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Denne rapporten omhandler NOF Travels tur til Extremadura i april 2007. Til 
sammen deltok 16 personer fra mange deler av landet. Turen ble en suksess 
både fuglemessig og sosialt. Totalt fikk vi 131 arter. Vi så de aller fleste av 
spesialitetene området kan by på, herunder den meget, sjeldne iberiaørnen. 

 
 
Iberiaørn, Monfragüe. Foto: Roar 
Solheim 
 
Deltagere: 
 
Følgende personer deltok på 
turen:  
 
Eric Roualet, Atle Qvale, Roar 
Solheim, Per Åge Skålerud, 
Hans Sagstuen, Hans 
Skuterud, Runar Jåbekk, Bernt 
Knutsen, Ole Skimmeland, 
John Martin Mjelde, Knut Arne 
Nygård, Wenche Hartviksen, 

Anders C. Sjaastad, Thomas Grønn, Jarl Nystrøm, Per Stensland (turleder) 

 

 
En stor takk til alle deltagerne som bidro til å gjøre denne turen til en suksess. 
 
Jeg tillater meg derfor å legge inn noen av de tilbakemeldinger som er kommet 
inn i ettertid: 
 
”Nok en gang takk for en flott tur preget av fine opplevelser, hyggelig selskap og masse 
artige fugleobservasjoner…” 

 
”Takk for turen! Absolutt uforglemmelig” 

 
”Er meget fornøyd med turen sånn ornitologisk, hadde hørt at det var mye gribb og 
rovfugl i Spania men mengden var likevel imponerende”. 
 
”Turen var fantastisk på alle måter..,” 
 
”Dette var noe av det flotteste av fugletur jeg har vært med på…” 
 
 
 
 
Reisen til Extremadura 
 
Alle møtte presis på Gardermoen. Innsjekking, flytur og anskaffelse av leiebiler gikk etter 
planen. Noe forsinket, dro vi ut fra storbyen Madrid med kurs vestover. Våre bange anelser 
om mulige plassproblemer, trafikk-kork eller problemer med å finne riktige motorveier og 
avkjøringer ble gjort til skamme. Nesten samtidig rullet vi inn på den på forhånd avtalte 
rasten rett vest av Santa Olalla. Her ble ”menu del dia” fortært av alle, med en noe 
ubestemmlig ”vino de la casa” til. Rundt 23.30 nådde vi Hotel Victoria i Trujillo. Og hvem 
var den første personen vi møtte her langt vest i Spania...? Jo, Per Øystein Klunderud fra 
NOF/Naturvernforbundet i Buskerud. En sann Spania-venn. 



Dag 1: Belen og Trujillo – Santa Marta de Magasca- Torrejon el Rubio 
 
Vi møttes 0730 for å kjøre ut i det nærliggende steppeområdet ved landsbyen 
Belen. Belen, som på spansk betyr krybbe- eller i dette tilfelle muligens et 
forkortet navn på Jerusalem, er et lite område med llanura/steppe kun 10 min. 
kjøring fra byen. Vel, vi var ikke kommet langt ut i området før de spanske 
”spesialitetene” viste seg for oss. Skjæregjøk, kalanderlerke, rødfalk, stor- og 
dvergtrappe. Spesielt var dvergtrappen samarbeidsvillig; hannene spilte og vi 
fikk se og høre både lyd- og fluktspill. 
 
En av sjåførene var litt uheldig med et veivalg, og kjørte seg fast. Bilen kom seg 
greit på veien igjen, men vi kunne ikke la være å legge merke til vannlekkasjen. 
Nå fikk turleder bange anelser…Heldigvis hadde Trujillo et utmerket Peugeot-
verksted. Her konstaterte de at det dreide seg om helt vanlig drypp fra bilens 
klimaanlegg. Nå skinte solen igjen! 

 
 
Rødfalker, Trujillo, Extremadura. 
Foto: Roar Solheim 
 
I mens gjorde deltagerne seg 
kjente med den herlige og 
historisk interessante byen 
Trujillo. Her kan man vandre i 
omgivelser preget av romerske, 
mauriske og gammelspanske 
byggeskikker. Og, på takene 
hekker det stork, mens det i 
luften svirrer rødfalk og en og 
annen gråseiler. Jeg antar at de 
fleste følte historien litt ekstra 

nær på Plaza Mayor, rett foran statuen av byens helt- ”inkadødaren” Francisco 
Pizzaro. 

 

 
Etter innkjøp av frokost/lunsj, bar det ut på veien nordover. Vi stoppet ganske 
raskt på en kjerrevei. Her ble det et deilig måltid i det fri med brød, ost, oliven, 
skinke, yoghurt osv. Men noe særlig matro ble det ikke. Med det fine været 
begynte også rovfuglene å røre på seg. Det var gåsegribb, munkegribb og 
åtselgribb på vingene. Både svart- og ”rød” glente også. En og annen slangeørn 
og plutselig også en haukørn. For ikke å glemme dvergørner i begge varianter. 
Fra den nærliggende eukalyptusklyngen kom det stadige småflokker med 
middelhavsspurv. Jo, vi var godt i gang! 

 

 

 
Munkegribb. Ved Trujillo. Foto: John 
Martin Mjelde 
 
 
Etter noen kilometer til, stoppet vi 
ved en bru over Rio Almonte. Her var 
det amur- og klippesvaler som 
dominerte. Ikke langt unna Santa 



Marta stoppet vi og beskuet en gribbeflokk som satt og ventet på at et ganske 
nyfødt lam skulle forlate denne verden. Moren var i ny og ne borte og skremte 
gribbeflokken, men antageligvis til ingen nytte. Slik fungerer naturen her ute på 
de extremadurianske stepper. 
 

 
Gåsegribber på lam. Foto: Roar Solheim 
 
Så bar det inn til kafferast i Santa Marta de Magasca. Ikke verdens navle, men 
god kaffe, lokalt øl og is gikk ned på høykant. Fra Santa Marta bar det via en 
meget humpete kjerrevei over mot Caceres. Før kjerreveien fikk vi for øvrig med 
oss blåråke ved en av de oppsatte hekkeanordningene på stolpene. Denne veien 
tærer på bilene, men kan anbefales da en kan stoppe hvor-som-helst; her kjører 
stort sett ikke spanjolene. Ved inngangen til veien hadde vi 7-8 enghauk 
dansende over jordet. Langs veien la vi dverglerke, markpiplerke og etter hvert 
også svartbuksandhøne til artslisten. En av de observante deltagerne fant 
tilfeldigvis 2 hoder som stakk opp midt ute på steppen. Deretter kom det flere 
individer til, så her så vi opp mot 20 sandhøns. Men, hvitbuksandhøne hadde vi 
ikke på turen. Kanskje var steppene for fuktige i år, med høyt gress og med 
vannhull over alt? Resultatet av dette kan være at fuglene spres mye mer og at 
de ikke trenger å bruke de tradisjonelle vannhullene. 
 
Deretter kjørte vi rolig mot overnatting i Torrejon el Rubio, med en avstikker til 
”svartvingeglentestedet” nord for Monroy. Men nei, her var den ikke akkurat da. 
Dessverre fikk vi heller ikke denne særegne arten under resten av turen. Til tross 
for at vi kjørte rolig gjennom hovedbiotopen for arten i Europa, de vakre 
dehesaområdene mellom Navalmoral de la Mata og Trujillo. 
 
 
Dag 2. Monfragüe 
 
Opp tidlig. Første stopp var Arroyo de la Vid. Her hadde vi den første 
rødstrupesangeren. Den arten skulle senere vise seg å bli den vanligste sylvia-
sangeren. Det var bietere i luften, og over oss lå allerede mengder av gribb til 
tross for at sola knapt var stått opp. 
 
Neste stopp var P-plassen nedenfor Castillo de Monfragüe. Her fanget vi opp de 
litt vemodige strofene fra en mestersanger. Vi så den ganske godt alle sammen 
også. Ellers var det flere syngende trelerker. Mens gruppa besteg borgen, 
anskaffet turleder en ny ”overdådig” lunsj. Neste stopp var Penefalcon, eller 
Salto de Gitano (”sigøynerspranget”). Her var det mye gribb igjen, men vi fikk 
også svartstork på reir. Og, til slutt tror jeg også alle fikk se klippespurven godt! 



Det samme gjaldt blåtrost. En herlig haukørn rett foran klippen smakte også 
fortreffelig. Så bar det noen kilometer videre. Det var noen ørner som måtte 
sjekkes. Men, nei, det var nok slangeørn igjen. ”Men der da, den lysebrune med 
de litt hengende vingene…Visst søren, det er jo en iberiaørn! Der går den inn for 
landing i en eik. Og, der er en til! Heisann, de parrer seg jo!...Der er den i lufta 
igjen. Sjekk der a, den sloss med en munkegribb…” 
 
Det viste seg altså å være et par med iberiaørn som drev med parrdannelse, selv 
om de nok ennå må vente et år eller to på å kunne stifte familie. Ny art for de 
fleste! 

 
 
Ved Salto de Gitano. Monfragüe: Foto: 
Roar Solheim 
 
 
Vi kjørte videre mot rasteplassen. Noen 
stopp underveis med alpeseilere og 
blåskjærer. Vi rastet ved Mirador de 
Trajadilla. Dette er enda en bergvegg 
som fungerte som hekkeplass for ulike 
rovfugler og svartstork. Noen av de 
ivrige vandret i buskene og ble 

belønnet med en hekkspurv. Vi kravlet oss videre på den snirklete veien, stoppet 
her og der, og nådde til slutt Portillo del Tietar. Blant småfuglene dominerte 
sørnattergal og cettisanger. Over oss sirklet mange rovfuglarter. Og plutselig, en 
mørk skygge gled inn fra høyre. Sjokoladebrun, med lyst hode/nakke og hvite 
vingeknoker. En voksen iberiaørn! Den så de fleste meget bra, tror jeg. Så var 
det på tide å finne hubroen. Den hekker årvisst her, og blir sett hvis en har tid til 
å vente. Dessverre hadde ungene krøpet inn under en busk, det var jo siesta-tid 
da vi var der. Så hubro kunne vi dessverre ikke legge til den voksende artslisten. 

 

 
Etter en runde ut av parken, med kaffestopp med nogo attåt, kjørte vi  
rolig tilbake igjen mot Torrejon el Rubio. På kvelden prøvde vi lykken på 
nattsangerfronten. Dessverre ble det mest frosk og ikke verken ugler eller 
rødhalsnattravn. Var det for kjølig? For fuktig? For tidlig? Eller en kombinasjon? 
Vel, en kan ikke få alt i Spania i løpet av 2 ½ dag. 
 
 
Dag 3. Torrejon el Rubio- Almaraz- Navalmoral de la Mata-Madrid 
 
Extremadura har nesten ikke våtmark av betydning. Men, regionen har noen 
kunstige våtmarker, som for eksempel Embalse de Arroyocampo ved Almaraz. 
Dette er en del av dammen som er skapt gjennom oppdemningen av elvene 
Tietar og Tajo. Og vannet er varmere enn ellers, fordi det har vært brukt til å 
avkjøle atomreaktorene i Almaraz.  
 
Uansett, her er det våtmarksarter. Vi så flere dvergrørdrum, purpurhegrer, 
natthegrer, sandterner og sultanhøner, for å nevne noen. Her klarte en del av de 
skarpskodde ornittene i gruppa og finne arter som hortulan, spottesanger, 
sumpsanger og tamarisksanger også. Og, sannelig, plutselig satt en vakker 



pungmeis på 10 meters hold. Den lot seg velvilligst lokke frem igjen flere 
ganger, ved bruk av lyden fra en cd-spiller. 
 
Deretter tok vi oss tid til en rolig kjøretur på den fantastiske dehesaen i Tietar-
dalen. Vi rastet under en bru over Tietar. Dehesaen, dvs. de åpne slettene med 
spredde eiketrær var ekstra fuktig og grønn i år. Virelig et skue. Dette er også 
hovedområdet for svartvingeglente i Europa. Men, de ville ikke vise seg for oss. 

 
 
Dehesalandskap. Foto: Roar Solheim 
 
Så bar det østover mot Madrid 
igjen. Alt gikk etter planen inntil de 
to siste i gruppa skulle sjekke inn. 
Da fikk de vite at flyet var 
overbooket, og at det ikke var plass 
til dem! Vi hadde da stått over en 
time i innsjekkingskø. Effektiviteten 
på innsjekkingen var nesten 
ufattelig lav. Men, altså, 2 fra 
gruppa måtte ta en ekstra natt i 

Madrid. På toppen av det hele viste det seg likevel at det var to ledige plasser 
om bord. Da var det i følge flyvertinnen imidlertid for sent, til tross for at flyet 
stod og ventet på å losse av bagasjen til en av de to som ennå ikke hadde 
sjekket inn… 

 

 
Vel, klage er sendt og svarbrev mottatt fra SAS. Ny klage er sendt og fulgt opp. 
Uansett, takk til John Martin og Roar som tok dette med tilsynelatende stoisk ro! 
 
 
På de neste sidene følger to oversikter: 
 
Artsgjennomgang med beskrivelse pr. art 
Artstabell pr. dato 
 
 
 
 

 
Steppeskåding. Foto: Atle Qvale. 



Artsgjennomgang med beskrivelse pr. art 
 
Toppdykker   Podiceps cristatus 
8 ind. Emabalse del Arroyocampo. (Almaraz) 
 
 
Storskarv   Phalacrocorax carbo 
5 ind. Monfragüe og 5 ind. I Embalse de Arroyocampo. 
 
 
Dvergrørdrum  Ixobrychus minutus 
10 ind. E. de Arroyocampo. 
 
 
Rørdrum   Botaurus stellaris 
1 ind. E. de Arroyocampo. 
 
 
Egretthgre   Casmerodius albus 
3 ind. E. de Arroyocampo 
 
 
Silkehegre   Egretta garzetta 
10 ind. Diverse steder i områdene Belen-Santa Marta- Caceres- Torrejon el 
Rubio. 3 ind. E. de Arroyocampo. 
 
 
Kuhegre   Bubulcus ibis 
4 allerede på veien fra Madrid første kveld. 3 ind. 20. apr, og hele 100 ind 22. 
apr. Herunder mange sett langs veien til Madrid. Også noen i E. de Arroyocampo. 
 
 
Gråhegre   Ardea cinerea 
Sett tre dager med hhv. 3, 1 og 5 ind. 
 
 
Purpurhegre   Ardea purpurea 
5 ind. E. de Arroyocampo. 
 
 
Natthegre   Nycticorax nycticorax 
5 ind. E. de Arroyocampo. 
 
Stork    Ciconia ciconia 
Meget vanlig i Extremadura; faktisk ett av kjerneområdene i Europa. 2 av  
dagene hadde vi minst 100 ind. 
 
 
Svartstork   Ciconia niger 
1 sett fra brua over Rio Almonte ikke langt fra Santa Marta. I Monfragüe hadde vi 
10 ind. 
 



 
Stokkand   Anas platyrhynchos 
Sett tre av dagene. Relativt vanlig. 
 
 
Snadderand   Anas strepera 
1 ind. I dam ved veien mot Caceres. 4 ind. I E. de Arroyocampo. 
 
 
Toppand   Aythya fuligula 
1 ind. E. de Arroyocampo. 
 
 
Åtselgribb   Neophron percnopterus 
2 ind. På steppereunden fredag. 8 ind. Monfragüe. 
 
 
Gåsegribb   Gyps fulvus 
Meget vanlig nesten overalt. Anslagsvis 200, 200 og 50 de tre dagene vi var i 
felt. 
 
 
Munkegribb   Aegypius monachus 
Dette er kjerneområdet i Europa for denne arten. På stepperunden fredag hadde 
vi ca. 20 ind. I Monfragüe ca. 5. Også 10 satt ved veien på vei mot Madrid. 
 
 
Iberiaørn   Aquila  adalbertii 
Vi fikk se tre individer. 2 yngre fugler som gjorde hekkeforsøk ikke langt fra 
Salto de Gitano (se beskrivelsen før artslisten) og en voksenfugl rett foran 
Portillo de Tietar i Monfragüe. 
 
Haukørn   Hieraaetus fasciatus
1 ind. Ved første stopp etter Trujillo fredag. 3 ind. I Monfragüe. 
 
Dvergørn   Hieraaetus pennatus
Dette er også kjerneområdet for denne arten i Europa. Den er en typisk ”dehesa-
hekker”. Vi hadde hhv 10, 10 og 1 ind. De tre dagene vi var i felt. 
 
 
Slangeørn   Circaetus gallicus
4 ind. På stepperunden fredag og 5 ind. I Monfragüe på lørdag. 
 
Musvåk   Buteo buteo 
Extremadura er ett av de få stedene i Europa hvor denne arten ikke er tallrik i 
åpne områder…Vi hadde 1-3 ind. Alle fire dager. 
 
Vepsevåk   Pernis apivorus 
2 ind. Sett fra veien mot Madrid på søndag. 
 
 
 



Glente   Milvus milvus 
5 ind. Stepperunden fredag og 5 ind. Monfragüe på lørdag. 
 
 
Svartglente   Milvus migrans 
Meget tallrik. Ett av kjerneområdene i Europa. Sett i alle områder med hhv. 50, 
30 og 50 de tre feltdagene. 
 
 
Sivhauk   Circus aeruginosus 
Extremadura er ikke sivhauk-land, men vi hadde 2 på steppeunden fredag og 2 
ved E. de Arroyocampo (Almaraz) på søndag. 
 
 
Enghauk   Circus pygargus 
Steppeområdene ved Trujillo og Caceres er kjerneområdet for enghauk i Europa. 
Vi hadde ca. 15 på stepperunden fredag. Ellers bl.a. 1 i Monfragüe på lørdag over 
Portillo de Tietar. 
 
 
Lerkefalk   Falco subbuteo 
1 ind. Jaktet ganske nær den humpete veien på vei mot Caceres. 
 
 
Rødfalk   Falco naumanni 
Extremadura er kjerneområdet også for rødfalk i Europa. Vi hadde dog ganske 
beskjedne antall. Ca. 20 på fredag, i all hovedsak i Trujillo. 
 
 
 
Tårnfalk   Falco tinnunculus 
Mens rødfalken mer er en bynær fugl, er det tårnfalken som hekker enkeltvis ute 
på steppen. Ofte i de oppsatte hekkeanordningene. Vi hadde 10, 4 og 10 de tre 
feltdagene. 
 
 
Rødhøne   Alectoris rufa 
6, 5 og 1 ind. De tre feltdagene. Bl.a noen som gikk i veikanten på den humpete 
veien mot Caceres. 
 
 
Vaktel    Coturnix coturnix 
Ikke så tallrik, men vi var da heller ikke ute og lyttet. 2 ind. Hørt Belen fredag. 
 
 
Stortrappe   Otis tarda 
Kjerneområdet for arten i Europa. Vi hadde dog bare 8 på stepperunden, men 
fikk de første allerede ved Belen ved Trujillo. 
 
 
 
 



Dvergtrappe   Tetrax tetrax 
Også for denne arten er Extremadura Europas viktigste område. Vi hadde 15 ind. 
Flere flotte observasjoner, bl.a. fra morgenturen i Belen fredag. 
 
 
Sultanhøne   Porphyrio porphyrio
En av suksesshistoriene i Europa. Er nå på plass på de tradisjonelle 
hekkeplassene i Spania, etter at arten nesten var avskrevet i -70 og 80-årene. Vi 
hadde 5 i E. de Arroyocampo. 
 
 
Sivhøne   Gallinula chloropus
3 sett i dam langs veien på stepperunden fredag. 10 i E. de Arroyocampo 
søndag. 
 
 
Vipe    Vanellus vanellus 
1 ind ved Embalse de Arroyocampo søndag. 
 
 
Dverglo   Charadrius dubius
2 ind. På sandbanke i elva Tajo i Monfragüe. 
 
 
Strandsnipe   Actitis hypoleucos
6 ind. Ved E. de Arroyocampo søndag. 
 
 
Gluttsnipe   Tringa nebularia
1 ind. Ved E. de Arroyocampo. 
 
 
Stylteløper   Himantopus himantopus
2 ind. I dam langs veien på stepperunden. 2 ind. I Embalse de Arroyocampo. 
 
 
Triel    Burhinus burhinus 
4 ind., herunder 2 ved Belen på stepperunden fredag. 
 
 
Brakksvale   Glareola pratincola
1 ind. Ved E. de Arroyocampo (Almaraz) søndag. 
 
 
Sandterne   Gelochelidon nilotica
2 ind. Embalsaen ved Almaraz. 
 
 
Svartbuksandhøne  Pterocles orientalis
20 ind. Langs den humpete veien mot Caceres. 
 
 



Klippedue (Bydue)  Columba livia
50, 30, 50 ind. 
 
 
Ringdue   Columba palumbus
Ringdua overvintrer i disse områdene i store mengder og beiter da på 
eikenøttene. Nå i slutten av april er det få igjen; Vi hadde bl.a. 80 den siste 
dagen. 
 
 
Turteldue   Streptopelia turtur
Kun 2 ind. Sett ved Monfragüe. Dette er usedvanlig lite. 
 
 
Tyrkerdue   Streptopelia decaocto
Sett alle tre feltdager med fra 5 til 15 ind. 
 
 
Skjæregjøk   Clamator glandarius
1 ind. Sett allerede nær Madrid torsdag kveld. Ellers så vi den meget godt i Belen 
og ved E. de Arroyocampo. Makstall pr. dag 3. 
 
 
Gjøk    Cuculus canorus
Sett med hhv 2, 3 og 1 de tre feltdagene. 
 
 
Kirkeugle   Athene noctua
5 ind. Sett på stepperunden på fredag. Dette ble de eneste uglene vi så og hørte 
på turen.  
 
Tårnseiler   Apus apus 
Sett med hhv 200, 10 og 30 ind. En ganske vanlig fugl i landsbyer, men tallet 
200 skyldes nok hovedsakelig de ca. 2 timene vi brukte inne i Trujillo by. 
 
 
Gråseiler   Apus pallidus  
Stort sett kun sett i Trujillo, med ca. 10 individer. 
 
 
Alpeseiler   Apus melba 
10 sett på stepperunden fredag, bl.a. ved elveleiene til elvene Magasca, Tamuja 
og Almonte. Ca. 20 ind. Sett, hovedsakelig ved brua over Tajo i Monfragüe. 
 
 
Bieter    Merops apiaster 
Sett jevnt alle tre feltdager. I Monfragüe var den relativt tallrik helt ved den 
østre grensen av parken. På søndag hadde vi også ca. 75 ind, i hovedsak ved 
Embalse de Arroyocampo. 
 
 
 



Blåråke   Coracias garrulus 
Kun 4 individer sett på turen. De så vi fra veien i hovedsak i området nordøst for 
Caceres. 
 
 
 
Hærfugl   Upupa epops 
En tallrik fugl i disse områdene, spesielt i dehesa og steppeområder med 
steingjerder og fraflyttede hus. Vi hadde hhv 25, 5 og 10 ind. De tre feltdagene. 
 
 
Grønnspett   Picus viridis 
2 observasjoner, 1 lørdag 21. og en 22. april. 
 
 
Flaggspett   Dendrocopos major
2 ind. I Monfragüe. 
 
 
Dverglerke   Calandrella brachydactyla
Dette er ikke en vanlig art i disse områdene. Vi hadde kun 2; langs den humpete 
veien mellom Trujillo og Caceres. 
 
 
Kalanderlerke  Melanocorypha calandra
Dette er imidlertid en tallrik lerkeart på steppen. Vi hadde ca. 50 ind. Spredd 
utover fra Belen til Monroy. 
 
 
Topplerke   Galerida christata 
Vanlig i lavereliggende områder, spesielt på ”steppen” og i bynære områder. Vi 
hadde hhv 100, 15 og 50 de tre dagene. 
 
 
Krattopplerke  Galerida theklae
Meget vanskelig å skille ut fra topplerke. Vi hadde ca. 10 ind. I Monfragüe. Her 
sitter de i høyereliggende områder, og i terrenget, ikke på kulturmark. 
 
 
Trelerke   Lullula arborea 
Hørt og sett med hhv 2 på stepperunden og 3 i Monfragüe. 
 
 
Sandsvale   Riparia riparia 
2 ind. Ved ett av elveleiene på stepperunden og 2 ind ved E. de Arroyocampo på 
søndag 22. april. 
 
 
Klippesvale   Ptyonoprogne rupestris
Vanlig ved alle bruer og ved klipper langs elver. Vi hadde 25, 50 og 20 de tre 
dagene. Mest tallrik rundt Penefalcon/Salto de Gitano i Monfragüe. 
 



Låvesvale   Hirundo rustica
Hekker spredd i hele regionen. Vi hadde hhv 100, 50 0g 20 de tre dagene. 
 
 
Amursvale   Hirundo daurica 
Sett stort sett ved alle bruer over elvene. Hhv 5, 20 og 3 de tre feltdagene. 
 
 
Taksvale   Delichon urbica 
Relativt vanlig i landsbyer. Vi hadde hhv 50, 300 og 50 de tre feltdagene. 
 
 
Heipiplerke   Anthus pratensis 
1 ind langs den humpete veien på stepperunden. 
 
 
Markpiplerke  Anthus campestris
1 ind. sett av alle deltagerne da den fløy langs veien og satte seg midt på den 
stadig omtalte veien mellom Trujillo og Caceres. 
 
 
Vintererle   Motacilla cinerea  
1 ind i Monfragüe. 
 
 
Linerle   Motacilla alba 
Sett alle dager med hhv. 1, 2, 4 og 3 ind. 
 
 
Rødhodevarsler  Lanius senator
Ganske vanlig på dehesaen, der den sitter spredd på ledninger og gjerder. Vi 
hadde 15, 10 og 5 ind hhv fredag, lørdag og søndag. 
 
 
Krattvarsler   Lanius meridionalis 
Ikke så tallrik som på vinteren (da den antagelig også har selskap med vanlig 
varsler og kanskje er den mest tallrike steppearten). Vi hadde hhv 5, 1 og 2 ind. 
de tre feltdagene. 
 
Pirol    Oriolus oriolus 
Kun 3 observasjoner var lite, men så oppsøkte vi heller ikke dens hovedbiotop 
som er større løvskogsområder (f. eks. poppel) langs elveleiene i Extremadura. 1 
av observasjonene ble gjort ved Castillo de Monfragüe. 
 
Middelhavsstær  Sturnus unicolor 
Jada, den er meget tallrik. Sett allerede i Madrid og deretter jevnt utover med 
hhv. 30, 300, 50 og 200 individer de fire dagene turen varte. 
 
 
Nøtteskrike   Garrulus glandarius
3 ind. observert i eller nær Monfragüe. 
 



Blåskjære   Cyanopica cyana
Dette er en ganske tallrik art, og de områdene vi var i er kjerneområdet for arten 
i Vest-Palearktis. Neste bestand befinner seg i Øst-Asia…Vi hadde hhv 20, 20 og 
10 individer de tre feltdagene. 
 
 
Skjære   Pica pica 
Mens blåskjæra er dehesaens fugl, er skjæra som i Norge en fugl knyttet til 
mennesket. Vi hadde hhv. 3, 30, 1 og 25 individer. 
 
 
Kaie    Corvus monedula  
Sett spredd utover, men i hovedsak i bynære strøk. På sterreunden hadde vi ca. 
30 individer. 
 
 
Ravn    Corvus corax
Sett spredd utover med 10, 10 og 1 individer de tre feltdagene. Hekker i 
Monfragüe i de samme klippene som de store koloniene av gribber. 
 
 
Gjerdesmett   Troglodytes troglodytes 
En typisk art som en finner langs de klippete og steinete områdene langs Tajo i 
Monfragüe. Vi hadde 10 ind. 
 
 
Jernspurv   Prunella modularis 
1 ind. sett Monfragüe. 
 
 
Cettisanger   Cettia cetti 
5 ind. Monfragüe og opp mot 30 ind i E. de Arroyocampo (Almaraz) og Tietar-
dalen. 
 
 
Cistussanger  Cisticola juncidis
Sett og hørt i små mengder. 2 på stepperunden, en i utkanten av Monfragüe og 
5 siste dagen, i hovedsak ved Almaraz. 
 
 
Tamarisksanger  Acrocephalus melanopogon
1 ind E. de Arroyocampo søndag. 
 
 
Sivsanger   Acrocephalus schoenobaenus
1 ind. E. de Arroyocampo. 
 
 
Rørsanger   Acrocephalus scirpaceus
5 ind E. de Arroyocampo. 
 
 



Trostesanger  Acrocephalus arundinaceus
2 ind. samme sted som for de foregående artene. 
 
 
Spottesanger  Hippolais polyglotta
2 ind. Embalse de Arroyocampo. 
 
 
Mestersanger  Sylvia hortensis
Når vi vel hadde fått den første ved den nederste parkeringsplassen i Monfragüe, 
ble det lettere fordi alle da hadde lært seg både sang og utseende. Vi hadde fire 
til på veien gjennom Monfragüe. 
 
 
Hagesanger   Sylvia borin 
1 ind. Monfragüe. 
 
 
Munk    Sylvia atricapilla
Sett og hørt her og der, med hhv 5 på stepperunden fredag og 5 i Monfragüe. 
 
 
Svarthodesanger  Sylvia melanocephala  
Ikke på langt nær så tallrik i den indre Spania som ved Middelhavet. Vi hadde 
bare 5 ind. på stepperunden og 1 ind. i Monfragüe. 
 
 
Rødstrupesanger  Sylvia cantillans 
Dette var den vanligste sylvia-sangeren. Vi hadde hele 20 ind. i og rundt 
Monfragüe. De første hadde vi ved Arroyo de la Vid, men mest tallrik var den ved 
Mirador de la Bascula. 
 
 
Løvsanger   Phylloscopus trochilus 
En eller annen så eller hørte løvsanger den siste dagen… 
 
 
Bonellisanger  Phylloscopus bonelli
Vi hadde kun ett ind. Den ble sett og hørt ved den øverste parkeringsplassen ved 
Castillo de Monfragüe. 
 
 
Steinskvett   Oenanthe oenanthe
5 ind. på stepperunden. 
 
 
Middelhavssteinskvett Oenanthe hispanica
2 ind. på stepperunden fredag 20. april. 
 
 
Buskskvett   Saxicola rubetra
1 ind på stepperunden og 1 ind siste dag. 



Svartstrupe   Saxicola torquata
Relativt vanlig langs steingjerder i steppeområder. Vi så ca. 10 ind. på 
stepperunden, vi hadde 3 i Monfragüe og ca. 5 ind. siste dag ved Almaraz. 
 
 
Blåtrost   Monticola solitarius
5 ind. i Monfragüe, hovedsakelig ved Salto de Gitano og ved Castillo de 
Monfragüe. 
 
 
Svartrødstjert  Phoenicurus ochruros
3 ind. Monfragüe. 
 
Rødstrupe   Erithacus rubecula
Ca. 5 ind. Monfragüe. 
 
 
Sørnattergal   Luscinia megarhynchos
Relativt vanlig langs Tajo og Tietar. Vi så, men først og fremst hørte, hhv. 2, 15 
og 20 de tre feltdagene. 
 
 
Svarttrost   Turdus merula
Sett og hørt med hhv 5, 5 og 5 de tre feltdagene. 
 
 
Måltrost   Turdus philomelos
1 ind. nær Monfragüe lørdag 21. april. 
 
 
Duetrost   Turdus viscivorus
Vi gikk lite i selve dehesaen. Dette er ellers den vanligste trostearten nettopp i 
korkeikeskogen. Vi hadde 3 ind. ved den østlige enden av Monfragüe og ellers 1 
ind. siste dag. 
 
 
Svartmeis   Parus ater 
1 ind. nær Mirador de la Bascula i Monfragüe. 
 
 
Blåmeis   Parus caeruleus
Sett med 5, 25 og 10 ind. de tre dagene. 
 
 
Kjøttmeis   Parus major 
3, 15 og 5 ind. hhv fredag, lørdag og søndag. 
 
 
Stjertmeis   Aegithalos caudatus
Sett fåtallig de tre feltdagene. Stjertmeisen i disse områdene er av den iberiske 
underarten irbii, som er klart mørkere enn den nord-europeiske. 
 



Pungmeis   Remiz pendulinus
1 kjempeobs. Gjort på under 10 meter i Embalse de Arroyocampo. Fuglen lot seg 
”lure” flere ganger ved at vi spilte lyden. 
 
Spettmeis   Sitta europaea
3 ind. Monfragüe. 
 
 
Kortklotrekryper  Certhia brachydactyla  
10 ind. hovedsakelig i furuskog i Monfragüe. 
 
 
Gråspurv   Passer domesticus 
I denne delen av Spania er gråspurven i hovedsak knyttet til bynære strø, mens 
middelhavsspurven er ”ødemarksspurven”. Av gråspurv hadde vi ca. 100 alle tre 
dager. 
 
 
Middelhavsspurv  Passer hispaniolensis
En art som er knyttet til steppe- og dehesaområder, hvor den ofte hekker i tette 
bestander i eukalyptus eller furutrær. Ofte også i storkereir, da disse kan få store 
dimensjoner. På stepperunden hadde vi opp mot 500 ind, mens vi de to neste 
dagene hadde ca. 50 og 100 ind. 
 
 
Bokfink   Fringilla colelebs 
3, 20 og 5 ind. de tre feltdagene. 
 
 
Gulirisk   Serinus serinus
Ikke så tallrik som ved Middelhavet, men vi hadde anslagsvis 10, 30 og 5 ind. 
 
 
Grønnfink   Carduelis chloris
Kun 2 obsevasjoner på hele tuen; ved kafeen i østenden av Monfragüe. 
 
 
Stillits    Carduelis carduelis
20, 20 og 5 ind. de tre feltdagene. 
 
 
Tornirisk   Carduelis cannabina
Usedvanlig få observasjoner. Kun hhv 2 og 5 ind fredag og lørdag. 
 
 
Kornspurv   Miliaria calandra
Meget tallrik på steppeområdene. Opp mot 500 på stepperunden fredag, og med 
20 og 10 individer de to neste dagene. 
 
 
Klippespurv   Emberiza cia 
10 ind. sett i Monfragüe. Jeg tror alle fikk sett denne vakre buskspurven godt. 



Hekkspurv   Emberiza cirlus
3 ind. Monfragüe.   
 
 
Sivspurv   Emberiza schoeniclus
11 ind. langs Tajo i Monfragüe på lørdag og 1 ett ind. ved E. de arroyocampo på 
søndag. 
 
 
Hortulan   Emberiza hortulana
1 ind. sett av observante turdeltagere ved Embalse de Arroyocampo ved 
Almaraz. 
 
 
 

 
Alpeseiler. Extremadura. Foto: John Martin Mjelde 
 

 
Gåsegribb Extremadura. Foto: Atle Qvale. 



 SPANIA 2007           
 KRYSSLISTE 19.apr 20.apr 21.apr 22.apr Kommentar 
             
1 Toppdykker        8   
2 Storskarv      5  5   
3 Dvergrørdrum        10   
4 Rørdrum    1  
5 Egretthegre    3  
6 Silkehegre    10    3   
7 Kuhegre  4  3    100   
8 Gråhegre    3  1  5   
9 Purpurhegre        5   
10 Natthegre        5   
11 Stork  2  100  10  100   
12 Svartstork    1  10     
13 Stokkand    15  3  10   
14 Snadderand    1    4   
15 Toppand        1   
16 Åtselgribb    2  8     
17 Gåsegribb    200  200  50   
18 Munkegribb    20  5 10    
19 Iberiaørn      3     
20 Haukørn    1  3     
21 Dvergørn    10  10  1   
22 Slangeørn    4  5     
23 Musvåk  1  2  1  3   
24 Vepsevåk        2   
25 Glente    5    5   
26 Svartglente    50  30  50   
27 Sivhauk    2    2   
28 Enghauk    15  1  1   
29 Lerkefalk    1       
30 Rødfalk    20    1   
31 Tårnfalk    10  4  10   
32 Rødhøne    6  5  1   
33 Vaktel    2       
34 Stortrappe    8       
35 Dvergtrappe    15       
36 Sultanhøne        5   
37 Sivhøne    3    10   
38 Vipe         1   
39 Dverglo      2     
40 Strandsnipe        6   



 SPANIA           
 KRYSSLISTE 19.apr 20.apr 21.apr 22.apr Kommentar 
41 Gluttsnipe         1   
42 Stylteløper    2    2   
43 Triel    4       
44 Brakksvale        1   
45 Sandterne        2   
46 Svartbuksandhøne    20       
47 Klippedue    50  30  50   
48 Ringdue  5    5  80   
49 Turteldue      2     
50 Tyrkerdue    15  5  10   
51 Skjæregjøk  1  3    3   
52 Gjøk  2 3 1  
53 Kirkeugle    5       
54 Tårnseiler    200  10  30   
55 Gråseiler    10    1   
56 Alpeseiler    10  20     
57 Bieter    15  70 75    
58 Blåråke    4       
59 Hærfugl    25  5  10   
60 Grønnspett      1  1   
61 Flaggspett      2     
62 Dverglerke    2       
63 Kalanderlerke    50       
64 Topplerke    100  15  50   
65 Krattopplerke      10     
66 Trelerke    2  3     
67 Sandsvale    2    2   
68 Klippesvale    25  50  20   
69 Låvesvale    100  50  20   
70 Amursvale    5  20  3   
71 Taksvale    50  300  50   
72 Heipiplerke    1       
73 Markpiplerke    1       
74 Vintererle    1       
75 Linerle  1  2  4  3   
76 Rødhodevarsler    15  10  5   
77 Krattvarsler    5  1  2   
78 Pirol      3     
79 Middelhavsstær  30  300  50  200   
80 Nøtteskrike      3     
81 Blåskjære    20  20  10   



 SPANIA           
 KRYSSLISTE 19.apr 20.apr 21.apr 22.apr Kommentar 
82 Skjære  3  30  1  25   
83 Kaie    30  5  5   
84 Ravn    10  10  1   
85 Gjerdesmett      10     
86 Jernspurv      1     
87 Cettisanger      5  30   
88 Cistussanger    2  1  5   
89 Sumpsanger        5   
90 Tamarisksanger        1   
91 Sivsanger        1   
92 Rørsanger        5   
93 Trostesanger        2   
94 Spottesanger        2   
95 Mestersanger      5     
96 Hagesanger      1     
97 Munk      5  5   
98 Svarthodesanger    5  2     
99 Rødstrupesanger      20  1   
100 Løvsanger        1   
101 Bonellisanger      1     
102 Steinskvett    5       
103 Middelhavssteinskvett    2       
104 Buskskvett    1    1   
105 Svartstrupe    10  3  5   
106 Blåtrost      5     
107 Svartrødstjert      3     
108 Rødstrupe      5     
109 Sørnattergal    2  15  20   
110 Svarttrost    5  5  5   
111 Måltrost      1     
112 Duetrost      3  1   
113 Svartmeis      1     
114 Blåmeis    5  25  10   
115 Kjøttmeis    3  15  5   
116 Stjertmeis    3  3  2   
117 Pungmeis        1   
118 Spettmeis      3     
119 Kortklotrekryper      10     
120 Gråspurv    100  100  100   
121 Middelhavsspurv    500  50  100   
122 Bokfink    3  20  5   



123 Gulirisk    10  30  5   
124 Grønnfink      2     
125 Stillits    20  20  5   
126 Tornirisk    2  5     
127 Kornspurv    500  20  10   
128 Klippespurv      10     
129 Hekkspurv      3     
130 Sivspurv      11  1   
131  Hortulan        1   
 
 
 
 
 


