Spanje – Extremadura
24-30 april 2022

Georganiseerd door:

www.birdingbreaks.nl

Dag 1: 24 april Schiphol – Trujillo (20oC half bewolkt en zon)
Een leuk welkom in Spanje was de waarneming van een Aasgier bij het Madrid-vliegveld tijdens
het wachten op de huurauto. Onderweg zagen we diverse Ooievaars, Zwarte en Rode Wouwen,
een Dwergarend, Bruine Kiekendief, Torenvalk, Vale Gieren en een Buizerd. Bij benzinestation net
voor Arrocampo konden we op ons gemak genieten van een aantal typische Spanje soorten als
Rotszwaluw en Iberische Klapekster daarna zagen we Koereiger, Purperreiger en drie Lachsterns.
Verrassend was de waarneming van Monniksgier, Grauwe Kiekendief en een groepje Kleine
Torenvalken. Tijdens het voorstelrondje bij het hotel zat er een Zwarte Roodstaart en een Zwarte
Spreeuw enthousiast te zingen en hadden we kort een Europese Kanarie.
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Grauwe Kiekendief

Kleine torenvalk (Foto: Leo Konings)

Dag 2: 25 april Steppen bij Trujillo (22oC half bewolkt en zon)
We begonnen de dag met een bezoek aan de kolonie Kleine Torenvalken in Trujillo. Na een kort
bezoek aan de supermarkt voor wat water en snacks zijn we richting de steppen ten westen van
Trujillo gegaan. Bij onze eerste stop zat er mooi een Hop en bij de tweede stop een
Roodkopklauwier. Bij de derde stop hadden de meeste deelnemers de veelvuldig aanwezige
Kuifleeuweriken en Grauwe Gorzen onder de knie. De eveneens in grote getalen aanwezig
Kalanderleeuwerik bleef voor velen toch nog lastig om te determineren. Overal vlogen Zwarte
Wouwen en af en toe zagen we Dwergarend en eenmaal een Slangenarend.
Na de lunch in Santa Marta de Macasca verder gereden naar een uitkijkpunt bij de Rio Tamuja met
IJsvogel en Roodstuitzwaluwen en een Kleine Zwartkop. Daarna gaf een onvolwassen Spaanse
Keizerarend een vliegshow boven onze hoofden. Bij de steppes waren er heel veel kasten voor
Scharrelaars opgehangen. Blijkbaar werkt het want daar hebben we diverse Scharrelaars gezien.
Voor diverse mensen was dit een wenssoort dus dat was stemming verhogend. Ook nu weer
zagen we (dezelfde?) onvolwassen Spaanse Keizerarend en naast een groep van ruim honderd
Vale Gieren diverse Monniksgieren. Bij een plasje zaten Dodaarzen en een paartje Steltkluut. Op
een kale akker werden Kortteenleeuweriken ontdekt, vloog er een Grauwe en Bruine Kiekendief
over en als room op de taart hebben we de dag afgesloten met een mannetje Grote Trap. Om
18:30 uur waren we terug in het hotel om ons op te frissen voor het eten.

Onvolwassen Spaanse Keizerarend

Scharrelaar
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Dag 3: 26 april Nationaal Park Monfraguë (20oC ‘s morgens zon 's middags bewolkt, weinig wind)
Na wat proviand te hebben ingeslagen bij de lokale supermarkt zijn we richting Nationaal Park
Monfraguë gereden. Aangekomen bij de gierenkolonie langs de Taag zagen we al snel dat de rots
vol zat met gieren. Toen we ons bij een mooi uitkijkpunt geïnstalleerd hadden, verscheen de eerste
Blauwe Rotslijster en ook een Grijze gors. Na wat speurwerk ontdekten we een nest van een
Zwarte Ooievaar. Kort zagen sommigen ook een Cirlgors. We hebben hier uitgebreid te tijd
genomen om alles goed te bekijken. Maar aan alle goede dingen komt een eind en zijn we
doorgereden naar het westen. Onderweg hebben we een stop gemaakt omdat er een blauwe
ekster za die we mooi konden bewonderen. Daar zat ook een Westelijke Baardgrasmus te zingen,
maar die liet zich helaas niet zien. Ook kwamen er mooi laag twee gigantische Monniksgieren
over. Rond 13:00 uur hebben we een stop gemaakt bij wat picknickbankjes om onze lunch op te
eten. Aan de overkant zat een nest van een Zwarte Wouw en ook werd het (niet eens zo heel ver
weg) een edelhert gespot. Daarna hebben we onze weg vervolgd en na wat stops werd het tijd
voor een bakkie koffie. Bij het restaurantje hoorden we Kwartel en Bergfluiter. Op de terugweg
zagen we een Aasgier op het nest zitten, maar helaas was het nest van een Spaanse Keizerarend
niet bezet. De Havikarend gaf wel thuis. Na wat speurwerk konden we zijn nest vinden. Op de rand
zat een volwassen vogel en op het nest lagen een paar donsjongen. Toen was het alweer 18:00
uur en dus hoog tijd om naar huis te gaan. Voor het hotel hebben we nog een tijdje genoten van de
Dwergooruil die zich schuilhield in een boom en rond 20:00 uur was het tijd om te lijsten en daarna
zijn we gaan eten.

Blauwe rotslijster

Zwarte Ooievaar

Dag 4: 27 april Medrida en Alange (24oC licht bewolkt, zon, weinig wind, 's middags buitje)
Vandaag zijn we begonnen met een ritje van een uur richting Merida, een oude romeinse stad.
Nadat we de busjes veilig in een parkeergarage hadden gezet, hebben we eerst een kopje koffie
gedronken. Op de weg naar het barretje zagen we onze eerste Alpengierzwaluw. Na de koffie zijn
we naar de Romeinse brug gegaan. Vanaf de brug konden we mooi een Purperkoet met jong
bekijken, zagen we prachtig een mannetje Wielwaal in een boomtop zitten en een Buidelmees
lisdoddestengels uitpluizen. Op de terugweg zijn we langs een Koereigerkolonie gelopen en na wat
speurwerk vonden we tussen de witte vogels kleine zilverreiger en lepelaar. Tot slot vonden we
ook nog een Kwak in het struikgewas. Na een uitgebreide lunch en een wandeling door de oude
stad waren we om 15:30 weer terug bij de auto’s. Na een kort ritje kwamen we bij het stuwmeer
van Alange waar we een kort wandelingetje hebben gemaakt. Hier zagen we onze eerste Fuut,
vlogen er een paar Lachsterns langs en hadden we het geluk om heel mooi een Kleine Zwartkop te
bekijken. Op het pad zaten Thekla’s Leeuweriken en op de helling scharrelde een Rode Patrijs.
Even later hoorde we zijn contactroepje en toen zat hij opeens prachtig voor ons op een steen te
showen. Nadat iedereen hem prachtig had kunnen bekijken/fotograferen ging hij er op zijn gemakje
weer vandoor. Het hoogtepunt van de dag was een paartje Zwarte Tapuiten die af en aan vlogen
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met voer voor hun jong. Om 18:00 waren we terug bij de busjes en om 19:00 arriveerden we bij het
hotel. Waarna het dagelijks ritueel van lijsten en diner weer op het programma stond.

Purperkoet

Rode Patrijs

Dag 5: 28 april Campo Lugar en Vegas Altas (23oC licht bewolkt, zon, NO-3/4, 's middags buitje)
Na ons vertrouwde ochtendritueel hebben we eerst in Campo Lugar aangelegd voor een kopje
koffie en om gesmeerde broodjes te bestellen. Toen we nog maar net buiten het dorp waren vloog
er over de horizon onze eerste Grote trap van de dag. Een stop een paar honderd meter werd de
tweede Grote Trap van de dag gespot vloog er in de verte een Zwarte Ooievaar. Bijzonder was ook
dat om één telescoopbeeld een paartje Scharrelaar, Torenvalk en een Slangenarend te zien! Plots
werden we opgeschikt door twee Kleine Trappen. Overal zongen Kalanderleeuwiken en her en der
riepen er Kwartels ‘kwikmedit, kwikmedat’. Bij een volgende stop zagen we links en rechts van de
weg een Grote Trap. In de lucht vlogen diverse Vale Gieren en een verre Dwergarend. Toen we de
weg op draaide vloog de vijfde Grote Trap op van die dag. Wat een topdag! Aangekomen bij
Madrigalejo sloegen we linksaf richting wat plasjes. Toen we de bus stopten hoorden we allemaal
exotische geluiden uit de bosjes komen. Bij nadere bestudering bleek het om Sint-Helena
Fazantjes te gaan en een paar Tijgervinkjes. Onderweg zagen we diverse Blauwe Eksters, Hoppen
en een paar Iberische Klapekster. Een stop bij een beekje leverde de enige Grote Karekiet, Grote
Zilverreiger en Oeverloper op en ook broedende steltkluten. Na de lunch reden we een stukje
verder toen er twee Grijze Wouwen uit een boom vlogen om een stukje verderop neer te strijken.
Spontaan volgde een copulatie. Na deze heerlijke dag restte ons niks anders dan de terugweg in
te zetten om ons op te frissen voor een diner down Town Trujillo.

Kleine trap

Grijze wouw
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Dag 6: 28 april Omgeving Trujillo
(23oC licht bewolkt en zon NO-3/4, 's middags een klein buitje)
Vanmorgen hebben we wat eerder dan normaal ontbeten, omdat we vroeg de op steppes willen
zijn voor trappen en zandhoenders. Als we de onverharde weg op draaien zien we al onze eerste
Grauwe Kiekendief van de dag. Overal zingen Kalanderleeuweriken en in het veld roept een
Kwartel. Vrij snel (en vrij ver) spotten we onze eerste Grote Trap van de dag. Daarna besluiten we
een stukje verder te rijden. Enthousiast wordt ook een Kleine Trap gemeld, maar bij nader inzicht
blijkt dit een rustende Monniksgier te zijn. Dat is ook leuk! Als we een stukje verder rijden vallen we
met onze neus in de boter. Links zit een mannetje Grote Trap parmantig te baltsen en rechts een
Kleine Trap met dito gedrag. In het veld roepen Grielen en vrij snel zien we er drie. Tja dat is een
lastige keuze. Moet je dan blijven kijken naar de Grote Trap, de Kleine Trap of toch genieten het
gele starende oog van de Griel? Ik beslis om afwisselend aandacht aan de verschillende soorten te
besteden. Na een tijdje zie ik Zandhoenders op de horizon vliegen. Voordat ik ze goed en wel
bekeken heb zijn ze uit het zicht verdwenen. Mijn hart veert op al ik vrij kort daarna de rauwige
roep van het witbuikzandhoen hoor. Een oplettende deelnemer vindt er na een tijdje een paar. Dan
vliegen de eersten op. Groepje voor groepje vertrekken ze. Uiteindelijk blijft de teller bij 23 vogels
steken. Rond 10 uur besluiten we dat het genoeg is en rijden we verder. Daar zien we onze tweede
Tapuit van de reis en eerste Rode Wouw van Extremadura. Her en der maken we stops om te
genieten van ‘oude bekenden’ als Hop, Scharrelaar en Blauwe Ekster. Laag vliegen een paar
Monniksgieren over en in de verte onze dagelijkse Slangen- en Dwergarenden. Rond 12:00 keren
we terug bij het hotel. Daar drinken we een kopje koffie en doen we inkopen voor de lunch.

Grote trap
Een paar mensen kiezen ervoor om te gaan site seeing in Trujillo, de rest gaat ‘gewoon’ vogelen.
In wat struikjes zingt onze eerste en enige Brilgrasmus van de reis en tussen de boomtoppen
scharrelen de Iberische ondersoort van de Staartmees. Als we weg rijden spotten we langs de weg
nog een Grijze Wouw. Iets eerder dan normaal keren we terug naar het hotel, zodat de mensen
zich nog wat kunnen opfrissen voor het diner en alvast wat in kunnen pakken. Na het lijsten gaan
we om normale tijd eten, maar veel tijd is daar niet voor omdat we in de schemering naar Moorse
Nachtzwaluwen willen gaan luisteren. Als ik uitstap op onze bestemming hoor ik eerst een
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Koekoek roepen en daarna de kenmerkende roep van de Moorse Nachtzwaluw. Bingo! Om 23:00
uur zijn we tevreden terug in het hotel.

Hop (Foto: Leo Konings)

Bijeneter (Foto: Leo Konings)

Dag 7: 29 April Arrocampo – Madrid (25oC Strakblauwe lucht en zon, wind ZO-4)
Dit is helaas alweer onze laatste (en grotendeels reis) dag. Nadat alle koffers in de bus zijn
geladen rijden we om 8:15 uur weg bij het hotel. We hebben tijd voor nog twee (korte) stops. De
dag begint met een Rode Wouw, Buizerd (onze derde van de reis) en natuurlijk links en rechts
Zwarte Wouwen een Vale gieren. Bij een plasje zitten een paar Kokmeeuwen zonder zwarte kap.
Daarna gaan we richting Arrocampo omdat een paar deelnemers graag nog eens de Woudaap
willen zien. Als we stoppen zien we meteen al Monniksgieren en Purperreiger en een verre
witwangstern overvliegen en in het riet zit een Sprinkhaanzanger te zingen. Na een tijdje klinkt er
wat rauwe ‘wouw, wouw’ roepjes die wijzen op de aanwezigheid van een Woudaap. Plots vliegt er
eentje mooi over, daarna nog een (foto). Twee toevallig aanwezige Nederlanders zien een klein
reigertje in het riet zitten. Wat zou dat zijn vragen ze ons. Voordat we ze gevonden hebben vliegt
hij op en blijkt het nóg een Woudaap te zijn! Dan is het echt tijd om naar het vliegveld te gaan en
hijsen we ons voor de laatste keer in de busjes. Na een autorit van twee uur arriveren zonder
vertraging op het vliegveld. Blijkbaar reizen we onder een gunstig gesternte want geheel volgens
schema vertrekt ons vliegtuig.

Woudaap (Foto: Leo Konings)
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Rode wouw
Tijdens vlucht leg ik de laatst hand aan het reisverslag. Terwijl ik nog wat zit te dagdromen over
alle prachtige vogels die we de afgelopen week gezien hebben dommel ik weg. Bij terugkomst op
Schiphol is onze bagage al op de band voordat wij er zijn. Dat is een meevaller! Iedereen heel erg
bedankt voor de gezellige week en hopelijk tot ziens op een volgende reis met BirdingBreaks.
Fokko Erhart & Dick de Vos
20 juli 2022
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Steppe in de buurt van Trujillo

Groep spot een Steenpatrijs bij het stuwmeer van Alange
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