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Extremadura och
Monfrague nationalpark, som är fullt av
fåglar, representerar
ett av Europas bästa
ställen för fågelskådning, och är också ett
ställe för några av
Europas sällsyntaste
och mest utsatta
fågelarter.
Rödfalkar i Sauce Dilla
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13 april. Vi samlades vid Madrids flygplats kl 11:00
där Jesus mötte upp med en minibuss. Sen började
den drygt 20 mil långa färden mot vårt hotell Montefrago i Jaraicejo.
Längs vägen stannade vi till och köpte en lunchsmörgås som vi åt vid vägkanten samtidigt som vi skådade
en del fågel. Vid tvåtiden var vi framme vid hotellet
som låg jättefint vid ett litet torg i Jaraicejo. Storkarna
hade bo på kyrkan mitt emot, klippsvalor och bleka
tornseglare for runt och storkarna klapprade ivrigt
med näbbarna. Plötsligt svävade både grågam och
svart stork över torget. Det var ett fint bemötande.
Efter en timme gav vi oss ut på skådartur. Vi stannade
vid fina buskmarker och fick se en hel del Sylviasångare
såsom rödstrupig sångare, provencesångare och
herdesångare. Vi åkte vidare till en våtmark som heter
Embalse de Arrocampo. Här fanns det många arter
såsom purpur, grå, ko, ägrett och silkeshäger. Dvärgrördrom, sandtärna, svartvingad glada, rödfalk var bara
något vad vi fick se. Dagens artlista slutade på 70
arter under ca 5 timmars skådning, imponerande.
Vi avslutade dagen med middag på hotellet. Det serverades sallad, Hake (fisk) och en söt liten efterrätt.
Givetvis ingick vin o vatten också. Nu ser vi fram mot
morgondagen med besök i Montfrauge.
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Uppe vid ”the castle”

Rödhöna
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Vitb. flyghöna
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14 april. Morgonen var kylig då vi gav oss iväg kl
07:30 mot Monfrague.
Ett smådoppingpar beskådades i en liten damm i
utkanten av Jaraicejo där vi bor.
Litet senare kom vi fram till Salto de Giltano där ett
skådespel av högsta kaliber utspelade sig. Gåsgamar
i mängd, grågamar, smutsgam, bruna glador, pilgrimsfalk och inte minst de tre häckande paren med svart
stork uppenbarade sig. Det fanns spännande fåglar
överallt vid denna fantastiska plats. Lite längre ner
vid bron över floden Tajo drog en flock med alpseglare runt. Efter ytterligare en bit på den spännande
vägen fick vi bra obsar av 2 st hökörnar, medelhavsstenskvätta, ängshök och ormörn. Listan kan göras
hur lång som helst. Vi intog vårt lunchpaket på ett bra
picnic ställe där vi skådade en hel del rovfåglar. Sen
var det dags för en kaffe och glass i den enda byn
inom reservatet, Villa Real de san Carlos. The castle
som ligger högt fick ett besök och det var fint att se
fåglar såsom dvärgörnar ovanifrån. Två dvärgörnar
parade sig, en ljus och en mörk fas. Undrar hur den
ungen kommer att se ut. Sista anhalt och kanske den
bästa blev Portilla de ltiedar. Där såg vi, förutom gåsgamar och smutsgam på bo, både spansk kejsarörn
och berguv med ungar. Hemfärden till Jaraicejo tog en
timme och då drog regnet fram.
En mycket bra och, till slut, rejält varm dag var tillända.
15 april. Idag bar det iväg till ”the plains” i Truilljo
området. Vi startade kl 07:30 som vanligt. I ett underbart väder körde vi förväntansfulla mot stor-och
småtrappsland. En liten bit utanför Truilljo stannade vi
och fick syn på en småtrappshane som stod öppet på ett

gräsfält. En stortrappshona kom flygande och nu fanns
det fåglar av olika arter överallt. Kalanderlärkor i mängd,
tjockfot och en bra flock med ljusbukiga flyghöns kunde
beskådas. Lite längre bort fick vi se stortrappens beryktade spel, det sk ”skumbadet” där hanen ser ut att vända
ut och in på sig själv. Här såg vi också två yngre spanska
kejsarörnar och svartbukiga flyghöns. Elva-kaffe i Santa
Marta de Marcusca. Vi stannade till i en vägkrök där det
flöt en å nedanför oss. Ett par kungsfiskare och ett 80-tal
spanska sköldpaddor var imponerande.
Vidare mot ett område där man satt upp holkar för att
blåkråkorna ska kunna häcka där. Direkt fick vi se ett
par blåkråkor som satt vid den första holken, underbart
vackra. Andra fåglar som häckade i holkarna var rödfalkar,
kajor och inte minst minervaugglor som lustigt tittade
ut ur hålen. Lunchen åt vi ute vid en vägkant där flera
ängshökar spelade i luften. Fler blåkråkor, grågamar och
gåsgamar passerade.
Efter lunch åkte vi till Truilljo och drack eftermiddagskaffe
samt besökte några rödfalkskolonier. Härligt att studera
dessa vackra falkar. Sen eftermiddag i Arroyo de la Vid
området. Ett riktigt bra område för sylviasångare. Många
provencesångare och två glasögonsångare blev belöningen. Vi stannade till vid en bro och där såg vi några
fina ödlor samt en liten flock med blåskator.
Middag kl 20, ingen höjdare. Soppan var väldigt svårbestämd.
16 april. Idag började vid Sauce Dilla, ett våtmarksområdet där vi varit tidigare. En härlig morgon med inte
mindre än fyra svartvingade glador, en adult och tre unga
i samma kikarfält. En röd tigerfink avslöjade sig i vassen
med sitt fina pungmesliknande läte. Vi körde sen genom
Charco Salado, en vacker desa med fina korkekar. En
ung hökörn gjorde ett utfall mot den stora stork-häger
och skedstorkkoloni. Lite senare satt det en skatgök på
grusvägen. Den fick sällskap av ytterligare två.
Landskapet var väldigt vackert på vägen mot Portilla del
Tiatar. Väl framme såg vi både spanska kejsarörnar och
en gammal berguv. Det blev ett kaffestopp i närheten
innan lunchen intogs i skydd av några korkekar. Här var
det vackert och tyst, underbart helt enkelt.
Efter lunchen fick vi bra obsar på en herdesångare. På
seneftermiddagen blev det spaning vid Sierra de Higuera efter bl.a. Kungsörn. Den såg vi inte, men en hel del
annat. Vi åt middag lite tidigare och gav oss ut på en liten
lyssnartur efteråt. Det gav inget förrän vi kom tillbaka då
vi fick se tornuggla i närheten av kyrkan till allas glädje.
17 april. Dags att lämna Jaraciejo och Monfrague
området idag. Sovmorgon och avfärd kl 09:00. Första
stopp blev vid Dehesa Boyal de Garcia. Här njöt vi fullt
ut av den fantastiska naturen med alla fåglar som syntes
och hördes. Det var en fröjd för själen att vistas här i
underbart väder. Stensparv, häcksparv, polyglottsångare,
många härfåglar fanns det här. Efter besöket blev det givetvis tolv-kaffe på en kaffekrog. När kaffet var avklarat
besökte vi en koloni med biätare, så fantastiskt vackra. I
Madrigalejo åt vi medhavd lunch i parken. Nu började det
bli riktigt varmt. Ute vid några risodlingar, Embalse de
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sierra Brava, fick vi se många rödvingade vadarsvalor
som flög omkring på hög höjd. Innan vi kom till Hotel
San Fransisco i Quintana de la Serena stannade vi till
vid Ria Salta där ett stort gäng med större strandpipare rastade. Maten var god på hotellet.
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Birdwave tackar alla deltagare och vår spanska
guide Jesus Porras!

19 april. Sista heldagen började tidigt. Vi ville vara på
plats innan soluppgången ute på stäppen för att få
möjlighet att se stortrappspel.
Idag var det mulet, småkallt och tom lite regn. Det stoppade inte stortrapparna.
På ett speciellt ställe fick vi se minst 18 st och några
av dom spelade på rejält. De vände ut och in på sig
i ett härligt skumbad. De syntes fint i våra tubkikare.
Även småtrapparna var på spelhumör och tog rejäla
skutt. Efter några timmar fortsatte vi köra på en liten
väg. Svartbukiga och ljusbukiga flyghöns såg vi där och
även en flock med 16 fjällpipare! Tjockfot, korttålärka,
kalanderlärka och en vilsen rödstrupig sångare var
något av det som dök upp.
Vi återvände till hotellet för en kopp kaffe och lite mer
kläder. Kaffet satt fint och kläderna var kanske lite
onödiga för det solade till och värmen steg när vi, efter
en liten paus för att köpa frimärke, kom till Graveras del
Zujar där biätare häckade. Mängder fanns det i brinkarna tillsammans med backsvalor. Här lunchade vi och
skådade runt ett bra tag. Härligt ställe längs floden.
Färden gick tillbaka till hotellet vid 16:30 tiden för vila
och packning. Sista dagen var en lång körning till
Madrid och hemfärd.
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18 april. Idag började vi med ett besök vid Vegas de
Colereon. Väldigt nära oss stod det en småtrapp som
började spela intensivt. Med kragen utfälld tog den små
hopp i gräset. Vi fick även se ljusbukiga flyghöns på
ganska nära håll. Vackra fåglar. Det fanns också en
koloni med biätare, alpkråkor och tre minervaugglor.
En skatgök visade upp sig fint på stenar och i gräset.
Längs den raka vägen över stäppen dök plötsligt en
kungsörn upp, mobbad av korp. Det var en gammal
fågel.
Nästa stopp blev vid Carretera de la Condrilla. Här
såg vi rödvingade vadarsvalor på ett angenämare sätt
än förra gången. Två stortrappar sågs också, samt
någon korttålärka. Sen var det hög tid för det obligatoriska elva-kaffet som blev ett-kaffe istället. Det kan
man inte hoppa över!
Efter kaffet körde vi till Benquerencia för att leta efter
svart stenskvätta. Den såg vi ganska snabbt nerifrån
parkeringen. Vi vandrade upp mot den gamla borgen
och kom ganska när skvättorna. Vi såg två par.
Lunchen tog vi med till hotellet och sen blev det drygt
två timmars siesta. Värmen mitt på dagen tar hårt och
fåglarna sitter också och pustar någonstans.
Istället blev det en sväng mellan 17:30 och 19:30.
Det bästa var nog en vacker stortrappshane som nästan tog ett skumbad. Middag och artgenomgång från
20:00. Maten var god och dagen lyckad.

