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Reseberättelse
Söndag 4 maj
Köpenhamn - Madrid - Sepulvéda - Hoces del Rio Duratón - Sepulvéda
Samling på Kastrup tidigt på
morgonen, då vårt plan mot
Madrid lyfte kl 06:55. Flygtiden
var knappt 3 timmar och väl
framme möttes vi av vår lokala
guide Godfried Schreur.
Omgående styrde vi norrut mot
Sepulvéda, där vi checkade vi
in på vårt hotel och tog en liten
tur i denna vackra stad.
Fågelmässigt möttes vi bl.a. av
de första häckande
gåsgamarna i klipporna precis
väster om staden samt
sjungande bergsångare och
sydnäktergal. Efter lunch gjorde
vi en exkursion i reservatet
Hoces del Rio Duratón och
Hoces del Rio Duratón
upplevde en mycket fin natur
samt bra skådning. Gåsgamarnas uppvisning i längs bergskanterna kring floden var
magnifika och avslutningsvis fick vi kanonobsar på 2 st sjungande dupontlärkor. Dagen
avslutade med en god och trevlig middag på vårt hotell, innan alla stupad i säng efter en
första mycket lyckad dag!

Måndag 5 maj
Speulvéda - Hoces del Rio Duratón - Ávila - Naverredonda de Gredos
Vi började dagen med en
mycket vacker promenad längs
floden Duratón där vi bl.a. såg
våra första blåtrastar, gott om
klippsvalor, stjärtmesar och flera
sjungande bergsångare.
Därefter gjorde vi ett nytt besök
där vi under gårdagskvällen såg
och hörde dupontlärkorna, vilka
även idag sjöng lite sporadiskt
tillsammans med flera
fätpiplärkor och korrtålärkor.
Innan lunch plockade vi upp
vårt bagage på hotellet i
Speulvéda och efter en snabb
kopp kaffe påbörjade vi vår
körning ner till Sierra de
Gredos. Strax utanför Ávila
stannade vi och åt vår
Sierra de Gredos
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medhavda lunch i riktigt fina marker - den så kallade Dehesan. Under lunchen hördes
minst 2 hedesångare, ett antal bergsångare, någon sydnäktergal samt att ett dvärgörnspar
hade fin uppvisning som avslutades med att en brunglada kom förbi för direkt jämförelse kanon! Under sen eftermiddag anlände vi Naverredonda de Gredos och skådade där
under kvällen - fina vyer och en hel del fåglar däribland flera vackra klippsparvar. Dagen
avslutades med en riktigt bra middag på vårt hotell och precis utanför hotellet spelade
dvärguven intensivt när vi gick till sängs.

Tisdag 6 maj
Naverredonda de Gredos - Sierra de Gredos (Prado del as Pozas) - Naverredonda de
Gredos - Arrocampo - Trujillo.
Direkt efter frukost gav vi oss av upp i bergen till högplatån Prado de las Pozas. Vi gjorde
en mycket fin vandring upp till ca 1 900 m.ö.h. och såg bl.a. gott om klippsparv,
ortolansparv, blåhake, kungsörn, vattenpiplärkor och inte minst en hel del stenbockar.
Lunchen intog vi en bit längre
ner i tallskogen och fick då fina
obsar på häckande
trädgårdsträdkrypare, iberisk
gröngöling och häcksparv. Efter
lunch körde vi vidare söderut
över Sierra de Gredos ner mot
Extremadura. På bara någon
timme bytte vi fjällmiljö mot
tryckande varma
korkeksskogar. Vi stannade på
eftermiddagen och skådade vid
våtmarksområdet Arrocampo
utanför Almaraz och fick då en
hel drös nya resarter. Tidig kväll
checkade vi in på vårt hotell i
Trujillo och avnjöt en god
middag som avslutning på en
mycket bra och väldigt
Prado de las Pozas
omväxlande dag.

Onsdag 7 maj
Trujillo - Monfragüe - Trujillo.
Hela dagen ägande vi åt nationalparken Monfragüe och vi fick en mycket fin dag med
strålande väder och massa fina fågelupplevelser. Morgonen börjande vi vid klippan Peña
Falcon och såg gamarna sakta vakna och börja ge sig ut i luften. Vi hittade även 3 par
häckande svart stork samt fick fina osar på klippsvalor, klippsparvar, blåtrastar och
pilgrimsfalk. Under dagen körde vi sedan runt i parken och fick bl.a se ett av parkens
häckande par spanska kejsarörnar samt några häckande smutsgamar. Dagen avslutades
med skådning och magiska vyer över Extremadura vackra landskap från Castillo de
Monfragüe.
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Torsdag 8 maj
Trujillo - Fälten väster om Trujillo (mot Santa Marta de Magasca) - Fälten kring Cáceres Damm öster om Cáceres - Trujillo
Dagen inleddes i gryningen vid de öppna fälten väster om Trujllio mot Santa Marta de
Magasca för att avnjuta
spelande småtrapp och ett antal
fint poserande stortrappar.
Vidare fick vi även här
kanonobsar på båda arterna
flyghöns. Vi fortsatte sedan mot
Cáceres och på vägen dit fick vi
syn på ett par av hökörn som
satt i en kraftledningsstolpe. I
området nära Cáceres såg vi en
hel del blåkråkor kring de holkar
som finns uppsatta i så gott
som varje telefonstolpe. I några
holkar hade även minervaugglor
bosatt sig, vilka tittade ut när vi
kom förbi. I övrigt var här rätt
gott om härfåglar samt ett antal
ängshökar som jagade och som
vanligt mycket rovfåglar i luften. Santa Marta de Magasca
Kring lunch besökte vi en större
damm strax utanför Cáceres - området var dock tämligen fågelfattigt med några
överflygande sandtärnor, en familj iberisk varfågeln och två fiskande småtärnor var trevligt.
Tidig eftermiddag var vi tillbaka i Trujillo och stannade då vid tjurfäktningsarenan för att
kolla in rödfalkskolonin där. Sedan blev det lite siesta fram till middag då värmen idag
(kring 30 grader) gjorde skådningen svår. Efter middagen gjorde vi en kvällsexkursion
strax söder om Trujillo och fick då höra spelande rödhalsad nattskärrra och tjockfot.
Fredag 9 maj
Trujillo - Belén - Torrecilla de la
Tisia - Nära Jaraicijo - Arroyo de
la Vid - Rio Almonte - Fälten
norr om Trujillo - Trujillo
Vi började dagen vid fälten kring
Belén utanför Trujillo och fick
igen fina obsar på trappar samt
skatgök, provencesångare och
tjockfot. Vi fortsatte sedan mot
Torrecilla de la Tisia för en sen
förmiddagskaffe och längs
vägen dit såg vi mycket gott om
både gamar och andra
rovfåglar. Vi fortsatte sedan
norrut och stannade vid ett
område nära Jaraicijo där vi fick
se ett antal provencesångare
och en herdesångare fint.
Lunchen intogs vid Arroyo de la

Belén
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Vid tillsammans med en fin hane rostsångare samt 3 sjungande sydnäktergalar. Under
eftermiddagen tog vi oss sakta tillbaka mot Trujillo och passerade då Rio Almonte och den
vackra romerska bron som finns där. På kvällen gjorde vi en promenad inne i Trujillo upp
till borgen för att se på den fina utsikten över omgivningarna. Dagen avslutade med att
fantastik middag på torget i Trujillo.
Lördag 10 maj
Trujillo - Arrocampo - SE om
Almaraz - Madrid
Vi lämnade vårt hotell i Trujillo
på morgonen och körde direkt
till våtmarksområdet Arrocampo
utanför Almaraz. Där skådade vi
under morgon och förmiddag
och fick där, utöver alla
våtmarksfåglar, fantastiska
obsar på ett par svartvingda
glada om spelflög samt att
deras ungar från förstakullen
även höll till i området. Vi intog
vår lunch i ett litet bergområde
strax sydost om Almaraz där vi
fick se ett par spanska
kejsarörnar som spelfög och
ropade högljutt alldeles ovanför
oss - vilken fin avslutning!

Arrocampo

Söndag 11 maj
Madrid
Endast hemresa idag. Vi lämnade vårt hotell nära flygplatsen på morgonen och lyfte mot
Köpenhamn strax innan kl. 11:00. Efter knappt 3 timmars flygtid landade vi på Kastrup.
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Artlistor
Nedan redovisas artlistor med korta kommentarer för observerade fåglar, däggdjur samt
fjärilar sedda under resan.

Fåglar
1. Snatterand (Anas strepera)
1 hane Cáceres 8/5, 3 ex Belén 9/5 och 3 ex Arrocampo 10/5.
2. Gräsand (Anas platyrhynchos)
Noterad så gott som dagligen i mindre antal.
3. Rödhöna (Alectoris rufa hispanica)
Enstaka noterad alla dagar utom den första.
4. Vaktel (Coturnix coturnix)
2 spelande på fälten väster om Trujillo 8/5.
5. Smådopping (Tachybaptus ruficollis)
1 ex i liten damm väster om Trujillo 8/5, 2 ex Cáceres 8/5 och ca 5 ex i en liten våtmark precis
söder om Trujillo 8/5.
6. Skäggdopping (Podiceps cristatus)
2 ex Cáceres 8/5, 1 ex Arroyo de la Vid 9/5 och 1 ex Arrocampo 10/5.
7. Svart stork (Ciconia nigra)
3 par på bo vid Peña Falcon,
Monfragüe 7/5, 2 ex Cáceres
8/5, 3 ex Belén 9/5 och 1 ex SE
om Almaraz 10/5.
8. Vit stork (Ciconia ciconia)
Allmän och noterad samtliga
dagar.
9. Storskarv (Phalacrocorax
carbo)
1-3 ex Arrocampo 6/5 samt
10/5.
10. Dvärgrördorm (Ixobrychus
minutus)
Svart stork, Monfragüe, 7 maj
2-4 ex Arrocampo 6/5 samt 10/5.
11. Gråhäger (Ardea cinerea)
Noterad så gott som dagligen i mindre antal.
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12. Purpurhäger (Ardea
purpurea)
30-50 ex Arrocampo 6/5 samt
10/5.
13. Ägretthäger (Ardea alba)
2 ex Arrocampo 10/5.
14. Silkeshäger (Egretta garzetta)
10–25 ex Arrocampo 6/5 samt
10/5.
15. Kohäger (Bubulcus ibis)
50–75 ex områdena kring
Arrocampo 6/5 samt 10/5.
Gåsgam, Hoces del Rio Duratón, 5 maj
16. Skedstork (Platalea
leucorodia)
3 ex Arrocampo 6/5 och 4 ex flög över torget i Trujillo 9/5.

17. Svartvingad glada (Elanus caeruleus)
1 par + 2 1k Arrocampo 10/5.
18. Smutsgam (Neophron percnopterus percnopterus)
Enstaka noterad så gott som samtliga dagar - maxnotering var ca 10 ex i Monfragüe och totalt
noterade vi ca 20 ex
19. Bivråk (Pernis apivorus)
2 ex Sierra de Gredos 6/5 och
1 ex Monfragüe 7/5.
20. Grågam (Aegypius monachus)
Sedd dagligen i mindre antal maxnotering var ca 30 ex Belén
9/5 och totalt noterade vi ca 80
ex.
21. Gåsgam (Gyps fulvus fulvus)
Noterad dagligen med 100-tals
fåglar.
22. Ormörn (Circaetus gallicus)
Sedd dagligen i mindre antal total 26 fåglar noterade.

Smutsgam, Monfragüe, 7 maj
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23. Dvärgörn (Hieraaetus pennatus)
Sedd dagligen i mindre antal - totalt 49 fåglar noterade. Fördelningen mellan ljusa och mellan/
mörka var tämligen jämn, vi noterade 24 ljusa och 25 mellan/mörka (de allra flesta mörka).
24. Spansk kejsarörn (Aquila adalberti)
1 par med bo med ungar Monfragüe 7/5 och 1 par spelflygande SE om Almaraz 10/5.
25. Kungsörn (Aquila chrysaetos homeyeri)
1 äldre nära Ávila 5/5, 1 par Sierra de Gredos 6/5, 1 ad Rio Almomte 9/5 samt 1 3k+ Arrocampo
10/5.
26. Hökörn (Aquila fasciata fasciata)
1 par mellan Trujillo och Cáceres 8/5.
27. Brun kärrhök (Circus aeruginosus aeruginosus)
1 hane Naverredonda de Gredos 5/5, ca 5 ex området kring Arrocampo 6/5 och 1 ex
Arrocampo 10/5.
28. Ängshök (Circus pygargus)
1 hane + 1 hona fälten väster om Trujillo 8/5, ca 5 ex kring Cáceres, 1 hane + 1 hona Belén
9/5, 1 hane norr om Trujillo 9/5 och 1 hona Arrocampo 10/5.
29. Sparvhök (Accipiter nisus)
1 ex Sierra de Gredos 6/5.
30. Röd glada (Milvus milvus milvus)
Enstaka noterade så gott som dagligen - totalt 12 ex noterade
31. Brun glada (Milvus migrans migrans)
Mycket allmän och notera med 100-tals dagligen.
32. Ormvråk (Buteo buteo buteo)
Enstaka noterade dagligen - totalt 14 ex noterade
33. Stortrapp (Otis tarda tarda)
14 ex fälten väster om Trujillo 8/5 och 3 ex (var av en hane i fullt spel) Belén 9/5.
34. Småtrapp (Tetrax tetrax)
1 hane spelande fälten väster om Trujillo 8/5 och 1 hane spelande Belén 9/5.
35. Purpurhöna (Porphyrio porphyrio porphyrio)
8 ex Arrocampo 10/5.
36. Rörhöna (Gallinula chloropus chloropus)
1-3 ex Arrocampo 6/5 samt 10/5 och 1 ex i en liten våtmark precis söder om Trujillo 8/5.
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37. Sothöna (Fulica atra atra)
1 ex i en liten våtmark precis söder om Trujillo 8/5 och 10 ex Arrocampo 10/5.
38. Tjockfot (Burhinus oedicnemus oedicnemus)
1 ex fälten väster om Trujillo 8/5, 1 ex söder om Trujillo 8/5 och 2 ex Belén 9/5.
39. Styltlöpare (Himantopus himantopus)
10-20 ex områdena kring Arrocampo 6/5 och 10/5 samt ca 10 söder om Trujillo 8/5.
40. Större strandpipare (Charadrius hiaticula)
1 ex nära Arrocampo 6/5.
41. Mindre strandpipare (Charadrius dubius curonicus)
1 ex Cáceres 8/5, 1 ex Belén 9/5 och 2 ex Rio Almonte 9/5.
42. Drillsnäppa (Actitis hypoleucos)
2 ex Arrocampo 6/5, 2 ex Cáceres 8/5 och 2 ex Rio Almonte 9/5.
43. Småtärna (Sternula albifrons albifrons)
2 ex Cáceres 8/5.
44. Sandtärna (Gelochelidon nilotica nilotica)
ca 40-50 ex Arrocampo 6/5 och 10/5 samt 4 ex Cáceres 8/5.
45. Vitbukig flyghöna (Pterocles alchata alchata)
10 ex fälten väster om Trujillo 8/5.
46. Svartbukig flyghöna (Pterocles orientalis orientalis)
2 ex fälten väster om Trujillo 8/5.
47. Klippduva/Tamduva (Columba livia)
Tämligen allmän och noterade så gott som samtliga dagar.
48. Skogsduva (Columba oenas oenas)
1 spelande Hoces del Rio Duratón 5/5.
49. Ringduva (Columba palumbus palumbus)
Noterade dagligen i mindre antal.
50. Turturduva (Streptopelia turtur turtur)
Vi noterade bara 4 ex under hela veckan och samtliga sågs i Monfragüe 7/5.
51. Turkduva (Streptopelia decaocto decaocto)
Tämligen allmän och noterade dagligen.
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52. Skatgök (Clamator glandarius)
2-4 ex Belén 9/5.
53. Gök (Cuculus canorus)
Enstaka hörda och sedda dagligen.
54. Dvärguv (Otus scops mallorcae)
1 spelande Naverredonda de Gredos 5-6/5.
55. Berguv (Bubo bubo hispanus)
1 äldre nydöd sågs på en klippa i Monfragüe 7/5. Enligt uppgift hade fågeln varit vid liv bara
dagen innan och oklart vad som hänt denna.
56. Minervauggla (Athene noctua vidalii)
Minst 3 ex i holkar vid fälten öster om Cáceres 8/5.
57. Rödhalsad nattskärra (Caprimulgus ruficollis ruficollis)
1 spelande i skymningen strax söder om Trujillo 8/5.
58. Alpseglare (Apus melba melba)
20-30 ex Monfragüe 7/5.
59. Tornseglare (Apus apus apus)
Allmän och sedd dagligen.
60. Blek tornseglare (Apus pallidus brehmorum)
Enda säkert bestämda var ca 10-15 ex i Trujillo 7-9/5. Arten häckar med några par i staden,
medan vanlig tornseglare är mycket allmän.
61. Kungsfiskare (Alcedo atthis atthis)
1 ex Arrocamo 6/5, 1 ex Monfragüe 7/5, 1 ex Ri Almonte 9/5 och 1 ex Arrocampo 10/5.
62. Biätare (Merops apiaster)
Tämligen allmän och sedd och hörd dagligen.
63. Blåkråka (Coracias garrulus garrulus)
15-20 ex längs vägen med uppsatta holkar vid fälten öster om Cáceres 8/5.
64. Härfågel (Upupa epops epops)
Noterad dagligen i mindre antal.
65. Större hackspett (Dendrocopos major hispanus)
5-8 ex Sierra de Gredos 5-6/5.
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66. (Iberisk) gröngöling (Picus viridis sharpei)
1 ex längs vägen mellan Madrid och Sepulvéda 4/5, 1 ex Hoces del Rio Duratón 5/5 och 3 ex
Sierra de Gredos 6/5.
67. Rödfalk (Falco naumanni)
Sedda dagligen i Extremadura i mindre antal. Flest sågs kring Trujillo där arten häckar både
inne i stan runt torget (enstaka par) samt utanför vid tjurfäktningsarenan (merparten).
68. Tornfalk (Falco tinnunculus tinnunculus)
1 ex Hoces del Rio Duratón 4/5, 1 ex Mellan Trujillo och Cáceres 5/5 och 3 ex SE om Almaraz
10/5.
69. Törnskata (Lanius collurio)
1 hona Sierra de Gredos 6/5.
70. Iberisk varfågel (Lanius meridionalis meridionalis)
Sedda dagligen i mindre antal - totalt ca 30 ex noterade.
71. Rödhuvad törnskata (Lanius senator (rutilans))
Sedda dagligen i mindre antal - totalt ca 50 ex noterade.
72. Somargylling (Oriolus oriolus)
1 sj Hoces del Rio Duratón 4/5, 2-3 sj Hoces del Rio Duratón 5/5, ca 20 ex längs vägen mellan
Sierra de Gredos och Arrocampo 6/5 och 5 ex Monfragüe 7/5.
73. Nötskrika (Garrulus glandarius fasciatus)
2 ex Sierra de Gredos 6/5 och 3 ex Monfragüe 7/5.
74. Iberisk blåskata ((Cyanopica (cyanus) cooki))
Sedd dagligen. Enstaka fåglar kring Sepulvéda och Sierra de Gredos, dock allmän i
Extremedura.
75. Skata (Pica pica melanotos)
Tämligen allmän och sedd dagligen.
76. Alpkråka (Pyrrhocorax pyrrhocorax erythrorhamphos)
50-100 ex Hoces del Rio Duratón 4/5 och ca 10 ex Sierre de Gredos 6/5.
77. Kaja (Corvus monedula spermologus)
Tämligen allmän och sedd dagligen.
78. Svartkråka (Corvus corone corone)
Noterad längs vägen mot Sierra de Gredos samt i Sierra de Gredos med enstaka fåglar 5-6/5.
79. Korp (Corvus corax corax)
Sedd dagligen med enstaka fåglar.
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80. Dupontlärka (Chersophilus
duponti duponti)
2 sjungande hanar vid Hoces
del Rio Duratón, Sepulvéda
4-5/5. Den ena fågeln kunde
avnjutas helt öppet då den
sjöng aktivt på kvällen.
Fåglarna kom igång och
började sjunga strax efter kl.
18:00 samt att den ena fågeln
även sjöng även aktivt på
morgonen dagen efter vid 09tiden.
81. Kalanderlärka (Melanocorypha
calandra)
Dupontlärka, Hoces del Rio Duratón, Sepulvéda, 4 maj
5-10 ex Hoces del Rio Duratón,
Sepulvéda 4-5/5 samt närmast allmän med minst 100-talet varje dag på slätterna runt Trujillo.
82. Korttålärka (Calandrella brachydactyla brachydactyla)
10-20 ex var av flera sjungande vid Hoces del Rio Duratón, Sepulvéda 4-5/5.
83. Tofslärka (Galerida cristata pallida)
Allmän och sedd dagligen, var dock mindre allmän kring områdena runt Sepulvéda, där
lagerlärkan istället dominerade.
84. Lagerlärka (Galerida theklae theklae)
Allmän i områdena runt
Sepulvéda 4-5/5, dock mindre
allmän i Extremadurs även om
den noterades så gott som
dagligen.
85. Sånglärka (Alauda arvensis
guillelmi)
2-4 ex vad av någon sjungande
vid Hoces del Rio Duratón,
Sepulvéda 4-5/5 och 2
sjungande på högplatån Prado
de las Pozas, Sierra de Gredos
6/5.
86. Trädlärka (Lullula arborea)
Enstaka fåglar sedda och hörda
så gott som dagligen.

Klippsvala, Monfragüe, 7 maj
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87. Backsvala (Riparia riparia riparia)
30 ex längs vägen mellan Sierra de Gredos och Arrocampo 6/5.
88. Klippsvala (Ptyonoprogne rupestris)
Tämligen allmän i rätt biotop och sedda nästan dagligen.
89. Ladusvala (Hirundo rustica rustica)
Allmän och sedd dagligen med minst ett 100-tal fåglar.
90. Rostgumpsvala (Cecropis
daurica rufala)
Tämligen allmän i Extremadura
och sågs dagligen där med ca
20-30 fåglar varje dag.
91. Hussvala (Delichon urbicum
meridionale)
Allmän och sedd dagligen med
minst ett par hundra fåglar varje
dag.
92. Svartmes (Periparus ater
vieirae)
ca 20 ex Sierra de Gredos
5-6/5.

Rostgumpsvala, Arrocampo, 6 maj

93. Tofsmes (Lophophanes cristatus mitratus)
4 ex Sierra de Gredos 5/5.
94. Talgoxe (Parus major corsus)
Enstaka fåglar sedda och hörda så gott som dagligen.
95. Blåmes (Cyanistes caeruleus caeruleus)
Sedd i färre antal jämfört med taloxe och enstaka fåglar såg ungefär hälften av dagarna.
96. Stjärtmes (Aegithalos caudatus irbii)
2 ex Hoces del Rio Duratón 5/5 och 10 ex Monfragüe 7/5.
97. Nötväcka (Sitta europaea hispaniensis)
3 ex Sierra de Gredos 6/5.
98. Trädgårdsträdkrypare (Certhia brachydactyla megarhyncha)
ca 10 ex Sierra de Gredos 5-6/5 och 3-5 ex Monfragüe 7/5.
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99. Gärdsmyg (Troglodytes troglodytes kabylorum)
2 sj Hoces del Rio Duratón 5/5, ca 10 ex Sierra de Gredos 5-6/5 och 2-3 ex Monfragüe 7/5.
100.Kungsfågel (Regulus regulus regulus)
1-2 ex Sierra de Gredos 6/5.
101.Brandkronad kungsfågel (Regulus ignicapilla ignicapilla)
1 sj Hoces del Rio Duratón 5/5, ca 5-10 ex Sierra de Gredos 5-6/5 och 1 ex Monfragüe 7/5.
102.Cettisångare (Cettia cetti cetti)
Enstaka fåglar sedda och ffa. hörda så gott som dagligen i lämplig biotop.
103.Bergssångare (Phylloscopus Bonelli)
1 sj Sepulvéda 4/5, 2 sj Hoces del Rio Duratón 5/5, 3-4 sj nära Ávila 5/5 och ca 10 sj Sierra de
Gredos 5-6/5.
104.Polyglottsångare (Hippolais polyglotta)
1 sj strax utanför Sepulvéda 4/5.
105.Sävsångare (Acrocephalus schoenobaenus)
1 sj Arrocampo 6/5 samt 1 ex Arrocampo 10/5.
106.Rörsångare (Acrocephalus scirpaceus scirpaceus)
3-5 sj Arrocampo 6/5 samt 10/5.
107.Trastsångare (Acrocephalus arundinaceus arundinaceus)
4-5 sj Arrocampo 6/5 samt 10/5.
108.Vassångare (Locustella luscinioides luscinioides)
1 sj Arrocampo 6/5 samt 4-5 sj samma lokal 10/5.
109.Grässångare (Cisticola juncidis cisticola)
ca 10 sj Arrocampo 6/5 samt 10/5, vidare enstaka sjungande nästan dagligen i Extremadura.
110.Svarthätta (Sylvia atricapilla heineken)
Noterade i mindre antal dagligen.
111.Herdesångare (Sylvia hortensis hortensis)
2 sj strax utanför Ávila 6/5 och 1 sj nära Jaraicijo 9/5.
112.Rostsångare (Sylvia inornata iberiae)
1 hane strax utanför Sepulvéda 4/5, 2 hanar Monfragüe 7/5 och 1 hane Arroyo de la Vid 9/5.
113.Sammetshätta (Sylvia melanocephala melanocephala)
Noterade i mindre antal nästan dagligen.
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114.Törnsångare (Sylvia communis communis)
2 sj Naverredonda de Gredos 5/5 och 3 sj Sierra de Gredos 6/5.
115.Glasögonsångare (Sylvia conspicillata conspicillata)
1 hane sjungade strax utanför Sepulvéda 4/5.
116.Provencesångare (Sylvia undata toni)
1 hane Belén 9/5 och ca 5-10 ex nära Jaraicijo 9/5.
117.Grå flugsnappare (Muscicapa striata striata)
2 ex Naverredonda de Gredos 5/5 och 1 ex Sierra de Gredos 6/5.
118.Rödhake (Erithacus rubecula)
10-15 ex Sierra de Gredos 5-6/5.
119.Sydnäktergal (Luscinia megarhynchos megarhynchos)
Hördes dagligen i mindre antal - rätt typiskt att ca 5-7 sjungande fåglar noterades på en dag.
120.Blåhake (Luscinia svecica azuricollis)
3 sjungande hanar visade sig fing trots blåsten uppe på högplatån Prado de las Pozas, Sierra
de Gredos 6/5. De hade samtliga en helt blå strupe utan inslag av vitt.
121.Svartvit flugsnappare (Ficedula hypoleuca iberiae)
2 ex Naverredonda de Gredos 5/5
122.Rödstjärt (Phoenicurus
phoenicurus phoenicurus)
1 hane Naverredonda de
Gredos 5/5 och 1 hona Sierra
de Gredos 6/5.
123.Svart rödstjärt (Phoenicurus
ochruros aterrimus)
Noterade dagligen i mindre
antal.
124.Stentrast (Monticola saxatilis)
2 par Prado de las Pozas,
Sierra de Gredos 6/5.
125.Blåtrast (Monticola solitarius
solitarius)
1 par Hoces del Rio Duratón
5/5 och ca 5 ex Monfragüe 7/5.

Stentrast, Sierra de Gredos, 6 maj
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126.Buskskvätta (Saxicola ruberta)
1 hona fälten väster om Trujillo 8/5.
127.Svarthakad buskskvätta (Saxicola rubicola rubicola)
Tämligen allmän och sedd dagligen.
128.Stenskvätta (Oenanthe oenanthe oenanthe)
1 par Hoces del Rio Duratón 4/5, 1 hane Hoces del Rio Duratón 5/5 och ca 15-20 ex Sierra de
Gredos 6/5.
129.Medelhavsstenskvätta (Oenanthe hispanica hispanica)
5-10 ex Hoces del Rio Duratón 4-5/5 och 1 hane Sierra de Gredos 6/5.
130.Koltrast - (Turdus merula merula)
Tämligen allmän och sedd dagligen.
131.Taltrast (Turdus philomelos clarkei)
2 ex Hoces del Rio Duratón 4/5 och 1ex Sierra de Gredos 6/5.
132.Dubbeltrast (Turdus viscivorus viscivorus)
1 ex Hoces del Rio Duratón 4/5.
133.Svartstare (Sturnus unicolor)
Mycket allmän och sedd dagligen - maxnotering var totalt något 1 000-tal i områdena kring
Belén 9/5.
134.Järnsparv (Prunella modularis
mabbotti)
15-20 ex Sierra de Gredos
(främst längs vägen upp till
Prado de las Pozas) 6/5.
135.(Iberisk) Gulärla - (Motacilla
flava iberiae)
10-15 ex Sierra de Gredos 6/5.
136.Forsärla (Motacilla cinerea
cinerea)
ca 5 ex Sierra de Gredos 5-6/5
och 1 ex Monfragüe 7/5.
137.Sädesärla (Motacilla alba
alba)
Noterade i mindre antal nästan
dagligen.

Gulärla, Sierra de Gredos, 6 maj
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138.Fältpiplärka (Anthus campestris campestris)
ca 5 ex (var av några sjungande) Hoces del Rio Duratón 4-5/5.
139.Vattenpiplärka (Anthus spinoletta spinoletta)
10 ex Sierra de Gredos längs vägen upp till Prado de las Pozas 6/5.
140.Häcksparv (Emberiza cirlus cirlus)
1 par + 1 hane 10 ex Sierra de Gredos 6/5, 1 sj Rio Almonte 9/5 och 1 sj SE om Almaraz 10/5.
141.Klippsparv (Emberiza cia cia)
15-20 ex Sierra de Gredos
5-6/5 och 5-10 ex Monfragüe
7/5.
142.Ortolansparv (Emberiza
hortulana)
10 ex Sierra de Gredos längs
vägen upp till Prado de las
Pozas 6/5. Lite udda biotop
jämfört vad man är van vid
hemifrån Sverige, då hanarna
satt och sjöng i blockterräng!
143.Kornsparv (Emberiza
calandra)
Mycket allmän och sedd
samtliga dagar.

Klippsparv, Sierra de Gredos, 6 maj

144.Bofink (Fringilla coelebs coelebs)
Tämligen allmän och sedd dagligen.
145.Grönfink (Chloris chloris aurantiiventris)
1 ex Hoces del Rio Duratón 4/5, 5 ex Hoces del Rio Duratón 5/5 och 1-2 ex Sierra de Gredos
6/5.
146.M. korsnäbb (Loxia curvirostra curvirostra)
10-15 ex Sierra de Gredos 5-6/5.
147.Steglits (Carduelis carduelis parva)
Tämligen allmän och sedd dagligen i mindre antal.
148.Hämpling (Carduelis cannabina mediterranea)
Tämligen allmän och sedd dagligen i mindre antal.
149.Gulhämpling (Serinus serinus)
Allmän och sedd dagligen.
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150.Stenknäck (Coccothraustes coccothraustes coccothraustes)
2 ex SE om Almaraz 10/5.
151.Gråsparv (Passer domesticus balearoibericus)
Mycket allmän och sedd dagligen.
152.Spansk sparv (Passer hispaniolensis hispaniolensis)
Allmän i Extremadura - maxnotering av ca 1 000 ex i området runt Belén 9/5.
153.Stensparv (Petronia petronia petronia)
10-15 ex Hoces del Rio Duratón 4-5/5, 10 ex Naverredonda de Gredos 5/5, 2 ex Sierra de
Gredos 6/5 och ca 10 ex Monfragüe 7/5.

Däggdjur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Europeisk ekorre (Sciurus vulgaris)
Iberisk hare (Lepus granatensis)
Europeisk kanin (Oryctolagus cuniculus)
Rödräv (Vulpes vulpes)
Mink (Neovison vison)
Vildsvin (Sus scrofa)
Iberisk stenbock (Capra pyrenaica victoriae)
Rådjur (Capreolus capreolus)
Kronhjort (Cervus elaphus hispanicus)

Dagfjärlilar
Nedan en lista över observerade och till art bestämda dagfjärilar. Listan är sammanställd av
Christer Jönsson.
1. Makaonfjäril (P. machaon)
2. Seglarfjäril (I. podalirius)
3. Kålfjäril (P. brassicae)
4. Rovfjäril (A. rapae)
5. Grönfläckig Vitfjäril (P. daplidice)
6. Grönstreckad Vitfjäril (E. belemia)
7. Aurorafjäril (A. cardamines)
8. Marockansk aurora (A. belia)
9. Bergers Clouded Yellow (C. alfacariensis)
10. Rödgul höfjäril (C. crocea)
11. Citronfjäril (G. rhamni)
12. Cleopatra (G. cleopatra)
13. Skogsvitvinge (L. sinapis)
14. Falsk järneksnabbvinge (S. esculi)
15. Liten guldvinge (L. phlaeas)
16. Brunfläckig blåvinge (A. agestis)
17. Amiral (V. atalanta)
18. Tistelfjäril (V. cardui)
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19. Storfläckig pärlemorfjäril (I. lathonia)
20. Knapweed Fritillary (M. phoebe occitanica)
21. Schackbräde (M. ines)
22. Sandgräsfjäril (H. semele)
23. Slåttergräsfjäril (M. jurtina)
24. Gatekeeper (P. tithonus)
25. Kamgräsfjäril (C. pamphilus)
26. Kvickgräsfjäril (P. aegeria aegeria)
27. Svingelgräcfjäril (L. megera)
28. Liten tåtelsmygare (T. lineola)
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