Verslag vogelreis Extremadura van 5 tot 11 april 2015.
SNP Natuurreizen, Ton Renniers
Dag 1: de heenreis
'S morgens om ca 7.30 uur op Schiphol. Om 9.00 uur ontmoet ik de 5
deelnemers aan deze reis bij de gate. Al spoedig blijkt dat het wel klikt. De reis
verloopt voorspoedig en we zijn ca 20 minuten voor schema op vliegveld Barajoz
in Madrid. Om ca 13.00 uur vertrekken we in onze vrij nieuwe Citroen Jumper
richting onze bestemming. Het weer is prima. Onderweg een korte stop bij
Chalera y Chozas om vervolgens rond 16.00 uur onze eerste serieuze vogelstop
te maken bij Almaraz / Saucedilla. We gaan bij vogelhut 1 voor de purperkoet
maar horen hem vaker dan dat we hem echt zien. Alleen Henk vangt een glimp
van deze fraaie vogel op. Verder hier al veel zwaluwen, rietzanger en snor. Het
gebied blijkt voor hutten 2 en 3 niet toegankelijk met de auto en te voet zou te
veel tijd in beslag nemen gezien het tijdstip van de dag. Hut 4 is wel bereikbaar
en hier worden o.a koereigers en purperreigers gespot en zit een graszanger
zowat op onze lip. Een goede gelegenheid voor onze fotografen Jan, Chris en
Henk. Bij ons vertrek richting Trujillo zien we nog mooi een zuidelijke klapekster.
We zijn om ca 18.15 uur in Trujillo en brengen een bezoekje aan de arena omdat
hier een kolonie kleine torenvalken is gevestigd.

kleine torenvalk
Ze laten zich prachtig observeren en fotograferen. Hierna is het nog 10 km naar

Madronera waar ons eerste onderkomen hotel Soterrana staat. We zullen hier tot
woensdag blijven. Na even opfrissen en het hotel terras gaan we Om 20.30 uur
aan tafel. We sluiten de dag af met het traditionele lijsten. 40 soorten is niet
slecht voor een paar uur echt vogelen. Om 23.00 uur gaat iedereen naar zijn
kamer.
Dag 2: eerste steppendag
We hadden afgesproken dat we voor het ontbijt een ochtendwandeling van 1 uur
zouden maken.
In deze tijd van het jaar wordt het echter hier pas tegen 8.00 uur licht, dus
eigenlijk een tocht in het donker. Daarbij kwam dat het erg bewolkt was en in de
verte voortdurend weerlichtte en donderde. We vreesden voor het ergste die
dag. Na het ontbijt en ontvangst van de lunchpakketten toch tegen 9.00 uur op
weg. Het bleef zwaar bewolkt maar heel veel regen viel er toch niet. Bijkomend
voordeel van dit type weer is dat je met een telescoop ver kunt kijken omdat je
geen last hebt van luchttrillingen. En dit is wel handig om de vaak ver weg
zittende steppevogels te vinden. We nemen de oude A5 die nauwelijks meer
wordt gebruikt. Hierdoor is het mogelijk overal te stoppen als dat zo uitkomt.
Onderweg zien we al roodstuit-,oever-, boeren- en rotszwaluw. Al vrij snel
worden de eerste grote trappen gevonden. We slaan de 2-de weg richting Santa
Marta de Magasca en ook hier weer grote trappen en onze eerste grauwe
kiekendieven. Na ca 2 km links de lange steppeweg in. Ook hier weer vliegende
grote trap. Langzaam verder rijdend zien we onze eerste rode wouw, rode patrijs
en slangenarenden. Vanwege het weer zit er 1 op de grond en deze laat zich in
de telescoop goed bekijken. Dan plots een erg grote roofpiet zittend op de grond
en later op een paaltje. Het blijkt een subadulte steenarend die zich uitgebreid
laat bewonderen. Verderop zie ik een groep zwarbuikzandhoenders vliegen en
ergens neerstrijken. We stoppen de bus ongeveer t.o de plek waar ze zijn geland
en na even zoeken vinden we ze foeragerend op een stenig stukje land. Het zijn
er 23. Een mooi resultaat want op de grond zoek je, zeker op een afstand van
400 m zoals nu, naar bewegende stenen, zo goed is hun camouflage. Weer een
paar km verder ziet Martin ze vliegen. Kleine trappen. Nadat deze zijn
geland blijken het 3 hennen en 1 haan. Prachtig door de scoop te zien. Voor de
auto op de weg vliegt en zit steeds een kortteenleeuwerik. Om ons heen veel
kuif- en calanderleeuwerik en natuurlijk grauwe gors. We houden lunchpauze in
een rivierdalletje. Het weer lijkt op te knappen. We zien o.a een hop en witgat.
De weg wordt vervolgd en onderweg op een paar stenen komen we een paartje
steenuilen tegen. We verlaten de steppenweg en rijden richting Talavan. De weg
die ons daar via Santiago del Campo naar toe moet brengen is echter
afgesloten. Dan de volgende zijweg maar genomen die ons bij het stuwmeertje
(embalze) van Talavan brengt. We rijden via een onverhard pad naar een hut.
Het is hier erg stil. Weinig eendensoorten. Wel dodaars, hop en ooievaar. Het
gaat regenen, maar we zitten even droog. Plots vliegen er 2 kuifkoekoeken
voorbij. Ze verdwijnen jammer genoeg snel uit het zicht. Het steenarendennest in
het eucalyptusbosje is niet bezet. Na de regenbui begint het weer nu echt op te
knappen ( ca 15.00 uur) en we rijden richting en door Hinojal om de weg richting

Santiago del Campo te kiezen. Een korte wandeling tussen de stenen muurtjes
leveren ons o.a tapuit, hop en steenuil op. We kiezen dezelfde weg terug en
rijden richting Monroy. De grijze wouw vinden we hier helaas niet. Wel blauwe
eksters. We steken de RIo Almonte over en rijden boven langs Santa Marta
richting Trujillo. Een spektakel is ons deel. Tussen de 15 en 20 grauwe
kiekendieven wiegen over en langs ons en we nemen uitgebreid de tijd om
hiernaar te kijken. Wat een sierlijke roofvogels zijn het. Die avond arriveren we
tegen 19.00 uur in ons hotel. De dag is goed geweest voor 68 soorten.

grauwe kiekendief vrouw
Dag 3: Montanchez en Los Barruecos
Het is zonnig maar er staat een stevige bries. Vandaag staan 2 wandelingen op
het programma. We vertrekken om ca 8.45 uur richting Trujillo en na een
fotoshoot bij de kleine torenvalken rijden we richting Montanchez over de ex381.
Net buiten Trujillo maken we onze eerste stop bij embalze de la Albuhera. Deze
plek is altijd wel goed voor wat steltlopertjes zoals steltkluten en dodaars. Na ca
30 minuten verder op weg met een korte stop bij de Rio Magasca spotten we o.a
rode wouw en bij Botiga een erg goede waarneming van thekla leeuwerik en een
grote groep koereigers. We zijn om ca 11.30 uur in Montachez en kiezen voor de
korte wandeling van ca 5 kwartier i.v.m de rest van het programma die dag.
Tijdens de wandeling veelal voor ons gewone bosvogels als boomklever en
roodborst, maar ook onze eerste nachtegaal deze reis. Ook wordt door 2
mensen de kleine bonte specht waargenomen en aan het eind van de wandeling
heel goed Europese kanarie en kleine zwartkop.

Europese kanarie

Na de lunch vertrekken we richting Los Barruecos. Het kost ons een dik uur om
er te komen. Onderweg nog erg fraai rode wouw. Bij de eerste plasjes vinden we
steltkluten , oeverloper, veel paal-ooievaars en kleine zilverreiger . Er vliegen
regelmatig zwarte wouwen voor ons langs. Na 30 minuten naar de grote visvijver
bij het museum.
De waterstand is erg hoog waardoor er geen slikrandjes zijn met steltlopers. We
besluiten niet tot de rondwandeling, maar wel tot een heen en weertje langs
zuidoever. We horen en zien regelmatig kleine zwartkop en Europese kanarie. Er
vliegen wat kleine zilverreigers en uiteraard veel ooievaars op de grote
rotsblokken. Een beetje teleurgesteld verlaten we dit gebied om via het centrum
van Caceres naar de embalze de Guadiloba te rijden. We treffen hier vrijwel
meteen grote trappen. Helaas nog geen vorkstaartplevieren. Wel wordt
groenpootruiter en geelpootmeeuw gespot. Omdat het inmiddels rond 17.00 is
geworden rijden we richting hotel en kiezen voor de route naar Santa Marta de
Magasca. Een erg goede keuze want achtereenvolgens vlak naast het busje
kleine torenvalk en scharrelaar (wat is ie mooi!) en ook redelijk dichtbij 2 grote
trappen.

scharrelaar
Bij de rivier spotten we o.a grote gele kwikstaart , Iberische gele kwikstaart en
rotszwaluw. Na deze stop besluiten we verder te rijden om via de grauwe
kiekendievenweg naar het hotel te gaan. We zijn terug om ca 19.45 uur en
hebben deze dag 72 soorten waargenomen.
Dag 4: transfer naar Monfrague. 2-de steppendag
De dag begint zonnig maar wel frisjes en een flinke wind. Na het ontbijt
vertrekken we via Trujillo richting Belen voor onze 2-de steppendag.
Verschillende stops in het eerste deel van de weg leveren geen echte
bijzonderheden op. Halverwege gaan we even een km het zandpad links in en
vrijwel direct worden enkel grote trappen en kleine trappen gespot. In de verte
vliegt een grauwe kiek en vlakbij raven, rode wouw en onze eerste aasgier.
Naast de vele leeuweriken en grauwe gorzen is het vrij stil. Plots zien we in het
veld een grote groep gieren op de resten van een kadaver. Mooi is het verschil te
zien tussen de vale gieren en de monniksgieren. Via Torrecillas rijden we door
het fraaie dehesa-landschap naar de Rio Almonte. Onderweg bijeneters. Ze
laten zich vanuit de auto goed bekijken. Bij de Rio Almonte stoppen we voor een
lunchpauze en een wandeling. Gespot worden dwergarend, slangenarenden en
veel vale gieren maar de zangertjes laten verstek gaan. We rijden verder richting
Monfrague en maken eerst een stop bij de Arroyo de la Vid voor een heen en
weer wandelingetje. Baardgrasmus en cirlgors zijn ons deel. Na een uur rijen we
naar de gierenrots voor een uitgebreide stop. Naast de vele gieren ook
verschilde zwaluwsoorten, blauwe rotslijster en grijze gors. En ook de zwarte
ooievaar zit weer op zijn vertrouwde plek te broeden.
Omdat het zachtjes begint te regenen, besluiten we naar het hotel in Villareal de

San Carlos te rijden waar we om 17.30 uur arriveren. Na het invallen van de
duisternis gaan we nog op zoek naar de Moorse nachtzwaluw, maar zonder
succes. Hij is waarschijnlijk nog niet terug van zijn overwinteringsgebied. De dag
heeft uiteindelijk 71 soorten opgeleverd.

vale gier
Dag 5: dag Monfrague e.o.
Voor het ontbijt een ochtendwandeling vlak bij het hotel. Het is zwaar bewolkt en
het regent af en toe licht. We horen meerdere boomleeuweriken zingen. Als het
wat lichter is geworden zien we vlak boven ons een grote roofvogel zweven.
Ondanks het matige licht is goed te zien dat het hier om een volwassen
havikarend gaat. Een mooie soort. Om 8.30 uur zijn we terug voor het ontbijt. We
vertrekken maar het weer wordt al snel regenachtig. Onze eerste stop levert wel
een paartje aasgieren op en Dirk ontdekt appelvink. Bij de Portilla de Tietar wordt
ruim de tijd genomen om keizerarend en Oehoe te vinden, maar te vergeefs. Van
andere vogelaars horen we dat de oehoe de laatste tijd nog niet is
waargenomen. Het gaat harder regenen en de temperatuur daalt naar 8 graden.
Ik besluit het programma te veranderen. Het bezoek aan het kasteeltje
Monfrague laten we schieten en kiezen voor een rondje langs de buitenkant van
het nationale park. Het wordt veel vogelen vanuit de auto. Toch levert dit
omweggetje een leuke waarneming van rotsmussen op. Ook hop en rode patrijs.
Wanneer we een koffieshop maken in Serradilla regent het nog steeds.
Langs een ondiepe plas net buiten Serradilla vinden we gele kwikstaarten,
Iberische kwikstaart en zwarte roodstaart. We gaan op weg naar de gierenrots
om nogmaals te kijken en hopen nog op andere roofvogels. Het is zowaar even

droog. Er kunnen mooie foto's worden gemaakt van de blauwe rotslijster, maar
daar blijft het helaas bij. We zijn om 17.00 uur terug in het hotel. De dag leverde
ditmaal 58 soorten op.
Dag 6: nogmaals Monfrague.
De weersverwachting voor deze dag blijkt niet helemaal te kloppen. Ons 2-de
bezoek aan de Portilla de Tietar wordt ook nu geplaagd door regen en levert
helaas wee geen oehoe en keizerarend op. Na een uur zoeken geven we het op
en rijden terug om het kasteel te bezoeken. Helaas blijkt bij aankomst het
uitzichtpunt en kasteelruine in de wolken te liggen. Hierdoor heeft het geen zin
om naar boven te gaan. We rijden richting hotel en besluiten de
ochtendwandeling van gisteren nogmaals te doen. Het eerste half uur regent het
nog licht, maar dan breekt eindelijk de zon door. Het is inmiddels bijna 3 uur in
de middag. De vogelactiviteit neemt toe en we zien en/of horen brilgrasmus,
boomleeuweriken, koekoek en een fraaie Orpheus grasmus. Op naar het
kasteeltje. Boven aangekomen is het even wachten tot de gieren en zwarte
wouwen wat dichterbij komen. Ze passeren op korte afstand. Het uitzicht is
fenomenaal. Er passeert nog een groepje bijeneters en blauwe rotslijster neem
nog even een kijkje. Na 11/2 uur verlaten we deze plek en gaan richting hotel om
in het zonnetje van een biertje te genieten. Na het eten in het donker nog naar de
boomkikker poel, waar deze beestjes luid te keer gingen.

blauwe rotslijster
Dag 7: de thuisreis
Laatste dag. Als we opstaan is het afwisselend zonnig en mistig. Na het ontbijt
en inladen van de koffers vertrekken we met de bedoeling nog een keer bij

Almaraz te gaan kijken ( zie dag 1). Als we aankomen is het nog steeds wat
mistig en is slechts vaag te zien wat er in het riet zit. Maar na 20 minuten breekt
de zon door en nemen we vlak voor ons een prachtig vliegende woudaap waar
en even later meerdere purperkoeten. Bij hut 4 lopen we langs de beide
stuwmeertjes en zien purperreigers en lachstern. De tijd is op en we vertrekken
voor onze rit naar Madrid. Nog geen 200 meter na het wegrijden een fraaie
toegift op een electriciteispaal naast de weg. Een grijze wouw. Zodra we stoppen
vliegt hij weg. Helaas heeft niet iedereen in de bus deze mooie soort kunnen
bekijken.
Om ca 14.15 uur zijn we op het vliegveld. Na een lichte vertraging bij vertrek
komen we op schema aan in Amsterdam. Hier nemen we afscheid van elkaar
met goede herinneringen aan deze reis.
We hebben uiteindelijk 117 soorten waargenomen, waarmee Jan de winnaar
was van de traditionele quiz.

