig väg tog oss 

ned i dalen via charmiga staden Jerte, staden där vissa 

anser att världens goaste körsbär odlas. Tyvärr inte sä-

song för dem när vi passerade. 

  Vårt mål var gamklippan i Monfragüe nationalpark. Upp 

mot hundra gåsgamar var i luften, verkligen en sanslös 

syn! I klippan kunde vi hitta ett bo där pilgrimsfalken 

häckade. 3 ungar fanns i boet och vi såg även föräldrarna. 

Ytterligare obsar blev på 1 smutsgam och 1 par grågamar, 

som även hade ett bo i ett lågt träd i nära klippan, WOW 

för alla gamar! Vi hittade också 2 svarta storksbon (2 par)  

+ 2 ytterligare individer, storkarna var ofta uppe o flög. 

Minst 2 vackra blåtrastar sjöng och visade upp sig fint.  

  Sen var det dags att bege sig till Trujillo där vi nu ska bo 

i tre nätter. Under dagen utmed vägen eller vid ett kortare 

stopp sågs också många biätare, blåskator, rostgumpsva-

lor, bruna och röda glador, kornsparvar, gulhämplingar, 

bergsångare, herdesångare och svarta rödstjärtar.  

  Det hade en varm dag, upp mot 29 grader men började 

morgonen med 5 grader i bergen. Härliga kontraster! På 

kvällen åt vi en fantastisk god 4 rätters middag på vårt 

hotell. Vi bor i ett vackert gammalt nunnekloster från 
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1500 talet men vi bodde säkert betydligt bekvämare än 

vad de gjorde! 

 

Parador Trujillo. Insidan är betydligt bekvämare än vad 

det var på 1500-talet. Staden Trujillo är en supercharmig 

stad! Foto: Gigi Sahlstrand 

 

4 maj  

Efter en stor frukostbuffé var det dags idag att ge sig ut 

på de stora grässlätterna. Temperaturen steg till uppemot 

30 grader men förmiddagen var behaglig varm. Våra 2 

första stopp var lyckosamma. Det tog en liten stund men 

sen hittades den ena trappen efter den andra… 4 stortrap-

par och 7 småtrappar blev det sammanlagt. Även 4 vitbu-

kiga flyghöns sågs flygande i olika omgångar, även fler-

tal vaktlar hördes och vår första minervauggla hittades 

sittandes på en stolpe. Många kalanderlärkor på slätten 

och bland korna fanns såklart kohägrar . Vid en damm 

stannade vi för ett fikastopp, 1 par Iberiska varfåglar höll 

till där (och ytterligare 2 sågs utmed vägen senare). I 

dammen gick 4 styltlöpare, men det var ett svårt motljus 

och värmedaller. Kunde funnits mer i dammen! 

  Efter fikat åkte vi väster ut från Trujillo ut på Cáceres 

slätten. Nu var det varmt men ändå inte outhärdligt! Vid 

en gammal förfallen akvedukt häckade många storkar och 

några spanska sparvar kunde ses. Maffigt att se alla 

storkbon! Lustigt nog kom det 6 svarta storkar överfly-

gande och la sig i en termik ovanför oss. Efter en stunds 

kretsande, ihop med en bivråk, drog de vidare. Plötsligt 

hördes skatgöken ljud och 2 kom svischande förbi oss, 

COOLT!  

 

Sten vad snabb att rycka upp kameran, vi andra stod mest 

stumma/lamslagna av beundran när skatgökarna flög 

förbi på nära håll. Foto: Sten Ljungars 

 

  Vår färd fortsatte och vi imponerades av alla blommor i 

vägkanten och på slätterna. Under sträckan såg vi 6 ängs-

hökshanar. Vi vek av söderut genom staden Santa Marta 

de Magasca. Efter några kilometer sydväst om staden 

kom vi till bron över Rio Tamuja, där tog vi vårt lunch-

stopp. Här häckade flertal rostgumpssvalor under bron, 

samt några spanska sparvar. Vid floden sågs en kungsfis-

kare, några biätare satt och chillade i en buske och en 

forsärla drog förbi. Det var gott om Iberiska bäcksköld-

paddor och Iberiska sjögrodor, de låter verkligen lustigt 

. En sköldpadda blev väldigt glad för smörgåsen vi 

delade med oss av :-). Från bron kunde även stora fiskar 

ses, karpar? 

  Sen var det dags för "blåkråkevägen", utmed några 

kilometer sitter mängder med holkar. Här kunde vi räkna 

in hela 25 stycken!! De satt på ledningarna, på eller i 

holken eller på marken. Vacker syn för ögat! Framförallt 

när de flyger då den blåa färgen tycks explodera. Många 

andra fåglar passar på att häcka även i dessa holkar tex 

svartstare, tornfalk mm. Under dagen, "som vanligt", 

många bruna glador och gåsgamar men även några 

dvärgörnar, ormvråkar, torn och rödfalk. 

  Kvällen var underbar ljum och vi vandrade in bland de 

trånga gatorna fram till stadens mittpunkt, major plaza. 

Här åt vi en mycket god 5 rätters middag. Det var svårt 

att slita sig från den sköna kvällen men det är en dag i 

morgon också :-) 

 

De magnifikt stora grässlätterna där trapparna trivs. Foto: 

Sten Ljungars 

 

5 maj  
Efter den som vanliga mycket goda frukosten åkte vi igen 

ut på Cáceres grässlätten. Vårt första stopp blev utanför 

Casa Rural, "B&B Birdcenter". Där häckar en mängd vita 

storkar på byggnaderna och flera kohägrar gick ihop med 

korna. Här kan man se småtrappar men de lös med sin 

frånvaro däremot såg vi på håll 3 spanska kejsarörnar i 

olika riktningar! Precis när vi skulle åka vinkade ägaren 

ivrig på mig, han hade fått in en stor rovfågel i sin tubki-

kare. Ville ha hjälp med artbestämningen. Självklart 

ställe jag upp och han blev jätteglad när han förstod att 

det var just en av spanska kejsarörnarna han hade hittat. 

Kul att hjälpa till! 

  Vid ett annat stopp fick se en stortrapp flygande, det är 

verkligen en syn för ögat! Även 2 par ängshökar visade 

upp sig mycket fint och 4 minervaugglor bodde på en 

övergiven gård i närheten Sen åkte vi till Montfragüeom-

rådet. Började en hisnande färd upp till ett Castle. Börja-

de med fika sen gick vi upp i borgen. Oj oj vilken utsikt!  

  Färden gick vidare med ett stopp vid en vägkorsning vi 

hade fått tips om. Där fanns flertal herr och fru sammets-

hättor och även flera rostsångare. Sen var det dags för en 

annan gamklippa där spansk kejsarörn brukar häcka. 

Jodå, hanen satt där som en kejsare och bevakade klip-

pan, attans den gåsgam som kom för nära hans bo! Här  
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Panoramabild från Castillo de Monfrague, vilken utsikt. Foto: Gigi Sahlstrand 

 

fick man gamarna riktigt nära!! Vi såg även turturduva 

utmed vägen.  

  Efter vår picknicklunch som intogs ovan åkte vi mot 

sjön vid Almaraz. Det kom några droppar regn men inte 

så att det störde, tvärtom, fåglarna var väldigt alerta! 

Ganska snabbt fick vi se 3 dvärgrördrommar, sen fylldes 

listan på med bronsibis, flygande natthäger, purpurhägrar 

(10 st!), rallhäger, skedstorkar, ägretthägrar, 30-tal sand-

tärnor, purpurhönor, storskarvar, flera vass och trastsång-

are.  

  Efter artgenomgången, som hölls på innegården som 

kantas med apelsinträd, gick vi åter in i stadens mitt för 

äta middag. Blev lätt förvirring på restaurangen för de 

blandade ihop oss med ett annat sällskap (Holländska 

skådare) då servitörerna inte kunde prata engelska men 

alla fick mat, dessutom mycket god tapas, mums! . 

 

6 maj Idag var det dags att byta till ett hotell närmare 

Madrid. Innan vi lämnade Trujillo åkte vi förbi tjurfäkt-

ningsarenan där flera rödfalkar häckar. Vi såg 4 stycken, 

det är dock säkert fler där.  Andra stoppet blev i Rama-

castanas för att ta en fika på ett café och sen spana vid ån. 

Det började droppa lite regn men en sydnäktergal och 

cettisångare hördes. Där stötte vi på igen gänget för StOF 

. Nästa stopp, öster om Lanzahíta, är en vacker plats 

där fjärilslavendeln breder ut sig över ängarna och i 

ekskogen. Men tyvärr kom regnet på allvar och vi blev 

rätt blöta. Dock så sjöng flera trädlärkor envist och vi 

hörde även ett flertal härfåglar, gökar och sommargyl-

lingar. Strax innan regnet började ösa ned kom 30-tal 

bivråk sträckande förbi, maffigt! Säkert hade sträcket 

pågått en stund, vi såg nog bara en bråkdel av det. 

  Nästa stopp, nu uppehåll och skönt väder, blev på en 

spännande plats med bergen runt om sig, söder om Rob-

ledo De Chavela. Ganska snart dök en adult spansk kej-

sarörn upp och vi kunde även hitta deras bo, dock på 

”aphåll”! Vi såg även några gåsgamar, dvärgörn och en 

ormörn. Sommargyllingar sjöng mycket flitigt och flera 

olika kunde beskådas, likaså blåskator och härfåglar.   

  Vårt boende sista natten ligger i bergen strax utanför 

staden Robledo De Chavela. När vi packade ur bilarna lät 

stjärtmesar intill. Fantastiskt trevligt ställe detta också! 

Knappt några andra gäster så vi fick en fantastisk service, 

speciellt vid måltiderna. Innan middagen hade vi art-

genomgång samt summerade veckan till några goda  

 

drinkar. Sista middagen höll samma mått som tidigare 

kvällar, om inte bättre? Vilka middagar vi har ätit under 

veckan! Utanför mitt fönster sjöng svarta rödstjärten, 

ljuvligt! 

 

Dalarna är så vackra med korkekar mfl buskar och träd-

sorter. Foto: Sten Ljungars 

 

7 maj  
Hemresa. De som öppnade fönstret på morgonen fick 

höra minst 2 dvärguvar ropa. Några skådade drog iväg 

innan frukost och åkte till samma dal vi avslutade dagen i 

går. På väg dit syntes en dvärguv, en iberisk gröngöling 

var i dalen och herdesångare sjöng. 

  Sen var det dags för ett kulturellt inslag i staden El 

Escorial. Vägen dit går på hög höjd och vi körde in i 

dimma, trist för där uppe på bergshöjden kan man få en 

fantastisk utsikt där man bl a ser Madrid ca 6 mil bort. På 

en ledning satt en stensparv och fler blåskator sågs.  

  Väl framme i El Escorial dök inte vår guide upp, tiden 

gick men vi löste det tillslut med ny guide på plats. Vi 

fick en guidning i den magnifika byggnaden, ett kunga-

slott som byggdes under spanska guldåldern på 1500-talet 

och var länge världens största byggnad. Ett av UNE-

SCO:s världsarv. Vi fick hasta på något men vi kan kalla 

det att guidningen blev mer effektivt ;-). Under väntan på 

guiden flög 2 alpkråkor över byggnaden, kul nu fick alla 

se dem! En iberisk gröngöling och brandkronad kungsfå-

gel hördes. 

  Efter en smakrik 3 rätters lunch i staden, där vi även 

bjöds på ett glas cava pga missen med guiden, var det 

dags att bege sig till flygplatsen. Vägen till flygplatsen är 



  AVIFAUNA

   

 9 

ganska knepigt på vissa ställen - liknar en tallrik med 

spagetti :-), men vi hittade rätt.. 

  Vi flög alla gemensamt till Amsterdam, sen var det dags 

att ta farväl av varandra. Alltid trist med avsked, vi blev  

 

 

under veckan en härligt tajt grupp. Hoppas vi ses igen! 

 

Gigi Sahlstrand 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Byggnaden El Escorial Foto: Gigi Sahlstrand 
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Svart stork kretsar ihop med gåsgam vid gamklippan i Monfrague. Foto: Sten Ljungars 

 

Artlista fåglar 
1 Snatterand Anas strepera strepera   

1 par längs vägen 4.5 och 6 Embalse de Almaraz-Arrocampo 5.5 

2 Gräsand Anas platyrhynchos platyrhynchos   

Observerad 3 dagar totalt 

3 Rödhöna Alectoris rufa   

1 Caceres steppe 4.5 och 3 Belén 4.5 

4 Vaktel Coturnix coturnix   

4 hörda Belén 4.5 och 1 hörd längs vägen 5.5 

5 Smådopping Tachybaptus ruficollis ruficollis   

2 Embalse de Almaraz-Arrocampo 5.5 och 3 ⚥ Trujillo 5.5 

6 Skäggdopping Podiceps cristatus cristatus   

10 Embalse de Almaraz-Arrocampo 5.5 

7 Svart stork Ciconia nigra   

3 Vulture cliff, Monfrague 3.5, 6 Caceres steppe 4.5 och 1 Mirador del Tietar 2 5.5 

Alla 6 dök upp i en termik (Caceres steppe 4.5). 

8 Vit stork Ciconia ciconia ciconia   

Allmän. Observerad 7 dagar totalt 

9 Storskarv Phalacrocorax carbo   

15 Embalse de Almaraz-Arrocampo 5.5 

10 Dvärgrördrom Ixobrychus minutus minutus   

2 ♂ Embalse de Almaraz-Arrocampo 5.5, 2 ♂ Embalse de Almaraz-Arrocampo 5.5 och 1 ♀ Embalse de Almaraz-

Arrocampo 5.5 

11 Gråhäger Ardea cinerea cinerea   

Tämligen allmän Embalse de Almaraz-Arrocampo 5.5. Observerad 2 dagar totalt 

12 Purpurhäger Ardea purpurea purpurea   

10 Embalse de Almaraz-Arrocampo 5.5 och 1 längs vägen 6.5 

 

 
En av de 10 purpurhägrar vi såg vid sjön Almaraz. Foto: Sten Ljungars 

 

13 Ägretthäger Ardea alba alba   

2 Embalse de Almaraz-Arrocampo 5.5 
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14 Silkeshäger Egretta garzetta garzetta   

Tämligen allmän Embalse de Almaraz-Arrocampo 5.5. Observerad 2 dagar totalt 

15 Kohäger Bubulcus ibis ibis   

8 Belén 4.5. Observerad 3 dagar totalt 

16 Rallhäger Ardeola ralloides   

1 Embalse de Almaraz-Arrocampo 5.5 

17 Natthäger Nycticorax nycticorax   

1 ♂ Embalse de Almaraz-Arrocampo 5.5 

En hane kom flygande. 

18 Bronsibis Plegadis falcinellus   

1 Embalse de Almaraz-Arrocampo 5.5 

19 Skedstork Platalea leucorodia leucorodia   

3 Embalse de Almaraz-Arrocampo 5.5 

20 Fiskgjuse Pandion haliaetus haliaetus   

1 Belén 4.5 

Sågs på håll flygande. 

21 Smutsgam Neophron percnopterus percnopterus   

1 Vulture cliff, Monfrague 3.5 

22 Bivråk Pernis apivorus   

1 Caceres steppe 4.5 och 30 Lanzahita 6.5 

Ett sträck, säkert hade många passerat under dagen men regnet kom som gjorde att sträcket avstannades och vi åkte 

vidare. 

23 Grågam Aegypius monachus   

2 längs vägen 1.5, 2 San Martin del Pimpollar 2.5, 1 ⚥ Vulture cliff, Monfrague 3.5, 2 längs vägen 3.5, 3 längs 

vägen 4.5, 2 Mirador del Tietar 2 5.5, 1 Castillo de Monfrague 5.5 och 1 Robledo de Chavela 6.5 

1.5 Vid vårt lunchställe halvvägs mellan Madrid och Gredosbergen 

24 Gåsgam Gyps fulvus fulvus   

80 Vulture cliff, Monfrague 3.5. Observerad 7 dagar totalt 

 

 
Gåsgamar på klippan i Monfrague Foto Foto: Sten Ljungars 

 

25 Ormörn Circaetus gallicus   

1 längs vägen 3.5 och 1 Robledo de Chavela 6.5. Observerad 3 dagar totalt 

 

 
Ormörn i action! Belöningen blev oidentifierad orm. Foto: Sten Ljungars 
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26 Dvärgörn Hieraaetus pennatus   

4 längs vägen 1.5, 1 Caceres steppe 4.5, 1 Belén 4.5, 1 längs vägen 5.5 och 1 Robledo de Chavela 6.5. Observerad 

6 dagar totalt 

27 Spansk kejsarörn Aquila adalberti   

3 Casa Rural - BirdCenter 5.5, 1 ♂ Mirador del Tietar 2 5.5 och 1 Robledo de Chavela 6.5 

5.5 Vaktade boet, tuff om en gåsgam flög för nära. 6.5 Boet sågs. 

 

 
Den spanska kejsarörnen satt och bevakade sitt bo. Runt om flyger rostgumpsvalor. 

Foto: Gigi Sahlstrand 

 

28 Hökörn Aquila fasciata fasciata   

1 Castillo de Monfrague 5.5 

29 Brun kärrhök Circus aeruginosus aeruginosus   

1 ♀ Embalse de Almaraz-Arrocampo 5.5 och 1 ♀ längs vägen 6.5 

30 Ängshök Circus pygargus   

2 Casa Rural - BirdCenter 5.5. Observerad 2 dagar totalt 

31 Röd glada Milvus milvus milvus   

1 längs vägen 4.5. Observerad 6 dagar totalt 

32 Brun glada Milvus migrans migrans   

Tämligen allmän. Observerad 7 dagar totalt 

33 Ormvråk Buteo buteo buteo   

Observerad 6 dagar totalt 

34 Stortrapp Otis tarda tarda   

4 Belén 4.5 och 1 Caceres steppe 5.5 

5.5 Sågs flygande, lång obs! 

 

 
Wow sa vi när stortrappen kom flygande. Foto: Sten Ljungars 

 

35 Småtrapp Tetrax tetrax   

7 Belén 4.5 

36 Vattenrall Rallus aquaticus aquaticus   

2 hörda Embalse de Almaraz-Arrocampo 5.5 
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37 Purpurhöna Porphyrio porphyrio porphyrio   

4 Embalse de Almaraz-Arrocampo 5.5 

38 Rörhöna Gallinula chloropus chloropus   

2 Embalse de Almaraz-Arrocampo 5.5 

39 Sothöna Fulica atra atra   

2 längs vägen 4.5 och 2 Embalse de Almaraz-Arrocampo 5.5 

40 Styltlöpare Himantopus himantopus   

6 Belén 4.5 och 2 längs vägen 5.5 

41 Drillsnäppa Actitis hypoleucos   

1 längs vägen 1.5 och 1 Mirador del Tietar 2 5.5 

42 Enkelbeckasin Gallinago gallinago gallinago   

1 hörd Puerto del Pico 2.5 

43 Sandtärna Gelochelidon nilotica nilotica   

30 Embalse de Almaraz-Arrocampo 5.5 

De flesta satt på den långa piren. 

44 Vitbukig flyghöna Pterocles alchata alchata   

4 Belén 4.5 

Flygande i olika omgångar, sammanlagt 4 stycken. 

45 Klippduva/tamduva Columba livia livia   

Allmän. Observerad 7 dagar totalt 

46 Ringduva Columba palumbus palumbus   

Allmän. Talrik längs vägen 1.5. Observerad 7 dagar totalt 

47 Turturduva Streptopelia turtur turtur   

1 hörd Mirador del Tietar 2 5.5 och 2 längs vägen 5.5 

48 Turkduva Streptopelia decaocto decaocto   

Allmän. Observerad 7 dagar totalt 

49 Skatgök Clamator glandarius   

2 Caceres steppe 4.5 

Ljudligt förbiflygande vid "storkviadukten". 

50 Gök Cuculus canorus   

Observerad 6 dagar totalt 

51 Dvärguv Otus scops mallorcae   

2 hörda Robledo de Chavela 7.5 

Hördes i gryningen från vårt hotell. 

52 Minervauggla Athene noctua vidalii   

1 Belén 4.5 och 4 Caceres steppe 5.5  

5.5 Alla i samma område runt en ödegård. 

53 Nattskärra Caprimulgus europaeus   

1 hörd Parador de Gredos Hotel 2.5 och 3.5 

54 Tornseglare Apus apus apus   

Talrik. Observerad 7 dagar totalt 

55 Blek tornseglare Apus pallidus   

3 El Barco de Ávila 3.5 

 

 
Vi hittade bara 3 stycken bland stora mängden tornseglare men en lyckades i alla fall komma med på bild! Bra 

fångat Sten! Foto: Sten Ljungars 
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56 Kungsfiskare Alcedo atthis ispida   

1 Bridge Rio Tamuja 4.5 och 1 Embalse de Almaraz-Arrocampo 5.5 

57 Biätare Merops apiaster   

20 längs vägen 3.5. Observerad 5 dagar totalt 

 

 
Det är granna färger på en biätare! Foto: Sten Ljungars 

 

58 Blåkråka Coracias garrulus garrulus   

25 Rollers nestway 4.5 och 1 längs vägen 6.5 

 

 
Matning pågår, blåkråka. Vi såg sammanlagt 26 på resan. Foto: Sten Ljungars 

 

59 Härfågel Upupa epops epops   

1 längs vägen 1.5 och 1 ⚥ San Martin del Pimpollar 2.5. Observerad 7 dagar totalt 

2.5 Häckade i byggnaden intill restaurangen. 

60 Större hackspett Dendrocopos major hispanus   

1 hörd Parador de Gredos Hotel 2.5, 7 Parador de Gredos Hotel 3.5 och 1 El Escorial 7.5 

61 Iberisk Gröngöling Picus sharpei   

1 hörd Parador de Gredos Hotel 2.5, 3 Parador de Gredos Hotel 3.5, 1 hörd Tormes Valley 3.5 och 1 hörd Robledo 

de Chavela 7.5 
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62 Rödfalk Falco naumanni   

2 Trujillo 3.5, 4 Trujillo 6.5 och 1 längs vägen 7.5. Observerad 5 dagar totalt 

 

 
Rödfalk. Foto: Sten Ljungars 

 

63 Tornfalk Falco tinnunculus tinnunculus   

Observerad 4 dagar totalt 

64 Pilgrimsfalk Falco peregrinus brookei   

2 ad och 3 juvenil Vulture cliff, Monfrague 3.5 

Låg i boet. 

65 Iberisk varfågel/ökenvarfågel Lanius meridionalis meridionalis   

2 Belén 4.5. Observerad 3 dagar totalt 

 

 
Ett par hade bo nära vårt fikastop vid en damm på Belens slätter.. Foto: Sten Ljungars 

 

66 Rödhuvad törnskata Lanius senator   

1 längs vägen 1.5. Observerad 6 dagar totalt 
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67 Sommargylling Oriolus oriolus   

1 Old Bridge 3.5, 3 längs vägen 3.5, 3+2 hörda Robledo de Chavela 6.5, 6 hörda Robledo de Chavela 7.5 och 3 

hörda Lanzahita 6.5 

6.5 Flera sågs även under vägen. 

 

 
Man hör ofta sommargylling och ser dom svisha över vägen men vid Robledo de Chavela 

fick vi chansen att titta på dom länge och väl. Foto: Sten Ljungars 

 

68 Nötskrika Garrulus glandarius fasciatus   

Längs vägen 1.5 och 1 Castillo de Monfrague 5.5. Observerad 4 dagar totalt 

69 Iberisk blåskata Cyanopica cooki   

4 Tormes Valley 3.5 och 4 längs vägen 3.5. Observerad 5 dagar totalt 

Sågs lite här o där. 

70 Skata Pica pica melanotos   

Allmän. Observerad 7 dagar totalt 

71 Alpkråka Pyrrhocorax pyrrhocorax erythrorhamphos   

1 Puerto del Pico 1.5 och 2 El Escorial 7.5 

7.5 Flög över kungaslottet. 

72 Kaja Corvus monedula spermologus   

Observerad 4-7.5 

73 Svartkråka Corvus corone corone   

Observerad 6 dagar totalt 

74 Korp Corvus corax   

Tämligen allmän. Observerad 7 dagar totalt 

75 Kalanderlärka Melanocorypha calandra calandra   

Flera obsar på grässlätterna 4.5 och 5.5 

76 Tofslärka Galerida cristata pallida   

5 längs vägen 1.5. Observerad 6 dagar totalt 

77 Lagerlärka Galerida theklae theklae   

1 La Plataforma 2.5 

78 Sånglärka Alauda arvensis   

6 La Plataforma 2.5 

79 Trädlärka Lullula arborea arborea   

1 hörd Parador de Gredos Hotel 2.5, 1 hörd Parador de Gredos Hotel 3.5, 1 hörd Tormes Valley 3.5, 2 hörda Rob-

ledo de Chavela 6.5, 3 hörda Robledo de Chavela 7.5 och 3 hörda Lanzahita 6.5 

80 Klippsvala Ptyonoprogne rupestris   

Observerad 7 dagar totalt 

81 Ladusvala Hirundo rustica rustica   

Allmän. Observerad 7 dagar totalt 

82 Rostgumpsvala Cecropis daurica rufula   

4 längs vägen 1.5. Observerad 7 dagar totalt.  

4.5 Flera häckade under bron Rio Tamuja.. 

83 Hussvala Delichon urbicum meridionale   

Observerad 7 dagar totalt 

84 Svartmes Periparus ater vieirae   

1 hörd Parador de Gredos Hotel 1.5, 2+2 hörda Parador de Gredos Hotel 2.5, 1 hörd Robledo de Chavela 7.5 och 

1+1 hörd El Escorial 7.5 
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85 Tofsmes Lophophanes cristatus weigoldi   

2 Parador de Gredos Hotel 1.5 och 1+1 hörd Parador de Gredos Hotel 3.5 

86 Talgoxe Parus major corsus   

Observerad 7 dagar totalt 

87 Blåmes Cyanistes caeruleus ogilastrae   

Observerad 7 dagar totalt 

88 Stjärtmes Aegithalos caudatus irbii   

+2 hörda Vulture cliff, Monfrague 3.5, 1 ⚥ Old Bridge 3.5, 3 Lanzahita 6.5 och +2 hörda Robledo de Chavela 7.5 

7.5 Hörd vid hotellet. 

89 Nötväcka Sitta europaea hispaniensis   

4 Parador de Gredos Hotel 2.5. Observerad 2 dagar totalt 

90 Trädgårdsträdkrypare Certhia brachydactyla brachydactyla   

2 Parador de Gredos Hotel 1.5, 2 Parador de Gredos Hotel 2.5 och 3 Rio Tormes 2.5. Observerad 3 dagar totalt 

91 Gärdsmyg Troglodytes troglodytes   

Observerad 7 dagar totalt 

92 Kungsfågel Regulus regulus regulus   

2 Rio Tormes 2.5 

93 Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapilla ignicapilla   

2 hörda Parador de Gredos Hotel 1.5, 2+2 hörda Parador de Gredos Hotel 2.5, 1 hörd Parador de Gredos Hotel 3.5 

och 1 hörd El Escorial 7.5 

94 Cettisångare Cettia cetti cetti   

1 hörd San Martin del Pimpollar 2.5, 1 hörd Caceres steppe 4.5 och 1 Ramacastañas 6.5. Observerad 4 dagar totalt 

4.5 Vid "storkviadukten" 

95 Iberisk gransångare Phylloscopus ibericus   

1 hörd Parador de Gredos Hotel 3.5 och 1 hörd längs vägen 3.5 

96 Bergsångare Phylloscopus bonelli   

2 hörda Parador de Gredos Hotel 1.5 och 1 hörd längs vägen 1.5. Observerad 3 dagar totalt 

97 Polyglottsångare Hippolais polyglotta   

1 Parador de Gredos Hotel 3.5, 1 Navarredonda de Gredos 3.5 och 1 hörd Caceres steppe 4.5 

Alla obsarna sjöng och sågs.  4.5 Vid "storkviadukten". 

98 Trastsångare Acrocephalus arundinaceus arundinaceus   

3 hörda Embalse de Almaraz-Arrocampo 5.5 

99 Vassångare Locustella luscinioides luscinioides   

1 hörd Embalse de Almaraz-Arrocampo 5.5 

100 Grässångare Cisticola juncidis cisticola   

Flera obsar under dagen 4 och 5.5 

 

 
Den lilla grässångaren, hördes tydligt och såg flygandes men när den väl satt sig i gräset 

blev den osynlig. Här sitter den tacksamt på staketet. Foto: Sten Ljungars 

 

101 Svarthätta Sylvia atricapilla   

1 La Plataforma 2.5 och 1 hörd Parador de Gredos Hotel 2.5. 5 under dagen 3.5, 2 under dagen 5.5 

102 Herdesångare Sylvia hortensis hortensis   

1+1 hörd Tormes Valley 3.5, 1 hörd längs vägen 3.5, 1 hörd Embalse de Torrejon 5.5, 1 hörd Robledo de Chavela 

6.5 och 1 hörd Robledo de Chavela 7.5 

103 Rödstrupig sångare Sylvia cantillans cantillans   

1 par Tormes Valley 3.5, 1 ♂ Tormes Valley 3.5, 1 ⚥ längs vägen 3.5, 1 par Vägkorsning norr om Villarreal 5.5, 1 

par Castillo de Monfrague 5.5 och 1 hörd Robledo de Chavela 6.5 

104 Sammetshätta Sylvia melanocephala melanocephala   

1 Vägkorsning norr om Villarreal 5.5 och 1 ⚥ Castillo de Monfrague 5.5 
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105 Törnsångare Sylvia communis communis   

1 ♂ hörd La Plataforma 2.5. Observerad 2 dagar totalt 

106 Rödhake Erithacus rubecula rubecula   

1 hörd längs vägen 1.5. Observerad 3 dagar totalt 

107 Sydnäktergal Luscinia megarhynchos megarhynchos   

1 hörd San Martin del Pimpollar 2.5 och 1 hörd Rio Tormes 2.5. Observerad 6 dagar totalt 

108 Blåhake Luscinia svecica cyanecula   

1 ♂ La Plataforma 2.5 

Blåhakad blåhake. 

 

 
Tillslut hittade vi den blåhakade blåhaken, skoj! Foto: Sten Ljungars 

 

109 Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca iberiae   

2 Old Bridge 3.5 

110 Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros   

2+1 hörd Parador de Gredos Hotel 1.5, 3+2 hörda Parador de Gredos Hotel 2.5, 1+1 hörd Parador de Gredos Hotel 

3.5, 1 Vulture cliff, Monfrague 3.5, 2 Robledo de Chavela 6.5, 1 Robledo de Chavela 7.5, 2 längs vägen 6.5 och 

1+1 hörd El Escorial 7.5 

6.5, 7.5 Vid hotellet. 

111 Stentrast Monticola saxatilis   

1 par La Plataforma 2.5, 1 ⚥ La Plataforma 2.5, 2 ♂ La Plataforma 2.5 

Paret sågs strax innan vi var framme vid vägens slut. 

 

 
Stentrasten är en vacker trast! Foto: Sten Ljungars 

 

112 Blåtrast Monticola solitarius solitarius   

1 längs vägen 1.5, 2 ♂ La Plataforma 2.5, 1 hörd Parador de Gredos Hotel 2.5, 2 Vulture cliff, Monfrague 3.5 och 

1 Mirador del Tietar 2 5.5 

113 Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola   

Observerad 7 dagar totalt 
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114 Stenskvätta Oenanthe oenanthe   

Längs vägen 1.5. Observerad 3 dagar totalt 

115 Medelhavsstenskvätta Oenanthe hispanica hispanica   

2 längs vägen 1.5 och 1 längs vägen 5.5 

116 Koltrast Turdus merula merula   

Observerad 6 dagar totalt 

117 Dubbeltrast Turdus viscivorus viscivorus   

1 hörd Parador de Gredos Hotel 1.5, 1 hörd Parador de Gredos Hotel 2.5, 2 hörda Parador de Gredos Hotel 3.5 och 

1 Parador de Gredos Hotel 6.5 

118 Svartstare Sturnus unicolor   

Talrik. Observerad 7 dagar totalt 

119 Järnsparv Prunella modularis mabbotti   

3+1 hörd La Plataforma 2.5 

120 Gulärla Motacilla flava iberiae   

Observerad 2 dagar totalt 

121 Forsärla Motacilla cinerea cinerea   

1 La Plataforma 2.5, 1 ♂ Navarredonda de Gredos 3.5 och 1 ♂ Bridge Rio Tamuja 4.5 

122 Sädesärla Motacilla alba alba   

Observerad 7 dagar totalt 

123 Fältpiplärka Anthus campestris campestris   

2 längs vägen 5.5 

124 Vattenpiplärka Anthus spinoletta spinoletta   

1 ♂ La Plataforma 2.5 

125 Häcksparv Emberiza cirlus   

1 ♂ Robledo de Chavela 6.5 

126 Klippsparv Emberiza cia cia   

Tämligen allmän La Plataforma 2.5 och 1 Castillo de Monfrague 5.5. Observerad 3 dagar totalt 

127 Ortolansparv Emberiza hortulana   

4 La Plataforma 2.5 

 

 
Alltid kul att hitta ortolansparv! Foto: Sten Ljungars 

 

128 Kornsparv Emberiza calandra   

Observerad 5 dagar totalt 

129 Bofink  Fringilla coelebs balearica   

Observerad 7 dagar totalt 

130 Grönfink Chloris chloris aurantiiventris   

3 Parador de Gredos Hotel 2.5 och 1 hörd Parador de Gredos Hotel 3.5. Observerad 4 dagar totalt 

131 Mindre korsnäbb  Loxia curvirostra curvirostra   

4 Parador de Gredos Hotel 2.5, 3 juvenil Parador de Gredos Hotel 3.5 och 1 adult ♂ Parador de Gredos Hotel 3.5 

132 Steglits  Carduelis carduelis   

Observerad 7 dagar totalt 
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133 Hämpling Carduelis cannabina mediterranea   

1+1 hörd längs vägen 2.5. Observerad 2 dagar totalt 

134 Citronsiska Serinus citrinella   

2 Parador de Gredos Hotel 1.5, 2 Parador de Gredos Hotel 2.5, 6 Parador de Gredos Hotel 2.5 och 2 Parador de 

Gredos Hotel 3.5 

 

 
Lyxigt att ha denna målart boende vid samma boende som oss! Citronsiska och 

Parador Gredos. Foto: Sten Ljungars 

 

135 Gulhämpling  Serinus serinus   

Observerad 7 dagar totalt 

136 Stenknäck  Coccothraustes coccothraustes coccothraustes   

1 hörd Parador de Gredos Hotel 3.5, 1 ⚥ Robledo de Chavela 6.5 och 2 ⚥ Robledo de Chavela 7.5 

6.5 Vid hotellet. 7.5 Var av ett par vid hotellet 

137 Gråsparv Passer domesticus   

Observerad 7 dagar totalt 

138 Spansk sparv Passer hispaniolensis hispaniolensis   

Observerad 2 dagar totalt 

139 Stensparv Petronia petronia petronia   

4 Parador de Gredos Hotel 3.5, 2 Navarredonda de Gredos 3.5, 1 Trujillo 3.5, 1 Robledo de Chavela 6.5 och 1 

längs vägen 7.5 

7.5 Satt på en ledning med vägen. 

 

 
            Många kornsparvar i Extremadura. Deras sång nästan ringde i öronen på kvällen ;-).  Foto: Sten Ljungars 
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Vi fick se många iberiska stenbockar, vilken lätthet de tar sig upp och nedför berget! Foto: Sten Ljungars 

 

Däggdjur  
1 Vildkanin Oryctolagus cuniculus   

2 längs vägen 6.5 

2 Ekorre Sciurus vulgaris   

1 Rio Tormes 2.5 

3 Rödräv Vulpes vulpes   

1 längs vägen 2.5 

4 Stenmård Martes foina   

1 Parador de Gredos Hotel 3.5 

5 Rådjur Capreolus capreolus   

Hörds 3.5 och 4.5 

6 Kronhjort Cervus elaphus hispanicus   

1 Embalse de Torrejon 5.5 

7 Iberisk stenbock Capra pyrenaica   

31 La Plataforma 2.5 

 

Övrigt – en död igelkott längs med vägen. 
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Reptiler 
1 Spansk bergsödla Iberolacerta cyreni 

1 La Plataforma 2.5  

2 Iberisk sjögroda Rana perezi   

Allmän Bridge Rio Tamuja 4.5 

3 Iberisk bäcksköldpadda Mauremys leprosa 

Allmän Bridge Rio Tamuja 4.5 

 

De söta små vilda påskliljorna på La Plataforma. Foto: Sten Ljungars 

 

Är denna akvedukt mest plåtad på Caceres slätten? Hursom, här är en annan vacker vinkel. Det som inte syns är alla vita 

storkas bon.  Foto Sten Ljungars 
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Vi fick alltid fantastisk mat och desserter. Med fantasi såg denna fantastiskt goda glass desserten ut som en fågel! Eller visst 

kocken… Foto: Gigi Sahlstrand 

 


