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Deelnemers: 

 

Feiko Prins 

Aleid Bosch 

Kees Both 

Han Both-Reitsma 

Marijke Brans 

Gerdien de Jong 

Els Löhr-Licht 

Frances van Lipzig 

Han Molenveld 

Irene Molenveld-de Vries 

Ada van der Pouw 

Gre Stelling 

Martha Vulto 
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Dinsdag 23-04-2019 

Route van vliegveld naar Madronera:: 280 km; meest A5, bij Trujillo afslaan naar EX-208 
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Dinsdag 23-04-2019 

Schiphol-Madronera 

 

Na een een zeeeer korte nacht, files onderweg en de auto afgeleverd in Nieuw Vennep, eindelijk 

ons reisgezelschap ontmoet in vertrekhal 3 van Schiphol. Een gemêleerde groep waarvan we 

veel inbreng en kennis verwachten.  

In Madrid was het even wachten op de busjes, maar dan heb je ook iets: gloednieuw en zeer 

comfortabel.  

Onderweg met wind en regen op naar een lekkere koffiestop, waar we meteen vanaf de 

parkeerplaats konden gaan vogelen: een groot ooievaarsnest in de zendmast met onderin 

bolvormige nesten met Spaanse mussen en één verkleed als koolmees. Op de grond een 

Kuifleeuwerik.  

Voorin vanuit het busje konden we ook al genieten van de Vale Gier, Rode en Zwarte Wouw en 

de Grauwe gors op het prikkeldraad. 

   

Ooievaarsnest naast kamer            Kuifleeuwerik 

Iedereen was blij met zijn ruime kamer in het hotel Hotel Rural Soterrana in Madronera, waar we 

de eerste avond kennis maakten met de gehele menukaart “op Spaanse wijze”. Vanuit de 

kamers prachtig zicht op een ooievaarsnest, nestelende mussen onder de Spaanse pannen en 

gierende zwaluwen. 

 

Marijke en Frances 
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Woensdag 24 april 2019 

 

 

Madronera uit naar hoofdweg Linksaf weg EX-208  Herguijuela Rechtsaf weg CC-24.1 

 Santa Cruz de la Sierra Weg CC-24.2 Ibahernando – lunch Weg CC-108 

 Robledillo de Trujillo Bosweg over heuvel, Sierra de Montanchez, heen en weer en gelopen

 Robledillo de Trujillo  Ibahernando Trujillo Madronera 
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Woensdag 24 april 2019 

Ibahernando – Sierra de Montanchez 

 

We melden ons om 8 uur voor het ontbijt voor onze eerste dag vogelssafari. Iedereen heeft zich 

gewapend tegen wind, kou en regen. Dat kan kennelijk ook in Spanje. Als het weer heel bar is 

kunnen we wellicht in Cáceres naar een natuurmuseum. 

Om 9 uur vertrekken we met de busjes richting Herguijuela, linksaf de hoofdweg op. Feiko geeft 

de richting aan, we slaan rechtsaf een wegje in naar Pago de San Clemente en volgen een 

landelijk weggetje tot aan een bospad en weer terug. Op het keerpunt zingt een nachtegaal ons 

toe. Heel veel vogels laten zich verder niet zien en geef ze eens ongelijk met dit weer. We 

slingeren verder richting Santa Cruz de la Sierra en stoppen zo nu en dan om vogels te spotten, 

stapvoets van waarneming naar waarneming. That’s the spirit. We zien de grauwe gors, een 

roodborsttapuit, roodstuitzwaluw, oeverzwaluwen en jong eendengeluk. Er is wat opwinding 

want er zijn twee kleine plevieren gezien. Die staan niet eens op de streeplijst. 

  

Bruine koeien          Zonneroosje Cistus ladanifer 

In het grasland staat een kudde bruine koeien met de kont naar de wind het natte weer te 

doorstaan. We rijden door leeg land met wilde zonneroosjes, een plaag blijkbaar maar ik geniet 

er van. Verder zien we veel pluimlavendel, korenvelden, grasland en bosjes en zo nu en dan 

een grote wei met zonnepanelen. En horen we daar een hop? Op deze manier is de weg naar 

Cáceres lang en opwindend, zo opwindend dat we Cáceres niet gaan bereiken. 

Wel wordt het tijd voor koffie en een broodje. We stoppen in het nogal slaperige dorp 

Ibahernando bij wat lijkt een dorpshuis. Aan twee tafels zitten mannen te kaarten en een groepje 

mannen staat erbij te kijken. Welk spel is dit? De kaarten komen mij niet bekend voor, het is 

duidelijk geen klaverjassen. We zetten tafels en stoelen bij elkaar, de waardin gaat aan de slag 

en wij maken nader kennis met elkaar. Zo worden losse deelnemers aan een vogelreis 

langzaam een reisgroep. We wandelen nog door het dorp, groeten het standbeeld van Don 

Quichotte en stappen weer in de busjes. 
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Ibahernando 

We zien bij een steenhoop wat leeuweriken die iets met elkaar lijken te hebben: balts, 

territoriumdrift? Het lijkt of de een een lekker hapje heeft voor de ander. We hebben blijkbaar de 

behoefte om in te vullen wat hun conclaaf inhoudt. Dan is er hopalarm, twee hoppen op een 

steenhoop. Het is mijn eerste waarneming van een hop in mijn leven, mijn dag kan niet meer 

stuk.  

   

Twee hoppen      Kleine plevier 

We rijden een berg op over de Sierra de Montanchez met boven een mooi uitzicht op een nieuw 

dal. Het weer klaart op en we lopen een stukje langs een overdaad aan wilde planten, prachtig. 

Bomen gehuld in een vacht van mos, orchidee (harlekijn?), wilde pioen, wilde lupine, pimpernel, 

kuifhyacinth, kuiflavendel. Fijn zo’n zon en windpauze. 
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Kuifhyacinth Muscari comosum    Kuiflavendel Lavandula stoechas  Harlekijn Orchis morio 

Feiko en Aleid sturen de busjes behendig over onverharde wegen. Onderweg naar het hotel 

stoppen we voor witte vogels: het zijn koereigers. We zien ook een samenscholing van wel 

dertig ooievaars. Halverwege de toer doen we de overbodige hoofdsteunen weg zodat we een 

breder uitzicht hebben, goed idee Marijke. 

   

Koereigers             Ooievaars 

Terug in het hotel kunnen we bijkomen, douchen en dan staat de maaltijd voor ons klaar. Het 

was een mooie eerste dag, het smaakt naar meer. 

Ada van der Pouw 
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Donderdag 25 april 2019 

 

 

Madronera uit naar hoofdweg rechtsaf weg EX-208 Trujiillo, supermarkt LeClerc  Weg EX-321 

 La Cumbre Rechtsaf Weg CCV-57.2 (tot kruising snelweg) Weg CCV-57.1 (na 

kruising snelweg) Rechsaf onverharde weg op en neer, lunch Weg CCV-57.1  Santa 

Marta de Magasca Weg CCV-128, brug Trujillo Parkeren, diner  Weg EX-208 
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Donderdag 25 April 2019. 

Trujillo vlakte, La Cumbre, Santa Marta de Magasca 

 

We moesten het vandaag doen met weinig zon, af en toe een bui en het was niet warm. 

Na eerst boodschappen voor de lunch te hebben ingeslagen in de supermarkt LeClerc van 

Trujillo ging het richting La Cumbre. 

In het steppenachtige droge gras zagen we, tot onze grote vreugde, onze eerste grote trap. het 

was een mannetje, Tamelijk dichtbij en zelfs met blote oog goed te zien. 

Een zwarte wouw vloog langs met bouwmateriaal voor zijn nest. 

   

Langs de weg naar Santa Marta kleurde de berm paars van de kuiflavendel en een geel veld 

met koolzaad, steeneiken en olijfbomen deed me aan een schilderij van van Gogh denken. 

Verderop liepen er dikbil-koeien in de steeneik boomgaard. De steeneiken, kurkeiken en 

olijfbomen zijn aangeplant. Zo’n boomgaard wordt dehesa genoemd. Dit is het terrein waar de 

blauwe ekster en de hop zich thuisvoelen. We konden ze beide van dichtbij bewonderen. Een 

rode wouw in de lucht. Wouwen zwart en rood zagen we veel op deze dag. Om wat beter 

overzicht te hebben zijn we op een wat hoger punt even gestopt. Op de afrasteringsdraden een 

kuifleeuwerik en grauwe gorzen. In een struikje een paartje roodborsttapuiten. 

In het verlaten steppenlandschap zie je soms in de verte een finca liggen, een boerderij van 

meestal een schapenboer. Schapen grazen er in overvloed in dit soort landschap. Veel finca’s 

zijn vervallen en ook wel omgebouwd tot luxe vakantie woning. 

Boven in de lucht cirkelden een grote groep ooievaars. Heerlijk lijkt me dat zo zweven op de 

thermiek. 

We reden een hobbelig zijweggetje in, in de hoop nog eens de grote trap te zien. En dat lukte, 

we zagen er in de verte weer één. En nog twee kalanderleeuweriken. 
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Els en ik keken nog naar wat plantjes.Vonden o.a. Hazepootweegbree en Silene corbata. 

Het weggetje liep dood, maar op dat punt zagen we in de buurt van wat schuren bij een finca, 

twee mannetjes grote trappen!! Ze passeerden elkaar, maar leken elkaar niet interessant te 

vinden. Omdat het gras er wat lager was, waren ze nu heel goed te zien. Dat waren er samen 

met de andere, vier deze dag. Wat een succes! 

   

Grote trap mannetje pronkend 

Het was inmiddels kwart voor twee en dus tijd voor de lunch. Het “veldrestaurant” werd 

geopend. Alles werd door Feiko keurig uitgestald in de achterbak van het busje. Net toen we 

onze broodjes hadden belegd, begon het keihard te regenen. De thermomater wees 13 graden 

aan. Was dat nou Spaans weer! 

 In Santa Marta, een karakteristiek Spaans plaatsje met witte huizen en smalle straatjes, even 

gezocht naar de goede weg. Inmiddels was de zon weer gaan schijnen en zagen we bij een 

picknickplek in een watertje op een steen schildpadjes genieten van een zonnebad. 

We sloegen weer een onverharde weg in, een z.g. transhumania. Over zo’n weg werden 

vroeger de schapen verweid, van de droge arme graslanden naar hoger gelegen en sappiger 

weiden. 

Op een oude in elkaar gezakte boerderij hadden ooievaars overal hun nesten gebouwd. De 

jongen werden druk gevoerd. Leuk om te zien was dat onderin de grote takkennesten ook 

mussen hun onderkomen hadden gemaakt, dotjes nestmateriaal staken naar buiten. Aan de 

andere kant van de weg was nog een stuk van een oud aquaduct te zien, ook met een 

ooievaarsnest of twee. Het aquaduct had ooit gediend om de bewoners van de boerderij van 

water te voorzien. Boven onze hoofden zeilden een monniks- en een vale gier. Een majestueus 

gezicht. 

We zouden die avond in Trujillo eten dus was het tijd daar heen te gaan. Niet nadat we nog 

even waren gestopt bij een meertje met steltkluten. 
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Trujillo is een prachtige oude middeleeuwse stad gelegen op een granietheuvel. We hebben er 

even rondgewandeld en o.a. de kleine torenvalken gezien. Op de kerktorens klepperden de 

ooievaars op hun nesten. Het geluid van castagnettes. Vanaf het uitzicht bij de burcht de 

omgeving bewonderd. Jammer voor de sfeer dat er grote witte tenten, die waren klaargezet voor 

het 1 mei feest, op het Plaza Mayor stonden. Op dit plein een standbeeld van Pizarro, de 

veroveraar van Peru. Orellana, de ontdekker van het Amazonegebied was ook een bewoner van 

deze stad. 

   

Trujillo          Pizarro 

In het restaurant heerlijk gegeten. Het eten van elkaars bord met toetjes zorgde voor enige 

hilariteit. 

Het was een lange, maar zeer geslaagde dag en donker toen we in ons hotel in Madroñera 

aankwamen.  

Gre Stelling 
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Vrijdag 26 april 2019 

 

 

 

Madronera uit naar hoofdweg rechtsaf weg EX-208 Trujiillo, Supermarkt Le Clerc  Weg N521

 Rondweg Cáceres Web N521  Linksaf bij Malpartida de Cáceres Ongenummerde 

wegen naar voorlichtingscentrum Embalse Los Barruecos (Caceres) Zelfde weg terug, maar tussen 

Cáceres en Trujillo A58 nieuwe weg inplaats van N521 oude weg  
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Vrijdag 26 april 2019 

Naar het stuwmeer Los Barruecos. 

 

Heerlijk wakker worden met het geluid van gierzwaluwen,die door het steegje langs het hotel 

scheren.Nog mooier de zon is na enkele dagen met flinke buien, weer volop aan het schijnen. 

Het wordt warmer!! 

Tijdens de rit naar ons doel van vandaag rijden we door een licht golvend landschap met flarden 

nevels die nog in de bergen hangen. Dorpjes liggen in deze nevel prachtig tegen de bergen aan. 

Sprookjesachtig!! 

Even verder op wordt hieraan afbreuk gedaan door (noodzakelijke) grote parken met 

zonnepanelen, het is niet anders. 

Dan een grote verrassing! Plots ligt er in de weide dicht langs de weg een dood schaap. Dit is 

niet onopgemerkt gebleven door de gieren. Al vechtend met elkaar zijn zij bezig met hun ontbijt. 

Vaak gezien op de tv, maar zo dicht bij een belevenis! 

Tijdens de rit zien we talloze ooievaars foerageren in de weiden of op nesten in bomen of op 

gebouwen. 

In de weiden (zonder raaigras) lopen koeien en schapen rustig te grazen, hier voel ik het gemis 

van het boerenland van mijn jeugd. Voordat we bij het geologisch museum komen dat we gaan 

bezoeken komen we langs 25 hoge masten met jawel op elke mast een ooievaarsnest. Hoe 

deze vogels dit voor elkaar hebben gekregen? Bij ons in Nederland zetten we een paal neer, 

een oud wagenwiel erop, maar ooievaars negeren dit aanbod. 

   

Ooievaarsdorp              Zonnepanelen 

Dichtbij het stuwmeer is er een voorlichtingscentrum dat bij het Nationaal Park Los Barruecos 

hoort. Het Nationaal Park is bekend om zijn rotsformaties en vogels. In het museum zijn er 

vitrines over de aardlagen en met stenen die gevormd zijn bij bewegingen van de aardkorst. Fijn 
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dat Aleid als geoloog ons kon vertellen hoe een en ander had plaatsgevonden en hoe de zoveel 

verschillende gesteentes zijn gevormd. 

 

Kaartje gelopen route 

Bij het stuwmeer gekomen vonden we veel oliekevers, berucht omdat ze bij gevaar spuiten met 

een olieachtige vloeistof. Niettemin raapte Els er eentje op en jawel die verraste haar met een 

straal vloeistof op haar kleren. Geen probleem voor natuurliefhebber even afvegen en klaar. 

   

oliekever 

We lopen over een voetpad langs en bovenlangs het meer, en beklimmen een heuveltje. Plots in 

het meer een otter. Deze dag kan niet meer stuk,toch? 
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Er zijn veel schildpadden die zitten te zonnen op de rotsen in het water, en een broedende 

steltkluut. 

   

Steltkluut       Schildpadden 

We eten op de tweede parkeerplaats, dicht bij een volgend heuveltje. We lopen nog wat verder 

door, en sommigen gaan terug. Het snelle detachement loopt nog even rondom het meer.  

 

   

Rotsen met ooievaarsnesten 

Voor het diner even een ommetje gemaakt door het dorp. Honderden zwaluwnesten geplakt in 

een lange rij onder de appartementen met op en aanvliegende huiszwaluwen. Prachtig!  

Han Molenveld 
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Zaterdag 27 april 2019 

 

 

 

Ex-208 rechtsaf vanuit Madronera richting Trujillo A5 noord Afslag 200 naar Almaraz 

ongenummerde weg  In Almaraz weg naar Saucedilla zoeken   CCV-17  Ornitológico de 

Arrocampo. Centro de recepción de visitantes aan weg CCV-17.1 vlak voor Saucedilla  terug 

naar Almaraz A5 zuid  EX386 Deleitosa EX386 CCV22  ongenummerde smalle 

weg brug  zelfde weg Aldeacentenera  CCV234 CCV 101 noordkant 

Madronera, door dorp 
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Zaterdag 27 april 2019. 

Embalse de Arrocampo, 

 

We begonnen deze dag met de gebruikelijke plundertocht bij LeClerc. Terwijl Feiko tussen de 

schappen ronddraafde ontdekten de anderen dat het parkeerterrein een toplocatie voor 

vogelaars was. 

   

Gesnoeide steeneik 

Op weg naar Saucedilla reden we langs grote velden met steeneiken, de dehesa, afgebiesd met 

gele brem. Hier zijn de steeneiken getopt en de lange horizontale takken worden gespaard. Zo 

krijgt de arme en droge bodem meer schaduw. Helaas geen spoor van de befaamde zwarte 

Spaanse varkens, die hun speklaag opbouwen met eikels vreten. In het grasland landden ca 25 

koereigers en we zagen een lachstern, snor en zwarte roodstaart.  

   

Vogels van het natuurgebied    Omgeving 
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Langs het pad stonden kijkhutten, helaas allemaal afgesloten. Misschien toegankelijk met 

begeleide excursies. We noteerden purperreiger, rode wouw, kleine zilverreiger, koereigers, vale 

gier, dwergarend, twee woudaapjes, drie vliegende lepelaars,ijsvogel, ooievaars, grauwe gors 

(bijna iedere draad is prijs), cetti’s zanger, roepende waterral, aalscholver, bruine kiek man en 

vrouw en boven ons tsiepte de graszanger. 

   

Gesloten vogelhut     koereigers 

De lunch was te velde, niets is leuker dan in het gras zittend je brood te eten en rondom vogels 

zien en horen. 

Bij de derde hut spotte Francis een purperkoet. Ook een bijeneter en purperreigers die af en toe 

boven het riet uitsprongen. Niet alle vogelaars staren alleen naar de lucht, langs het pad werd 

een groepje tongorchissen ontdekt, ook een grote bremraap kreeg veel belangstelling. De gele 

bloempluimpjes waren van kleverige ogentroost, verder guichelheil en mariadistel met kevers op 

de bloem. Ook de baardtolpis werd veel gezien, een gele bloem met donker hart. 

     

Tongorchis     Baardtolpis  Grote Bremraap 
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We reden langs een omweg over kleine wegen terug. We waren ca 30km ten noorden van 

Madroñera bij de afslag toen een rode patrijs overvloog. Twee wielewalen en een 

boomleeuwerik konden worden bijgeschreven. 

   

Rode patrijs      Klapekster 

Een mooie stop was op de brug over de Almonterivier. Roodstuit- en rotszwaluwen vlogen onder 

ons door. Iets verderop overspande een mooie oude, stenen brug de rivier. 

   

Nieuwe brug en oude stenen brug 

Het was weer een prachtige dag geweest. Maar het werd tijd om huiswaarts te rijden om nog 

even te genieten van een koel glas bier in de gezellige binnentuin van het hotel. 

Els Löhr 
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Zondag 28 april 2019 

 

 

 

Madronera uit naar hoofdweg Linksaf weg EX-208  Herguijuela  Conquista de la Sierra

 Zorita Weg EX-355 op en neer langs irrigatiekanaal  EX-355  links lange 

rechte weg over oud traject spoorbaan  Madrigalejo Weg Ex-116 Weg EX-115 

 Orellana la Vieja brug over Rio Guadiana  lunch bij stuwmeer  Weg BA-634

 Vanaf Orellana la Vieja zelfde weg terug 
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Zondag 28 april 

Madrigalejo 

 

De zondag doet zijn naam eer aan. Het is prachtig weer, maar al schijnt de zon volop, het is 

eerst nog frisjes. We vertrekken om 9 uur en omdat het zondag is hoeven we geen 

boodschappen te doen. Kees en ik zitten in het busje bij Feiko, samen met Irene, Han en 

Frances. Marijke zit voorin, turft de vogels en navigeert. Het plan is om vandaag eerst op zoek te 

gaan naar moerasvogels bij de rijstvelden in de buurt van de Rio Guadiana en om daarna door 

te rijden naar de steppen van La Serena. Dit is een van de grootste steppegebieden van Spanje 

en misschien wel van heel Europa. We volgen een mooie landelijke route door het dal met aan 

weerszijden heuvels, genieten van het mooie on-nederlandse landschap en rijden door het 

dorpje Herguijuela. Daarna is er aan de linkerkant een bergrug en rechts is er een open 

landschap met stenen muurtjes en verspreid staande kurkeiken, het beroemde 

dehesalandschap. Nog iets later zien we een combine die al bezig is met het oogsten van haver. 

We slaan een zijweggetje in langs een irrigatiekanaal en stoppen bij een brugje. We zien 

bijeneters en een paartje zwarte wouw, en onze eerste scharrelaar.  

   

Bruine kiekendief      Bijeneter 

Iets ten noorden van de plaats Madrigalejo stoppen we bij een vroegere spoorlijn met vervallen 

gebouwen, die waarschijnlijk dienst hebben gedaan als opslag voor goederen. Zoals op 

verschillende andere plekken is deze spoorlijn nu een fietsroute: de 'Caminos Natural Vegas del 

Guadiana' en wordt daarom goed onderhouden. We wandelen ongeveer drie kwartier langs 

deze route en weer terug. Een enkele fietser passeert ons. Aan het begin staat een vervallen 

gebouwtje en het lijkt erop dat dit nog bewoond wordt. Er staat een auto, er lopen kippen en er is 

een grote hond die graag door Frances aangehaald wordt. 

We horen onderweg de wielewaal, waarvan we even later het prachtige felle geel kunnen 

bewonderen. Ook de koekoek laat zich luid en duidelijk horen. Natuurlijk horen en zien we nog 

veel andere vogels. Ze zijn te vinden op de lijst met vogelwaarnemingen van deze dag. De 
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schapen die er lopen hebben nog heel kleine lammetjes en worden goed bewaakt door de 

'oppashond'. De geiten hebben allerlei kleuren van licht tot donker bruin. Ze laten duidelijk zien 

hoe het komt dat veel bomen aan de onderkant wel geschoren lijken. 

   

Ik zie in een van de ooievaarsnesten voor het eerst duidelijk de jongen. Een kolonie Spaanse 

mussen maakt ook hier dankbaar gebruik van dit nest. Langs de kant van het pad is een poel 

met een steil wandje. De kans is groot dat er bijeneters zullen gaan broeden. In het gedeelte 

waar weinig stenen zitten, zijn ze al bezig geweest met het maken van gaten. Volgens Aleid 

duiden die stenen erop dat hier heel vroeger een rivier heeft gestroomd. In de uiterwaarden 

heeft er klei afzetting plaats gevonden, waardoor er in die laag minder stenen zitten. Om 12 uur 

rijden we verder en zien rijstvelden waar volop gezaaid wordt. Frances zegt een hoop gif te 

ruiken.  

   

Blauwe distel      Ooievaar op nest 

Rond 13.45 uur lunchen we bij de Orellana stuwdam onder het nest van een blauwe ekster, die 

we nu van wel heel dichtbij kunnen bekijken. We maken dankbaar gebruik van de stootblokken 

voor auto's om er op te zitten. Om 14.45 uur zitten we weer in de busjes en gaan op weg naar 

de volgende vogelkijkplek. Wat opvalt zijn de groepen schapen die schaduw zoeken bij elkaar 

en ook de ongeveer 30 cirkelende gieren ontsnappen niet aan onze aandacht. 
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Lunch op parkeerplaats bij stuwdam           Blauwe ekster 

Niet lang daarna gaat het mis. Een van de deelnemers voelt zich zo akelig, dat we besluiten om 

allemaal terug te gaan naar het hotel. Samen uit, samen thuis. 

  

Parkje tegenover het hotel 

We genieten van een kopje koffie of biertje in de tuin onder de sinaasappel/citroenbomen, van 

de vele luidruchtige huiszwaluwen en van het mooie parkje dat aan de overkant van de straat 

ligt: met ooievaarsnest en al!  

 

Han Both-Reitsma 
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Maandag 29 april 2019 

 

 

 

Vanuit Madronera rechtsaf Ex-208 richting Trujillo A5 zuid  Ex 106  Villanueva.   Ex 104 

 La Coronada  EX104 La Campanario  Ex 349  zie kaartje binnenwegen 

zonder nummer in ruwweg een driehoek. Tot weer bij de stuwdan en EX-115 als op 28-4 via 

Orellana la Vieja, EX-115, EX-116, EX-355, EX-208 terug tot afslag naar Madronera. 
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Maandag 29 april 

La Serena 

 

Weer een geweldige dag  

Bij opstaan gauw naar buiten gluren door het raampje van onze kamer. Het beloofde weer een 

hele mooie dag te worden. Yes! Aankleden, ontbijten en wegwezen. Genieten van deze dag! 

Wij vertrokken zoals gewoonlijk stipt om 9:00.  

We gaan vanuit ons hotel ( Hotel Rural Soterrana) in Madronera via de A5/E90 naar Villanueva. 

Vervolgens via La Coronada naar de uiteindelijke bestemming La Serena. 

Het is vandaag het plan om in La Campanario de lunchboodschappen te doen, dit plaatsje ligt 

beter in onze route. Zo gepland (door Feiko) zo gedaan. Bij een koffietentje heerlijke Spaanse 

koffie gedronken. Er was één winkeltje open en tot Feiko’s verbazing ging een groepje van ons, 

waaronder ik, even lekker shoppen in plaats van vogels kijken op het pleintje. Het winkeltje 

bleek een grote verzameling van allerlei spullen te verkopen waaronder hoeden en petten. Heel 

nodig tegen de zon en die werden grif gekocht. Feiko blijkt ons vergeleken te hebben met 

eendjes die achter elkaar aansjokkend door het plaatsje liepen. Ik voor mij heb hier erg om 

moeten grinniken. Hij had wel gelijk. 

 

Direct na vertrek was er algehele hilariteit in ons busje. Een deelneemster in het andere busje 

had haar verrekijker vergeten en bij ons kwam de vraag: “ik heb mijn verrekijker vergeten is er 

iemand van wie ik de verrekijker kan lenen”. En dat bij vogelaars bij wie een verrekijker een 

noodzakelijk deel van de uitrusting is. Kwam wat gek over en natuurlijk was deze vraag niet zo 

bedoeld. Meer zo van kan ik meekijken, samen kijken. Bleek achteraf niet nodig te zijn want de 

verrekijker was toch meegekomen. 
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Wij reden door een prachtig gebied. Uitgestrekte velden met graan en gras. Kruiden groeien 

tussen het gras en graan. Klaprozen en wat al niet meer. Een prachtig en voor mij ook 

rustgevend gezicht. Dat zie je niet meer in Nederland.  

   

In de verte tegen een heuvel een dorpje met een kasteel op de top. Natuurlijk werd er onderweg 

van alles gespot en werd er dan ook regelmatig gestopt. Naast de weg, op de weg. Dit kon 

allemaal. 

-Zo lag er een karkas van een gestorven dier (schaap?) met vijf vale gieren en één monniksgier 

eromheen.  

-Bij een riviertje een Dodaars. Ik ben een amateur wat vogels bekijken betreft en voor mij was 

het uitgebreid determineren en bespreken van deze vogel, en andere vogels, heel leerzaam en 

ook spannend. Ik stond er dan ook met rode oren bij te luisteren en mee te kijken in boeken. 

-Bij een oude spoordijk waren naast diverse vogels ook op twee plaatsen grote dassenholen te 

zien. 

   

Bij de lunchplek ongeveer halverwege de lange rechte weg 
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Varkens       Schapen 

-Wat ik onderweg ook bijzonder vond was een varkenshouderij. Grote, echt grote, weilanden 

met Iberico varkens die leefden zoals vroeger de varkens ook in Nederland gehouden werden. 

Vrij rondlopend met ruime mogelijkheden. Dit was iets wat mij ook verder opgevallen is bij 

andere dieren. 

-Op de terugweg even gestopt in Acedera om alle ooievaars op de kerk te fotograferen. 

     

Vandaag was het ook de bedoeling om de grote en kleine trap te spotten. Een van de redenen 

om deze route te rijden. Dit is jammerlijk mislukt. De hele dag geen grote en geen kleine trap 

gezien alhoewel we daar wel veel moeite voor gedaan hebben. Niet getreurd, we hebben zoveel 

meer gezien. Zie onze lijst met gespotte vogels.   

Al met al een hele fijne dag. Er was zoveel te zien dat wij pas om 20:00 in het hotel terug 

kwamen. Even een drankje op het terras en dan diner en slapen. Energie opdoen voor de 

volgende dag.  

 

Martha  
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Dinsdag 30 april 2019 

 

 

 

 

Vanuit Madronera rechtsaf Ex-208 richting Trujillo Supermarkt Le Clerc  Ex 208 naar noorden

 vanaf parkeer plaats route langs rivier de Taag Ex 208 terug  Trujillo Ex 208 
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Dinsdag 30 april  

Monfragüe 

 

Na een heerlijk ontbijt op weg naar Monfrague, een nationaal park waar de rivier de Taag en de 

rivier de Tietar samenkomen. Daar is ook de ”beroemde “ Gierenrots en vliegen de gieren en 

arenden je letterlijk en figuurlijk om je oren. Onderweg ernaar toe is het oppassen: fietsers op de 

weg. Het weer is prachtig: droog en warm en dat is ook te zien aan een stoffige handafdruk op 

ons busje. Onderweg zien we regelmatig de rode wouw en de zwarte wouw boven ons vliegen. 

Aangekomen op de P een zeer leerzaam informatiebord over de bomen in het park. 

   

Bomenbord      Langs het pad 

De ondergroei is ook rijk aan verschillende prachtige planten en bloemen, die volop in bloei 

staan. We zijn klaar voor een klim naar de top. Langzaam stijgend genieten van de bloeiende 

lavendel en de muzikale omlijsting van allerlei lieflijke zangvogeltjes zoals de Nachtegaal, de 

Vink, de Europese kanarie en de Wielewaal. Ook een kleurenpracht van blauwe eksters, zwarte 

spreeuw putters en groenlingen en af en toe een roodkopklauwier, maken deze klim tot een 

waar feestje. Vlak bij het pad zijn kliffen waarop nestelende vale gieren van dichtbij te zien zijn  
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Naast de gieren zien we afgesloten gangen die de rots ingaan waarachter muurschilderingen 

van onze verre voorouders schuil gaan. 

Bovengekomen op de ruines van het kasteel Monfragüe maakt het weidse panorama van het 

landschap je stil en nietig: hoog boven de (gestuwde) rivier El Tago, zie je de imponerende 

“groten der lucht “ onder je, boven je, langs je zweven. In eindeloze hoeveelheden. Geweldig 

indrukwekkend: Vale gieren, Aasgier, Monniksgier: het zweeft als een goed geregisseerd defilé 

aan ons voorbij. Je voelt je daar ”on top of the world ”.  

   

Taag en Tietar          Aasgier zwevend 

Deze plek is erg in trek bij de toeristen, en op de terugweg naar beneden worden wij dan ook 

verblijd met hele koren kinderen op schoolreisje in veel te warme schooluniformen. Gelukkig dat 

wij wat vroeger daar waren zodat we nog wat andere vogeltjes konden horen! Vanaf de top 

hadden we al een brug over de Taag gezien en wist Feiko een lekker lunch plekje in de 

schaduw voor ons waar we konden genieten van heerlijk brood met verse schapenkaas, 

tomaten en Iberische chorizo worst. Smullen!  

   

Onder de brug blijken honderden nesten van huiszwaluwen te hangen, het gekwetter is niet van 

de lucht en we zien de druk modder verzamelen langs de oever om hun nestjes mee te bouwen. 

Ook de duiven vinden dit een uitstekende woonlocatie. 
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Verder rijdend naar het dal van de Tietar komen we langs een informatiecentrum waarbij huisjes 

met rieten daken ( B&B?) en al kronkelend langs de berghelling stoppen we om een prachtige 

steilhang aan de overkant van de rivier te bekijken. Echter achter ons zit een hert in de struiken 

op steenworp afstand! We hadden al veel gieren zien cirkelen boven deze plek en dachten dus 

dat er weer een dood schaap zou liggen, maar dat bleek een vermoeid hert te zijn. Gelukkig 

leefde het nog en stond na een tijdje op om lekker aan de struiken te gaan knabbelen. De 

rotswand is een waar zoekplaatje: zoek de vale gier! ( of zijn het er 2?, nee zelfs 3: oh en daar 

zit er een met jong!) het is een echte puzzle en het is fijn dat Feiko en Aleid goede telescopen bij 

zich hebben om dat perfect in beeld te brengen: ( zoek de witte schijtplekken en gij zult vinden). 

Nog verder op in het dal van de Tietar werden we getrakteerd op prachtige geologische 

formaties: enorme rondgebogen lagen gesteente waardoor holtes en grotten ontstonden en 

waar onze huisgeoloog Aleid weer interressante tekst en uitleg bij kon geven. Daar was ook 

onze eerste Zwarte Ooievaar en nog wel op het nest! Al lopend van de ene kijkhut ( mooi 

gemaakt!) naar de andere liet een Belgische vogelaar ons de Blauwe rotslijster zien die hij in het 

vizier van zijn telescoop had: weer een kruisje erbij voor onze tellijst! 

  

Grijze gors      Zwarte ooievaar op nest 

Bij het verlaten van het dal van de Tietar en de Taag weer gestopt onderaan de Gierenrots, 

waar het zwart zag van de vogelaars: veel Nederlanders, Belgen en een enkele Engelsman, met 

doorgaans een batterij aan ( foto) apparatuur waar je U tegen zegt.  

Eindelijk na een week een terrasje gepakt voor ons eerste ijsje! Heerlijk! (We hadden er wel 

hard om moeten zeuren!) Een van ons had z'n mobieltje vergeten zodat dat weer even 

opgehaald moest worden en dat gaf ons busje de kans te stoppen bij een lieflijk stroompje waar 

het miegelde van de waterviolier en ook hier veel schildpadden die zich koesterden in de zon: 

dan is wachten geen straf! 

Weer een geweldige dag gehad en 's avonds na een een heerlijk diner lekker naar bed en vroeg 

weer op. 

Frances 
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Woensdag 1 mei 2019 

 

 

EX-208 naar Trujillo CCV-57  Santa Marta de Magasca CCV-99  Bruggetje lange 

rechte weg met scharrelaar kasten, met asfalt Wegen zonder nummer Vogelhut lunch Hobbelweg

 Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes Weg CC-122 ongeasfalteerd weer asfalt EX 280 of EX 

290 A-58 Trujillo EX-208 
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Woensdag 1 mei 2019 

Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes 

 

Omdat het 24 april geen geweldig weer was, wilden we op deze laatste excursiedag nog eens 

dit gebied verkennen. Het was nu wel warm Spaans zomerweer. Misschien lukte het vandaag 

om de kuifkoekoek te zien en wellicht ook scharrelaars en een bijeneterskolonie. 

In Trujillo werd even getankt en boodschappen hoefden we vandaag niet te doen: i.v.m. 1 mei, 

in Spanje een nationale feestdag, waren alle winkels gesloten. 

We volgden een goed geasfalteerde weg die van Trujillo naar Cáceres loopt. Omdat er heel 

weinig verkeer op deze weg reed, konden we langzaam rijden en zelfs af en toe stoppen om te 

kijken of we de kuifkoekoek konden ontdekken tussen de steeneiken. Maar helaas we zagen 

hem niet. 

   

Zwarte wouw      Koeien bij steeneiken 

Op een schuurtje wat verderop zat wel een grote bruine vogel. Wat zou dat kunnen zijn? Was 

het misschien een dwergarend??? Na veel discussie, nog eens goed kijken in de telescoop en 

in de vogelgids, zag Frances op het muurtje de schaduw van de gevorkte staart Het was een 

zwarte wouw. Toen hij op vloog was het helemaal duidelijk. Zo zie je maar dat zelfs goede 

vogelaars een illusie armer kunnen worden! 

Wat verderop zien we in het gras tussen gele bloemetjes een grote trap schrijden.  

Het is intussen aardig warm geworden. We verlaten de autoweg en slaan een onverharde weg 

in. Het busje voor ons met een grote stofwolk achter zich aan. 

Bij een waterplas zoeken koeien verkoeling in het water. Dan wordt er weer gestopt en gaan we 

de busjes weer uit. Zo blijven we lenig! In de lucht twee zwarte stippen. Wat zijn het? Feiko en 

Aleid concluderen dat het een paartje slangenarenden is. Wat bijzonder! 
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Vanuit het steppeachtige gebied komen we weer in gebied met steeneiken. Op een draad 

bijeters, hun mooie verenkleed fonkelt in het zonnetje. Ze lijken daardoor nog fraaier van kleur. 

We horen overal de “hoep-hoep” van de hop en krijgen hem ook mooi te zien. De kuif in het 

verlengde van de snavel geeft hem een heel bijzonder uiterlijk.  

Het landschap verandert en het wordt bomenrijke ren groener. We komen bij water en bij de 

brug stappen we weer uit. Op de stenen in het water warmen de schildpadjes zich in de zon en 

verschillende soorten zwaluwen, waar onder ook de roodstuitzwaluw, vliegen af en aan om hun 

jongen te voeren in de nesten onder de brug. Een nachtegaal zingt voluit en kikkers kwaken 

vrolijk mee. Wat een idyllische plek. 

   

Gele kwikstaart      Schildpad 

We rijden verder en komen weer in steppeachtig gebied met steeds weer die mooie stenen 

muurtjes.Aan elektriciteitspalen langs de weg zijn overal witte nestkasten opgehangen. In één 

ervan verdwijnt een steenuiltje, dat even later zijn kopje naar buiten steekt. De kasten zijn 

waarschijnlijk bedoeld voor de scharrelaars die we veelvuldig op de draden zien zitten. Wat een 

fraaie vogels zijn dit ook. 

   

Scharrelaar      Torenvalk met duizendpoot 
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Een vogelkijkhut blijkt prima te zijn om de lunch te gebruiken. Vogels kijken en broodje eten. In 

de verte zien we de stad Cáceres liggen. Veel zwaluwen scheren voor de kijkopeningen van de 

hut langs. In de hut heeft een zwaluw een nest gebouwd. Zijn wij verstoorders?! 

Op de nog steeds onverharde weg is het met de busjes vaak zoeken naar de minst diepe kuilen. 

We worden aardig door elkaar geschud. Opeens een stop. Een rode patrijs op ons pad. Hij blijft 

parmantig voor ons busje uit lopen en is dus heel goed te zien.Wat een mooie vogel met die 

streepjes opzij.  

Dan doen verderop een trieste ontdekking; een vos heeft geprobeerd zich los te wurmen uit het 

gaas van een afrastering en heeft dat met de dood moeten bekopen.  

We komen uit op een grote weg en stoppen daar nog een keer, want in de lucht zweven wel 

ongeveer dertig vale gieren. Er staan meer vogelaars naar dit schouwspel te kijken. Zou er 

ergens een kadaver liggen, de vos misschien?  

   

Trujillo fiesta op 1 mei     Rauwe ham op de fiesta 

Het was intussen al zes uur en we wilden nog even een bezoek brengen aan Trujillo. Nou dat 

viel wel tegen.. De straten en pleinen waren propvol met 1 mei vierders. Geen plekje meer op de 

terrassen. Nog wel aardig vond ik het plein waar allerlei aardewerk en streekproducten werden 

verkocht. 

Omdat het onze laatste avond in Extremadura was, was het diner in het hotel wat uitgebreider 

dan de andere dagen. De kokkin had erg haar best gedaan en kwam zelfs van ons haar 

welverdiend applaus ontvangen. 

Er werden “tafelredes” gehouden. Feiko en Aleid werden bedankt. We.konden terugkijken op 

een prachtige vogelreis. Wij hebben genoten, niet alleen van alle vogels die we hebben gezien, 

maar ook van de mooie landschappen, van de geweldig goede leiding en natuurlijk ook van 

elkaars gezelschap. 

 

Gre Stelling 
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Mannetje scharrelaar biedt hagedisje als prooi aan aan vrouwtje 

 

Vrouwtje scharrelaar accepteerde het hagedisje  
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Staand:  Frances, Gerdien, Kees, Feiko, Han Both, Ada, Irene, Gré, Han Molenveld, Els 

Hurkend:  Marijke, Aleid, Martha 
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Vogellijst 

 

  Extremadura 23 april-2 mei 2019 (KNNV B2) 
23 
Ma 

24 
Md 

25 
Tr 

26 
Ba 

27 
Ar 

28 
Ma 

29 
Se 

30 
Mf 

1   
Ca 

to- 
taal 

 

pag. genus naam soortnaam Ned. Naam           
april    >    
mei        herkenning 

               

22 Alopochen aegyptiaca Nijlgans             1     1   

24 Anas platyrhynchos Wilde Eend  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9   

24 Anas strepera Krakeend                 1 1 man en vrouw allebei bruin 

54 Alectoris rufa Rode Patrijs  1       1 1 1 1 1 6 rode bek, roomwitte borst met streepjes, rug bruin-grijs 

56 Coturnix coturnix Kwartel              1   1 2 klein (17 cm), bruin, geluid: 'kwik me dit kwik me dat' 

64 Tachybaptus ruficollis Dodaars        1     1     2 kleinste fuut 

66 Podiceps cristatus Fuut        1           1   

78 Phalacrocorax carbo Aalscholver          1 1       2   

80 Ixobrychus minutus Woudaap          1         1 klein (35 cm), bruin-roze, zwarte vleugelranden 

82 Bubulcus ibis Koereiger   1 1   1   1     4 geel-rode snavel (paartijd), gele veren op kop 

82 Egretta garzetta Kleine Zilverreiger         1         1 zwarte snavel, gele tenen, broedtijd roze teugel 

82 Casmerodius  albus Grote Zilverreiger        1 1         2 snavel geel, broedtijd zwart, donkere tenen 

84 Ciconia ciconia Ooievaar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9   

84 Ardea cinerea Blauwe Reiger      1 1 1   1     4   

84 Ardea purpurea Purperreiger         1         1   

84 Ciconia nigra Zwarte Ooievaar                1   1   

86 Platalea leucorodia Lepelaar         1         1 vorm van de bek 

90 Gyps fulvus Vale Gier  1   1 1 1 1 1 1 1 8 kale witte kop, bovenkant middelbruin met zwarte achterrand 

90 Aegypius monachus Monniksgier  1   1 1     1 1   5 zwart, bleke kop/snavelbasis, veren op hals 

92 Neophron percnopterus Aasgier                1   1 kleiner, witte vleugel, zwart omrand, gele bek 

100 Circaetus gallicus Slangenarend                  1 1 bovenkant bruin, zeer lichte gestr. onderkant, 'bivakmuts' 

100 Aquila pennata Dwergarend         1         1 klein, 6! vingers, landingslichten, donkere en lichte vorm 

102 Milvus migrans Zwarte Wouw 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 donker (zwart-grijs), licht gevorkte staart 

102 Milvus milvus Rode Wouw 1 1 1 1 1 1 1 1   8 roodbruin, diep gevorkte staart 

102 Circus aeruginosus Bruine  Kiekendief   1     1 1 1   1 5 man: driekleur, vr. bruin met licht gekleurd petje 

104 Circus cyaneus Blauwe Kiekendief     1       1     2 witte stuit, man: grijs, zwarte vleugelpunt; vrouw: bruin 
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104 Circus pygargus Grauwe Kiekendief              1     1 id. extra zwarte band in bovenzijde mid-vleugel 

108 Buteo buteo Buizerd            1   1   2   

116 Falco tinnunculus Torenvalk 1 1   1 1 1 1 1 1 8 met zwarte spikkels op rug 

116 Falco naumanni Kleine Torenvalk      1       1     2 gedrag (kolonie), kleiner, geen zwarte spikkels op rug 

126 Gallinula chloropus Waterhoen        1 1   1     3   

126 Fulica atra Meerkoet          1   1     2   

126 Porphyrio porphyrio Purperkoet         1         1 45 cm! blauw met stevige rode snavel 

130 Otis tarda Grote Trap     1       1   1 3 witte borstveren (voor balts) 

130 Tetrax tetrax Kleine Trap      1             1 50% van grote trap (grootte van fazant) 

134 Himantopus himantopus Steltkluut 1   1 1           3 zwart-wit, lange rode poten 

138 Charadrius dubius Kleine Plevier    1             1 2 dunne gele oogring, donkere snavel, 16 cm 

154 Actitis hypoleucos Oeverloper        1   1 1     3 witte krul op zijkanten borst (doorlopende lijn bij witgat) 

156 Tringa totanus Tureluur          1         1 geluid! 

198 Gelochelidon nilotica Lachstern          1 1       2 groot (38 cm), zwarte pet, korte dikke zwarte snavel 

212 Pterocles alchata Witbuikzandhoen      1             1 12 ex. vliegend gezien: heel witte onderkant 

214 Columba palumbus Houtduif   1         1 1 1 4   

218 Streptopelia decaocto Turkse Tortel  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9   

220 Cuculus canorus Koekoek  1 1   1   1 1 1 1 7 grijs, lange staart, roep 

232 Otus scops Dwergooruil          1         1 Scops owl, roept 's nachts 

232 Athene noctua Steenuil                  1 1 gezien bij nestkast 

236 Apus apus Gierzwaluw 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 heel donker 

236 Apus pallidus Vale Gierzwaluw  1     1 1 1       4 valer, grote witte keelvlek 

238 Upupa epops Hop  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 oranje met zebra strepen tijdens de vlucht 

238 Alcedo atthis IJsvogel          1         1 biddend gezien! 

240 Merops apiaster Bijeneter      1   1 1 1 1 1 6 beauty 1 

240 Coracias garrulus Scharrelaar            1 1   1 3 beauty 2 

248 Galerida cristata Kuifleeuwerik  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 onderz. vleugel rossig, langere snavel 

248 Alauda arvensis Veldleeuwerik    1         1   1 3 witte oog- > oorstreep 

248 Galerida theklae Theklaleeuwerik  !!!!           1     1 onderz. vleugel grijs, kortere snavel, buikstreep! 

250 Lullula arborea Boomleeuwerik          1   1     2 oogstreep wit, klein kuifje 

254 Melanocorypha calandra Kalanderleeuwerik    1 1       1   1 4 onderk. vleugel zwart + wit rand, zwarte halsvlek, dikbek 

258 Riparia riparia Oeverzwaluw    1             1 2 bruin, witte borst 

258 Ptyonoprogne rupestris Rotszwaluw      1   1 1   1 1 5 veel grijzer m.n. borst, staart m.witte 'vensters' (streepjes) 
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260 Hirundo rustica Boerenzwaluw  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 tails, witte borst, rood aan kop en keel 

260 Cecropis daurica Roodstuitzwaluw    1     1     1 1 4 ook tails, rode stuit en achterhoofd, gestr. br.-roze borst 

260 Delichon urbicum Huiszwaluw  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 witte borst, witte stuit 

266 Anthus trivialis Boompieper 1                 1 zang en vlucht (parachute) 

268 Motacilla alba Witte Kwikstaart 1       1     1   3   

270 Motacilla flava Gele Kwikstaart                  1 1 '?iberiae', zwart masker op witte ondergr.  

276 Luscinia megarhynchos Nachtegaal   1   1 1 1   1 1 6   

280 Phoenicurus ochruros Zwarte Roodstaart                1   1 ('gibralt'; grijs) 'aterrimus'; zwart verenkleed 

282 Oenanthe oenanthe Tapuit       1           1 zwarte T op witte staart, met zwarte oogstreep 

284 Oenanthe hispanica Blonde Tapuit              1     1 zwart masker, isabel kleur op kop en rug 

292 Saxicola torquatus Roodborsttapuit  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 kop zwart, witte kraag aan zijkanten oranje borst 

292 Saxicola rubetra Paapje          1 1 1     3 oranje-bruine borst, witte oogstreep 

296 Turdus merula Merel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 M: gele tot oranje snavel 

296 Monticola solitarius Blauwe Rotslijster                1   1   

304 Sylvia communis Grasmus        1           1 kop grijs, keel wit, snaveltje geel 

304 Sylvia atricapilla Zwartkop       1           1 zwart (m.) / bruin (v.) petje 

308 Sylvia melanocephala Kleine Zwartkop        1 1       1 3 zwart petje, rode oogring 

310 Sylvia conspicillata Brilgrasmus                1   1 roestbruine vleugels (grasmus!) 

314 Cisticola juncidis Graszanger   1     1 1       3 cisticola, geluid: aanlopende band 

318 Cettia cetti Cetti’s Zanger        1 1   1     3 karekiet / nachtegaal 'herrie' 

318 Locustella luscinioides Snor         1         1 karekiet maar gebogen vleugelrand 

320 Acrocephalus scirpaceus Kleine Karekiet       1 1         2 lawaaimaker, maar wel mooi! 

340 Ficedula hypoleuca Bonte Vliegenvanger              1     1 761: (Iberische Vl.) 

342 Parus major Koolmees  1 1           1 1 4 achterhoofd met kleine witte vlek 

342 Cyanistes caeruleus Pimpelmees    1   1           2   

348 Sitta europaea Boomklever               1   1   

352 Lanius meridionalis Iberische Klapekster  1   1   1 1 1 1   6 grijs, wit en zwart! oogstreep 

356 Lanius senator Roodkopklauwier    1 1 1   1 1 1   6 roodbruin petje 

360 Pica pica Ekster 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9   

360 Cyanopica cooki Blauwe Ekster    1 1 1 1 1 1 1 1 8 komt alleen in ZW-Spanje voor 

362 Garrulus glandarius Gaai          1     1   2   

364 Corvus monedula Kauw    1 1   1 1 1 1 1 7   

366 Corvus corax Raaf     1 1 1 1 1 1   6 groot, wigvormige staart, sonore roep 
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370 Sturnus unicolor Zwarte Spreeuw  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 geen vlekken, gele snavel, roze poten 

370 Oriolus oriolus Wielewaal        1 1 1   1   4 wie kent hem niet… 

372 Passer domesticus Huismus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 M; bovenop grijs petje 

372 Passer hispaniolensis Spaanse Mus  1 1 1 1 1 1 1   1 8 M; donkerder buik met v'tjes, bovenop roodbruin petje 

376 Fringilla coelebs Vink    1     1 1   1   4   

380 Carduelis carduelis Putter  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 veelkleurig 

380 Chloris chloris Groenling   1   1 1     1 1 5 groen, midden op rug gele streep 

382 Serinus serinus Europese Kanarie     1   1     1   3 gemeleerd geel-bruin, zang 

402 Emberiza cia Grijze Gors               1   1 grijze kop met zwarte strepen (lijkt op huisgors -marokko) 

402 Emberiza calandra Grauwe Gors 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 'breedbekkie' 

               

  aantal soorten / dag: 29 37 37 43 60 41 52 47 43   

  totaal aantal soorten          102  
 

 

https://www.birdinginextremadura.com/viajar/birding/nl/extremadura-aves/lista-de-especies/  

Tekeningen en beschrijvingen van 175 Extremadura-vogelsoorten (alfabetisch)  

 

https://www.birdinginextremadura.com/viajar/birding/nl/extremadura-aves/rutas-recomendadas/  

Hier worden 19 gebieden behandeld met ornithologische routes (echter geen kaartjes). 

 

https://www.veldshop.nl/nl/finding-birds-in-extremadura.html  

Boekje 'Finding birds in Extremadura' van Dave Gosney, behandelt 12 gebieden (engels) (kost 11 euro + verzendkosten.) 

Zij hebben ook de bijbehorende vogel DVD en de Crossbill gids Extremadura in de verkoop. 

 

https://www.birdinginextremadura.com/viajar/birding/nl/extremadura-aves/lista-de-especies/
https://www.birdinginextremadura.com/viajar/birding/nl/extremadura-aves/rutas-recomendadas/
https://www.veldshop.nl/nl/finding-birds-in-extremadura.html
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Plantenlijst Extremadura, april 2019 
 

Parasolden Pinus pinea kroon is bol, pitten zijn eetbaar (pijnboompitten) 

Hulsteik  Quercus rotundifolia   

Pyren. Eik Quercus pyrenaica   

Steeneik Quercus ilex in de dehesa, kroon in platte vorm gesnoeid 

Kurkeik Quercus suber pas geschilde bomen hebben rode stammen 

Donzige eik Quercus pubescens twijgen en bladeren zacht behaard  

Vijgenboom Ficus caria   

Klein glaskruid Parietaria judaica veel op muren 

 ‘rode’ zuring Rumex bucephalophorus lage plant, kleurt braakliggende akkers felrood 

Spaanse zuring Rumex scutatus zilvergrijze plant, droge (rots)plekken 

‘zilvermatje’ Paronychia argentea kruipertje op droge plekken (langs wegen) 

Paarse schijnspurrie Spergularia purpurea laag plantje, droge grond, paarsroze bloempjes 

Silene (molentje) Silene colorata roze bloemblaadjes rollen zich overdag op  

Mantelanjer Kohlrauschia velutina onopvallend lid van de anjerfamilie, roze 

Grote klaproos Papaver rhoeas   

Pioenroos Paeonia spec.   

Duivenkervel Fumaria officinalis   

Wouw Reseda luteola   

Rotsnavelkruid Umbilicus rupestris vetplantje op droge muren, kleine klokjesbloemen 

Kleine pimpernel Sanguisorba minor   

Heemstbladige winde Convolvulus althaeoides   

Zwartmoeskervel Smyrnium olusatrum   

Tonderkervel Ferula communis   

Brem Cytisus sp.   

Bezemstruik Spartium junceum 
veel langs snelweg, rechtopgroeiend, grote gele 
bloem 

‘witte brem’ Lygos monosperma zilverige struik, kleine bloemen (al uitgebloeid) 

Pekklaver Psoralea bituminosa stinkt (Asfaltklaver), heeft paarse bloemen 

Hopklaver Medicago lupulina   

Sterklaver Trifolium stellatum in vrucht net een bol met rode sterretjes 

Hazenpootje Trifolium arvense   

Blauwe lupine Lupinus angustifolius heel smal blad 

Glanzige ooievaarsbek    Geranium lucidum is bij ons een z.g. stinzenplant, o.a. in Overveen 

Reigersbek Erodium cicutarium   

Tweejarig vlas Linum bienne   

Zandweegbree Plantago arenaria   

Hazenpootweegbree Plantago lagopus   

Groot kaasjeskruid Malva sylvestris de roze bloemen hebben paarse aders 

Gomcistus/Rockrose Cistus ladanifer Cistusroos, wit met paarse vlekken in het hart  

Gevlekt zonneroosje Tuberaria guttata felgeel met donkere vlekken in het hart 

Tamarisk Tamarix spec.   

Echte kruisdistel Eryngium campestre   

Blauw guichelheil Anagallis foemina heilzaam tegen guichel (= gekte) 
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Olijfboom Olea europeana   

Weegbreeslangekruid Echium plantaginium 
mediterrane soort, bloem eerst rood, later 
paarsblauw 

Slangekruid Echium creticum roodpaars, 1 stengel, grote bloemen 

Gewone ossentong Anchusa officinalis   

Kuiflavendel Lavandula stoechas paarse lintjes boven de bloeiaar, in de maquis 

Veldsalie Salvia pratensis   

 ‘gele vlasbek’ Linaria spec. Triornithoiphora? Redunculata? Of  reflexa? 

Bellardia Bellardia trixago stevige plant, witte lipbloemen met roze vlek 

Grote bremraap Orobanche rapum genistae   

Kleverige ogentroost   Parentucella viscosa halfparasiet met opvallende, gele lipbloemen 

Duifkruid Scabiosa columbaria   

Weideklokje Campanula patula   

Stekelig sterrenoogje Pallenis spinosus gele ‘paardebloemetjes’ in een vertakte bloeiwijze 

Medit.strobloem Helichrysum stoechas grijs behaard, gele bloemen, kerriegeur 

Kamille Anthemis spec. overal de witte ‘margrietachtige’ bloemetjes 

Gele ganzebloem Chrys.segetum   

Akkergoudsbloem Calendula arvensis kleine uitgave van de bekende tuinsoort 

Gevlekte melkdistel Galactitis tomentosa roze, flodderige bloem, wit geaderde bladeren 

Mariadistel Silybum marianum hoge soort, grote bloem, groot witgevlekt blad 

Baardtolpis Tolpis barbata zeer algemeen, gele bloem met donker hartje 

Rotsstrobloem Phagnalon rupestre   

Bleekgele droogbloem pseudognaphalium luta-album   

Spaanse gouddistel Scolymus hispanicus   

Zandblauwtje Jasione montana   

Affodil Asphodelus aestivus toef smal blad, vertakte stengel met witte sterren 

Herfsttijloos Colchicum autumnale overal in grasland zag je de bladertoefen 

Narbonnevogelmelk Ornithogalum narbonense hoge pluim 

Kuifhyacint Muscari comosum   

Wilde ui allium subhirsutum   

Orchis orchis spec. Niet gedetermineerd 

Tongorchis Serapias lingua bij Kleverige ogentroost 

Goudkamgras Lamarckia aurea prachtige, goudglanzende bloeiwijze 

Groot trilgras Briza maxima grotere broer van onze Bevertjes 

Grasje Aegilops geniculata grote korrels met erop een lange uitstaande naald 

Wilde haver Avena sterilis al uitgebleekte, grote bloempakjes met lange naald 

IJle dravik Bromus sterilis losse bloeiwijze, bloemen aan lange stelen 

 
 
Els Löhr, 
Gré Stelling 
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