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Dag 1 - zondag 17 maart 2019 – Schiphol – Madrid - Trujillo
Op het vliegveld van Madrid begint het vogelen natuurlijk gelijk. De eerste vogelsoorten zijn Eksters,
(veel) Houtduiven, Turkse Tortels en Monniksparkiet, een exoot die het goed doet in de Spaanse
hoofdstad. De
paring wordt
zelfs vastgelegd
op camera. We
vertrekken
richting Trujillo
en onderweg
maken we een
pitstop bij
wegrestaurant
La Pausa,
toepasselijke
naam. Dit levert
meteen al de
eerste echt leuke
soorten op als
Zwarte Spreeuw,
Grauwe Gors,
Kuifleeuwerik,
Putter, de eerste
Boerenzwaluwen
van dit voorjaar,
Rode Patrijs, Kleine Torenvalk en een prachtig zingend mannetje Kleine Zwartkop, compleet met
baltsvlucht. Daarna wordt het onderweg spannend, vooral nadat we het bord ‘Extremadura’
voorbijrijden. Meteen openbaart zich de machtige natuur van de dehesa’s: boomgaarden en nog eens
boomgaarden van kurk- en steeneik en olijfbomen. De eerste gier is meteen een Monniksgier (foto).
Bingo! Wat een magnifieke vogel, een zwarte deur met kaarsrechte vleugels. Tussen de schapen
lopen geregeld groepjes Koereigers. We zien de eerste Ooievaars op nesten. Dan gaat het echt los
met de roofvogels: de eerste groepjes Vale Gieren verschijnen hoog in de lucht, Zwarte en Rode
Wouwen (foto), nog een Monniksgier. Het laatste stukje voor Trujillo glijdt een prachtig landschap aan
ons voorbij van reusachtige ruige stenen, velden vol bloemen en boomgaarden. Dan komen we aan in
het schilderachtige stadje Trujillo. Het inchecken gaat hier gelukkig wel voorspoedig. In het laatste licht
voor het diner verschijnen ineens duizenden Zwarte Spreeuwen boven het hotel, met op de
achtergrond een
fel schijnende bijna
volle maan. Zwarte
Spreeuwen maken
een veel
melancholischer
geluid, en ze
imiteren veel
vogels waaronder
Witgat, en zingen
als Kanarie. Dat
gaat de hele nacht
door! Ook zien we
de eerste Vale
Gierzwaluw boven
het hotel. Vlak
voor het slapen
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gaan horen sommigen de Dwergooruil in het park voor het hotel. De rest van de groep ligt dan
inmiddels op een oor.
De komende dagen gaan we in twee groepen uiteen: één groep met Paul en Godfried en één groep
met Klaas. Hieronder de twee verslagen met foto’s van én geschreven door Paul (l) & Klaas (r):
Dag 2 – maandag 18 maart 2019 – steppes
tussen Trujillo en Cáceres

Dag 2 – maandag 18 maart 2019 Monfragüe

Op de eerste echte vogeldag bezoeken we de
steppes tussen Trujillo en Cáceres. We zullen
gedurende de dag op veel goede uitkijkplekken
stoppen voor het zien van onze doelsoorten van
de steppe: Kleine en Grote Trap en Wit- en
Zwartbuikzandhoen. Maar natuurlijk letten we
ook op de andere vogels. De start is
veelbelovend: naast het hotel zingt een Hop.
Ook op de steppe is het bij de eerste stop al
meteen raak. Godfried ontdekt een mannetje
Kleine Trap dat aan het baltsen is. Een goede
vondst, want de Kleine Trap wordt steeds
moeilijker om te zien in Extremadura. We zien
ook het vrouwtje. Ter plekke zijn vier Ooievaars
aan het foerageren, een Roodborsttapuit showt
zijn mooie rode borst. En we horen overal
leeuweriken: Kuif- maar vooral ook de
Kalanderleeuweriken. Grote vogels met een
opvallende zwarte borstband. Bij de volgende
stop hebben we uitzicht over veel heuvels.
Vrijwel meteen zien we de tweede doelsoort van
de dag: de Grote Trap. Eerst een vrouwtje, maar
opeens doemt er ook een man in vol ornaat op.
Hij is schitterend te bekijken door de telescoop.
Dan zien we de eerste groep
Witbuikzandhoenders aan komen vliegen.
Bijzonder, want meestal hoor je deze vogels
eerst. We kunnen hun mooie witte buikjes en
puntstaarten goed bekijken. Ze landen tussen
de keien op een overzichtelijk terrein, zodat we
ook deze vogels mooi door de scoop kunnen
bekijken. Wauw, wat een begin. Ondertussen
warmen de steppes op en worden de roofvogels
actief in de opstromende warme lucht

We gaan bijtijds uit de veren, want de eerste
dag is iedereen natuurlijk superbenieuwd naar
wat we allemaal gaan zien. Precies volgens
afspraak zit iedereen om half negen klaar in de
bus en rijden we Trujillo uit. Al snel vliegen de
interessante soorten ons om de oren. Europese
Kanarie, Grauwe Gors, Zwarte Wouw, Hop, Vale
Gier, Monniksgier, Iberische Klapekster, Blauwe
Ekster en Kuifleeuwerik maken de heenweg
meer dan onderhoudend. Aangekomen bij de
rotspartijen van Monfragüe zien we naast veel
Vale Gieren al snel Zwarte Ooievaars (foto),
Blauwe Rotslijsters, Rotszwaluwen,

(thermiek). Het duurt dan ook niet lang of we
ontdekken de eerste Monniksgieren, Vale
Gieren, Zwarte en Rode wouwen. Ook vinden
we op de heuvel aan de andere kant van de weg
twee Kleine Trappen (foto). Op plek drie langs

Roodstuitzwaluwen, een Slangenarend en ga zo
maar door. Bij een volgend uitkijkpunt zien we
veel Huiszwaluwen en Rotsduiven, gemengd
met gedomesticeerde duiven. Bij het uitkijkpunt
waar we de Oehoe zouden moeten vinden,
vinden we Kleine Zwartkop, Baardgrasmus,
Grijze Gors, nog een Slangenarend en een
(adulte) Steenarend. Dit ultieme vogelgeweld
gaat ons niet in de koude kleren zitten en we zijn
toe aan lunch! In het dorpje Villarreal de
Monfragüe is een aardig terrasje waar we
heerlijke broodjes krijgen. Op weg naar het
laatste uitkijkpunt zien we een prachtige groep
Blauwe Eksters drinken op een muurtje. Bij het
uitkijkpunt is dé locatie voor Spaanse
Keizerarend en bij het uitstappen van de bus zie
ik gelijk al een arend vliegen. En ja hoor! Ook
deze zeldzaamheid gaat soepel! En hier vinden
we ook nog Cetti’s Zanger, Zwarte Roodstaart
en een groepje Gaaien, en bovendien een paar
interessante vlinders, zoals Grote Vos, Spaanse
Koningspage en Westelijk Marmerwitje.
Tevreden rijden we terug, zien onderweg nog
een paar Edelherten en een Rode Wouw en
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de zandweg staan we vrij hoog met uitzicht over
de omliggende velden. Dé plek voor het
Zwartbuikzandhoen blijkt al snel. We zien er 13
aan komen vliegen. Ze zijn een stukje dikker
dan de Witbuiken, en roepen ook duidelijk
anders. Helaas verdwijnen ze net zo snel als dat
ze gekomen zijn. In hetzelfde veld zien we twee
Rode Partrijzen (foto). Opeens ontdekt Godfried

een Steenarend in tweede of derdejaars kleed.
Eerst vliegend en daarna zelfs even zittend op
een muurtje in het veld. Majestueus. We houden
een koffiestop in het dorpje Santa Marta de
Magasca. Daarna rijden we met belegde
stokbroden naar de picknickplek van deze
dag,een heerlijk stekje langs de Magasca rivier.
Hier kijken we een tijdje rond en wandelen een
stukje langs de rivier. We worden getrakteerd op
veel zingende vogels waaronder Europese
Kanaries, Merel, Kleine Zwartkop, Appelvink en
zien we Grote Gele Kwikstaart. En twee
Staartmezen van de ondersoort irbii, die zijn
donkerder van kleur met bruine wangen. Hoog
over vliegen Monniks- en Vale Gier en
Ooievaars. De deelnemers ontdekken een
volwassen Steenarend. Op de stenen langs de
rivier rusten tientallen Moorse
Beekschildpadden. Ook zien we vlinders als
Koninginnepage, Cleopatra, Oranje
Luzernevlinders, overal in het water bloeit
waterranonkel, daartussen horen we Iberische
Meerkikkers. We rijden door naar we een wat
hoger gelegen uitzichtpunt over de velden met
mooi uitzicht over de uitgestrekte landgoederen.
In de verte zien we de Sierra de Gredos
(sneeuw op de toppen), maar ook de Sierra de
Guadelupe en aan de horizon Trujillo. Dit is een
goede plek voor de Grauwe Kiekendief, maar
we zien daar onze eerste Slangenarend bidden.
Ook horen we een Kwartel en zien en horen we
de Graszanger (‘dzip-dzip-dzip-dzip’). De
volgende stop midden in de bergen is een
goede plek voor Havikarend. Deze roofvogel
zien we niet, maar wel een paar baltsende
Slangenarenden. Prachtig. Op de stenen kruipt

komen toch nog bijtijds aan in Trujillo. Wat een
weergaloze dag, wat een soorten, wat een
prachtig gebied!
Dag 3 – dinsdag 19 maart 2019
tussen Trujillo & Cáceres

steppe

Het hotel ligt op een erg gunstige plek in dit
gebied, want vandaag hoeven we maar 10
minuten te rijden naar het eerste uitkijkpunt.
Onderweg zien we opnieuw Blauwe Eksters en
vinden we onze eerste Raaf. Ook zit er een
leeuwerik op een paaltje langs de weg, vlákbij
de bus. Ik bombardeer hem tot Kuifleeuwerik,
maar op de terugweg in het vliegtuig kom ik bij
het doorkijken van de foto’s tot de ontdekking
dat ik er naast zit en dat het om de

Theklaleeuwerik (foto) gaat! Op het eerste
uitkijkpunt zien we gelijk een boom vol
zangvogels. Helaas vliegen ze gelijk weg, want
het zijn de eerste Spaanse Mussen die we
tegenkomen deze reis. We horen de Hop
roepen en de Iberische Klapekster laat zich
mooi bekijken. Bij het afscannen van de
omgeving knalt op een gegeven moment de
Kleine Trap in beeld! Een prachtig mannetje dat
zich mooi laat zien en even later nog een
tweede man erbij en later ook nog een vrouw.
Nog later komen er nóg vier Kleine Trappen
aanvliegen en landen ook in het hoge gras. We
rijden verder naar de beroemde weg met
trappen en zandhoenders en vinden na even
zoeken een groep Witbuikzandhoenders in de
lucht. Ze roepen luid en scheren heen en weer
over het glooiende landschap, waar ook
Kalanderleeuweriken baltsen. Op een meertje
dobberen Krakeenden en een Dwergmeeuw en
bij een poeltje zien we enkele Moorse
Beekschildpadden en twee Rode Patrijzen. Als
we verder rijden hoor ik vanuit de rijdende bus
een Graszanger. We stoppen, maar kunnen
hem niet vinden. Wel zien we een prachtige
Rode Wouw en eerst een donkere fase en later
4
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een fraaie Algerijnse Zandloper (soort hagedis).
Hoog in de lucht passeren geregeld
Monniksgieren, Vale Gieren en Zwarte Wouwen.
Langs het water beneden aan de berg
foerageert een Blauwe Reiger. De eerste zekere
Theklaleeuwerik wordt nu gehoord en gezien.
Verder vliegen er een Kolibrievlinder en Oranje
Luzernevlinder voorbij. Daarna volgen we een
lange weg met palen en ‘Scharrelaar’kasten.

Daarin zien we driemaal een Steenuil. Op een
paal kunnen we de Iberische Klapekster mooi
zien en fotograferen. Later volgen er meer langs
dezelfde weg. Aan het eind van de middag
komen we op de laatste plek voor Grote Trap.
We zien er maar liefst 39! Eerst 26, maar later
komen er nog 13 aanvliegen. Het feest is
compleet als er meerdere mannetjes gaan
baltsen. Ook loopt er een grote groep vrouwtjes
apart. Echt heel bijzonder. Andere ‘krenten’ die
overvliegen: Roodstuitzwaluw, drie Raven, twee
Rode Patrijzen vlakbij, maar ook Rode Wouwen
in mooi licht en Slangenarend. We komen ogen
en oren tekort. Om half vijf rijden we richting
hotel om bij te komen deze dag, maar niet
zonder onderweg nog onder andere een mooie
Slangenarend op een lichtmast gezien te
hebben. Wat een topdag!
Dag 3 - dinsdag 18 maart 2019 - Monfragüe
Wederom een stralende dag! We vertrekken
vandaag extra vroeg in verband met het eerste
licht op de gierenrots in Monfragüe. Want
vandaag is dé dag voor de roofvogels. We gaan
naar het Nationaal Park Monfragüe, met kans op
vele gieren en arenden. We rijden om 7.45 uur
weg, na wederom een heerlijk ontbijt. Een als
langs een lineaal uitgetekende kaarsrechts weg
voert ons dwars door de dehesa richting het NP.
Daarna volgen vele haarspeldbochten, mooie
uitzichten over riviertjes en Romeinse bruggen.
We zien al meteen nieuwe reissoorten als
Waterhoen, Blauwe eksters, maar ook de eerste
gieren. Op de eerste stop bij ‘de’ gierenrots
Salto del Gitano aan de oever van de Taag
verblijven we twee uur. Al bij de eerste wat

ook een lichte fase Dwergarend! Vooral deze
laatste laat zich schitterend zien en fotograferen.
Op een water in de verte zien we Futen en een
Bruine Kiekendief jaagt drie Groenpootruiters
naar een andere oever. In het dorpje Santa
Marta de Magasca is een terrasje waar we
gezellig lunchen. Later rijden we een stuk naar
het noorden waar we bij een brug een
Welshman en zijn vrouw ontmoeten. Deze
meneer wil wel heel erg graag vertellen over zijn
eigen wapenfeiten, waardoor we op een
gegeven moment iets minder subtiel moeten
weglopen op het moment dat we een Grijze
Gors horen roepen. Ook de Kleine Zwartkop laat
zich zien en in de beek zitten Moorse
Beekschildpadden. Verderop is een uitkijkpunt
waar we speuren naar kiekendieven, maar we
vinden vooral veel gieren en een paar
Koninginnepages. We rijden terug richting het
laatste punt van vandaag, waar de Grote
Trappen moeten zitten, maar stoppen onderweg
nog voor Hop, Iberische Klapekster (foto), Rode
Wouw en Grote Gele Kwikstaart. Uiteindelijk

bereiken we de plek en de opbrengst valt niet
tegen! We tellen maar liefst veertien Grote
Trappen in het hoge gras. Vooral de mannetjes
gaan er af en toe echt voor staan om een show
weg te geven. Ze worden daarbij helemaal wit
en fluffy, een prachtig gezicht! We maken foto’s
en genieten uitgebreid, maar op een gegeven
moment moeten we echt naar huis. Tevreden
merk ik op dat we van de doelsoorten van
vandaag alleen het Zwartbuikzandhoen missen.
Nog geen honderd meter verderop denk ik
vanuit de rijdende bus een Vorkstaartplevier te
zien. We stoppen en Harry krijgt hem in de
kijker, terwijl ik word afgeleid door drie
overvliegende Zwartbuikzandhoenders! Heel erg
tevreden rijden we naar huis. Wat een
fantastische dag!
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warmere zonnestralen gaan de Vale Gieren en
masse op de wieken. We zien eigenlijk meteen
al tientallen Vale Gieren (foto), maar ook

Monniksgier (foto) met takken, twee Aasgieren
die worden aangevallen door een Slechtvalk, en
Zwarte Ooievaars. Een landt bij de rivier, twee
zitten op de rots en paren. Ondertussen
ontwaken de Blauwe Rotslijsters. Ze zingen
geregeld en geven vliegshows langs de
rotswanden weg. Een Zwarte Roodstaart stel is
ook van de partij, het mannetje laat geregeld zijn
krassende zang horen. Verder horen en zien we
onder andere Pimpel- en Koolmees, Roodborst,
Appelvink, Zwartkop, Putter, Boomkruiper,
Winterkoning, Roodstuitzwaluw en Rotszwaluw.
Heel in de verte ontdekken we een onvolwassen
Havikarend hoog in de lucht boven vier Vale
Gieren. Drie Lepelaars trekken hoog over, later
gevolgd door nog eens vijf. Ook zien we
Aalscholvers op trek. Door sommigen wordt een
Dwergarend gezien boven de top, maar wel
hoog in de lucht. Voldaan rijden we door richting
onze koffiestop, passeren de brug over de Taag
en zien hier vier Alpengierzwaluwen en veel
Rotsduiven. We drinken koffie in Villa Real de
San Carlos. We nemen hier ook de lunch mee,
die we verderop langs de rivier nuttigen onder
de bloeiende iepen. De bomen dragen veel
vrucht, waarop veel zaadeters foerageren als
Appelvink en Putter. We zien en horen hier ook
Kleine Zwartkop, Blauwe Rotslijster en
Groenling. Aan de overkant van de rivier rust
een Zwarte Wouw in een boom, ook wordt in de
rivier een meerval van twee meter gezien, en
ontdekken we op een boom een Grote Vos
(vlinder) en een mestkever op de grond.
Dan rijden we door naar de plek der plekken
voor de Spaanse Keizerarend: Portiella del
Tietar. Al bij aankomst zien we binnen een paar
minuten een roofvogel aan komen vliegen in
arendformaat, het zal toch niet. En ja, toch, het
is een Spaanse Keizerarend. De vogel vliegt
door naar een rots aan de overkant van de
rivier, en besluit daar keizerlijk plaats te nemen
met adembenemend uitzicht op het dal.
Onwaarschijnlijk mooi zijn de goudgele nek en

Dag 4 – woensdag 20 maart 2019
locaties ten zuidoosten van Trujillo

enkele

Het stuwmeer van Sierra Brava is ons eerste
doel, maar de weg er naartoe wordt al
onderbroken door diverse stops met onder
andere Ooievaars, Hoppen, Spaanse Mussen,
een zingende Tjiftjaf en een Dodaars. Maar het
meest spectaculair is een kadaver dat op
ongeveer honderd meter afstand in een weiland
ligt en waar Vale Gieren en Raven elkaar
verdringen totdat er een hond roet in het eten
komt gooien en de prooi opeist. Onhandig
vliegen de gieren op. De Raven zijn wat
handiger, maar laten zich toch aan de kant
zetten. Ook Rode en Zwarte Wouwen komen
kijken en al met al wordt het een fantastisch
schouwspel! “Het lijkt wel een natuurfilm!” hoor
ik iemand zeggen en daar doet het inderdaad
wel aan denken. We rijden verder naar het
stuwmeer en vinden al snel groepjes met Futen
en groepjes met Slob- en Wilde Eenden en na
even zoeken ook Krakeenden en Wintertalingen.
We voegen de Grote Zilverreiger toe aan de
triplijst en speuren de andere kant van de
stuwdam af naar Grielen. Helaas laten die zich
niet zien. We rijden naar de andere kant van de
weg en vinden al snel een Grote Trap (foto).

Eerst twee, dan drie, dan negen en tenslotte
noteren we veertien van deze prachtige vogels!
Helaas worden we van deze plek weggejaagd
door een hond. In een poging om de trappen
van wat dichterbij te bekijken nemen we een
verkeerde afslag en missen we ons volgende
kijkpunt, maar zien wel een Kleine Trap vliegen
en we vinden bij toeval een prachtig plasje met
een Lepelaar, Kleine Plevieren, Witgat,
Bosruiter, Tureluur, Bruine Kiekendief,
Boomleeuwerik, Ringmus en Meerkoet. Voor de
lunch rijden we door Campo Lugar, maar helaas
is er niet echt een pleintje, zoals gisteren in
Santa Marta. Na even zoeken vinden we een
barretje dat weliswaar geen menukaart, maar
wel heerlijke broodjes heeft. Na de lunch staat
er nog een stuwmeer op het programma en hier
6
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witte schouderveren te zien. Dan komt er nog
een Spaanse Keizerarend aan die uiteindelijk
met een stootduik naar beneden komt. Hoe
perfect kun je een bezoek aan deze plek
plannen? We zien en horen ondertussen ook
IJsvogels en Cetti’s Zanger en nog veel meer.
We hebben hierna nog ruim anderhalf uur over
voordat we terug moeten. We doen een poging
om de oehoe te zien, maar die vinden we niet.
Dan is het tijd de dag af te sluiten bij het mooiste
uitzichtpunt van Monfragüe: Castle of
Monfragüe. Even een klim maar zeker de moeite
waard vanwege het uitzicht op de bergen en de
vlaktes eromheen. Vanaf hier kun je met de
telescoop onder andere het nest van een Vale
en Monniksgier zien. In fraai zacht einde-middag
licht. Wat wil een mens nog meer. Het was
wederom een meer dan geslaagde dag met veel
smiles tijdens het diner. En more to come
morgen!

zien we twee Geelpootmeeuwen en we horen
de Koekoek roepen. Bij een volgende stuw
vinden we ook nog enkele Lepelaars,
zilverreigers, Steltkluten, diverse Dodaarsjes en
een Nijlgans. Eén van de Lepelaars is geringd
en blijkt op 31 mei 2017 als nestjong te zijn
geringd in de binnenhaven van Den Oever! In
juli en augustus van datzelfde jaar is de vogel
nog een paar keer gezien op Balgzand en in
september ’17 was-ie op Ameland, maar
sindsdien is de vogel niet meer waargenomen.
We hebben dus een interessante waarneming
gedaan! Ik sluit het rapport van Werkgroep
Lepelaar bij dit verslag. We rijden bijtijds terug
naar Trujillo, want we gaan ‘s avonds
gezamenlijk met de andere groep uit eten in de
oude stad. Godfried weet een gezellig restaurant
en op het plein zien we Kleine Torenvalken en
Vale Gierzwaluwen (foto). Als we ‘s avonds in
bed liggen, roept opnieuw de Dwergooruil. Wat
een land! Wat een vogels! Dit is echt genieten.

Dag 4 - woensdag 20 maart 2019 - Mérida
Vandaag bezoeken we de oude stad Merida,
ongeveer 50 minuten rijden naar het zuiden
vanaf Trujillo. Onderweg zien we onder andere
Hop en Blauwe Eksters de weg oversteken.
Voor Merida zien we de eerste Zwarte Ibis, een
voorteken… Eenmaal in Merida parkeren we de

Dag 5 – donderdag 21 maart 2019

bus vlakbij een Romeins aquaduct. Hier
nestelen veel Ooievaars. Vanaf de brug hier
tegenover kijk je links uit op een riviertje, en
recht op een soort betonnen kanaal. Het miegelt
er van de Zwarte Ibissen! Ze foerageren onder
ons en vliegen af en aan. Ook ontdekken we
een vrouwtje Woudaap. Cetti’s Zanger zingen uit
volle borst en zijn soms goed te zien. Twee SintHelenafazantjes bouwen aan een nestje in een
struik. Ook ontdekken we een Watersnip die
zich even mooi laat bekijken, en Kleine Plevier
kortstondig in de betonbak.
Na een koffiestop gaan we richting de rivier de
Guadiana en een eeuwenoude Romeinse brug.
Vanuit een fraai park kijk je uit op de rivier en
een paar eilanden. Op de eerste twee eilanden

Mérida

Het is ongeveer een uur rijden naar Mérida en
aangezien het grootste gedeelte over de
snelweg is, valt dit keer het aantal
‘onderwegsoorten’ mee. Of tegen dus eigenlijk.
We willen er ook zo vlug mogelijk zijn, want de
verhalen van de andere groep over hun dag in
Mérida gisteren klonken wel héél erg
aantrekkelijk! Aangekomen op de eerste locatie
vliegen er gelijk Zwarte Ibissen op en zien we
Oeverloper en Kleine Plevier in de droge
bedding staan. In het natte gedeelte is het goed
speuren tussen het riet, maar al snel vinden we
Cetti’s Zanger (dit keer ook in de kijker),
Waterhoen, Sint-Helenafazantje (een exoot,
maar wel een erg leuke!) en Grote Gele
Kwikstaart. Op de achtergrond staat een enorm
Romeins aquaduct met op iedere steunpilaar
een Ooievaarsnest. Op een gegeven moment
zie ik een Wouwaapje uit het riet komen, dus ik
ren naar de telescoop om hem er in te zetten,
maar helaas verdwijnt de vogel te vlug weer en
7
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bezetten diverse reigersoorten een kolonie:
Koereiger, Kleine Zilverreiger, Kwak, Blauwe
Reigers en een paar Lepelaars. Twee
Steltkluten staan te slapen. Dan ontdekken we
ineens op het strandje twee Purperkoeten. Later
volgen er op andere eilanden meer. Een
IJsvogel scheert laag over het water. Een
Buidelmees is even mooi te zien en te horen.
Twee Staartmezen van de ondersoort irbii
vliegen voor ons uit. In het park zien en horen
we onder andere Europese Kanaries, Spaanse
mussen, zwartkop. We lunchen op de Romeinse
brug en verblijven daar een tijd. Het blijkt een
fantastisch mooi uitkijkpunt en je kunt er
fantastisch mooi fotograferen. Gewilde objecten
zijn Purperkoet, diverse Woudapen (twee
mannen en een vrouw), IJsvogel en de vele
schildpadden. Zowel de Moorse Beekschildpad
als de Roodwangschildpad. Lunchen doen we
op de brug. Nieuwe reissoorten zijn onder
andere Meerkoet, Kokmeeuw, Kleine
Mantelmeeuw en Grauwe Gans.

Alpengierzwaluwen (foto) broeden onder de
brug en scheren af en toe vlak langs. Maar ook
hoger in de lucht blijven we Monniksgieren, Vale
Gieren en Zwarte Wouwen zien. We rijden wat
vroeger dan anders terug naar het hotel omdat
we die avond gezamenlijke met de andere groep
Trujillo bij avond verkennen en samen dineren in
een eeuwenoude herberg. Het blijft die avond
nog lang onrustig, er verschijnt zelfs een
Ooievaar op tafel… Twee roepende
Dwergooruilen vragen voor het slapen gaan nog
even onze aandacht.
Dag 5 - donderdag 21 maart - Arrocampo
Ondanks de avond ervoor vertrekken we deze
ochtend om 7.45 uur, dit keer richting het
noorden. We bezoeken de stuwmeren rondom
Arrocampo, nabij de kerncentale. Het is een
koude ochtend, de dampen liggen nog laag over
het water als we arriveren. Maar als de dampen
optrekken is het al meteen raak! Purperreigers
komen dalen van grote hoogte snel het riet in,
met gestrekte nek en poten. Drie keer vliegt een
roerdomp mooi langs. Koereigers, Kleine en

laat zich ook niet meer zien. Bijna willen we
weglopen, maar Gerard roept dat hij een
vreemde vogel ziet die pluisjes uit de Lisdodde
trekt. Het is een Buidelmees (foto)! De pluisjes
vliegen in het rond terwijl wij genieten van deze
zeldzaamheid. We rijden verder naar een

volgende brug waar een grote kolonie reigers op
een eilandje nestelt. Honderden Koereigers,
tientallen Kleine Zilverreigers, enkele Lepelaars,
Zwarte Ibissen en Kwakken laten zich prachtig
zien, terwijl boven ons een stelletje Staartmezen
(van de ondersoort irbii) van de ene naar de
andere tak vliegt. Een luid gepiep kondigt de
komst van een IJsvogel aan en niet veel later
schiet de blauwe diamant voor ons over het
water. Het kan weer niet op vandaag! We lopen
naar de volgende brug en zien onderweg
Monniksgier, Roodstuitzwaluw en Kokmeeuw.
Bij de volgende brug zien we Kleine
Mantelmeeuw, Alpengierzwaluw, Vale
Gierzwaluw, Purperkoet en Kwak. We speuren
de rietkragen goed af op zoek naar
Wouwaapjes, maar helaas. Verderop op de brug
zien we een Purperkoet in het riet die we
uitgebreid bestuderen, totdat er iemand roept:
“er zit een Kwak voor!”. Gelijk kijkt iedereen
gespannen door de kijker. “Nee, het is een
Roerdomp!” roept iemand anders. Het is net wat
te ver voor de verrekijker dus ik dring naar de
telescoop en zie een Wouwaapje voor de
Purperkoet staan jagen! Wat een bof! Twee
doelsoorten in één kijkerbeeld! Ik kijk nog eens
naar de digiscoopplaatjes van de Purperkoet die
ik net geschoten heb en zie tot mijn stomme
verbazing dat de Wouwaap daar ook al op
stond! Het zijn toch echt wel zeer goed
gecamoufleerde vogels! Een tweetal jonge
Geelpootmeeuwen vliegt over ons heen en we
begeven ons naar een restaurantje voor de
inmiddels toch weer erg late lunch. Na de als
altijd weer heerlijke Spaanse lunch rijden we
terug richting Trujillo, maar stoppen onderweg
nog bij een willekeurige rivierbedding die we op
de kaart dicht langs de weg hebben uitgezocht.
Vlak naast de snelweg vinden we al een
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Grote Zilverreigers vliegen langs of zitten ter
plekke. Twee Roodborsttapuiten en een fraai
mannetje Blauwborst laten zich van dichtbij
bewonderen. Regelmatig vliegen Purperkoeten
op uit het riet, we horen ze ook roepen. Diverse
steltlopers zitten op een stenen muur: Tureluur
en Oeverloper. Twee Raven komen luid roepend
over. Bruine Kieken baltsen hoog in de lucht.
Een Ralreiger, nieuw voor de lijst, laat zich even
mooi bekijken in het jonge riet. Evenals de Snor,
die zich luid en duidelijk laat horen, maar ook
goede te zien in de top van een rietpluim. Een
Sint-Helenafazantje (foto) is kort ter plekke.

Iberische Klapekster die zich prachtig laat
fotograferen. Bij een picknickplaats naast de
rivierbedding vinden we een paar
Roodborsttapuiten (foto), een Kleine Zwartkop
en een langsvliegende Hop. Het kan niet altijd
feest zijn. Tevreden rijden we naar het hotel.

Dag 6 – vrijdag 22 maart 2019
Arrocampo
Na de koffiestop gaan we op zoek naar de grijze
wouw. We stoppen hiervoor bij een bekende
plek naast een hoge toren. Vanaf een dijkje
kijken we uit over het water. Hier zien we een
man Zomertaling en Wintertaling, en veel
soorten roofvogels waaronder een roepende
Zwarte Wouw. Dan ineens bidt er aan de
overkant van het meer een Grijze Wouw.
Hoewel ver weg is hij in de scoop mooi te zien.
Op houten boomresten in het water rusten
Groenpootruiters en Witgatjes, langs de oever
zien we Oeverloper en Watersnip. In een
koeiendrinkplas aan de overkant lopen zeker
drie Steltkluten en tientallen Koereigers. Hoog in
de lucht passeert een Dwergarend. We kruisen
diverse landwegen op zoek naar meer Grijze
Wouwen, maar vangen bot. Wel zien we een
groep van meer dan twintig Blauwe Eksters.
Easy birders als we zijn, bezoeken we even ‘iets
heel anders’: een orchideeënreservaat op een
helling. We vergapen ons onder andere aan de
prachtige Wolzweverorchis. Ik zie kort maar
krachtig een Spaanse Pijpbloemvlinder. Ik kan
twee foto’s maken en weg is hij alweer, om niet
meer terug te keren. Rozig van de zon en zeer
voldaan rijden we iets later dan gepland terug
naar het hotel.
Vrijdag 22 maart - enkele locaties ten
zuidoosten van Trujillo
Vandaag staat deels in het teken van het
invullen van wenssoorten van de deelnemers.

We beginnen de dag een keer heel vroeg in de
hoop een betere blik op de zandhoenders en/of
de trappen te kunnen werpen. Bij het eerste licht
staan we inderdaad, zoals gepland, in het veld
(op de plek waar we op dag 3 ook stonden) en
al gauw zien we een Grote Trap. En nog een.
En nog twee. En dan begint er een te baltsen,
draait zijn veren binnenstebuiten en staat als
een grote wolk schuimend sop in het veld te
paraderen. Wat een bizarre vogel! Maar ook
echt fantastisch mooi. Zandhoenders kunnen we
helaas niet vinden, maar wel nog een Zwarte
Ruiter en een Witgatje in een plasje. En we
fotograferen wat Kalanderleeuweriken en horen
de Hop en de Koekoek roepen. Plotseling
vliegen de Grote Trappen over ons heen en
gaan op een ander weiland met nog meer
trappen aan het baltsen. Het gaat er soms heftig
aan toe, soms met wel drie of vier mannetjes
tegelijk. Een waanzinnig schouwspel! Slechts
met moeite kunnen we ons losrukken om te
gaan ontbijten. Na een kort ontbijt springen we
weer in de bus op weg naar Arrocampo, een
stuwmeer met veel riet en dus rietvogels. Bij
aankomst vliegen er gelijk Purperreigers over
het riet en al gauw zien we ook Kleine
Zilverreiger, Blauwe Reiger en zelfs twee
Ralreigers, die we nog niet eerder hadden deze
vakantie. Purperkoeten, Cetti’s Zangers en
Monniksgieren hadden we al wel, maar blijven
zeker de moeite waard! Andere nieuwe soorten
voor onze lijst zijn de Snor, die luidkeels zit te
zingen in het riet en een paartje Krooneend,
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We rijden in alle vroegte richting het zuidenoosten. We bezoeken vandaag twee grote
stuwmeren. Hier checken we eerst het open
water en zien diverse nieuwe soorten voor de
weeklijst: veel Futen, een paartje Smienten, een
Krakeend. Dan zoeken op een geheime plek
naar een supersoort, al snel met resultaat: een
Oehoe! Voor veel mensen een droomsoort. In
de verte zien we op een ruig landje acht Grote
Trappen. Ondertussen roept er een Kwartel luid
en duidelijk. Daarna gaan we op zoek naar de
Hop. Al wel diverse keren gehoord en in de
verte zien vliegen, maar nog niet dichtbij in de
kijker gehad. Al snel vliegt er een over de weg.
Het duurt even voor we hem vinden op een
grasveld met gele bloemen. We hebben hem
even mooi in de scoop. Maar fotograferen ho
maar. We moeten door. Rijden een weg af op
zoek naar Grote en Kleine Trappen.
Laatstgenoemde vinden we wel. Een grote
groep, waarvan een mannetje mooi dichtbij
loopt. Verveelt nooit! En passant gaan we op
zoek naar Griel. Die blijkt steeds moeilijker te
vinden in Extremadura. Wel zien we onder
andere mooie Rode Wouwen, Raven en gieren.
We drinken koffie in een wegrestaurant waar
ook de broodjes voor de lunch zijn
geprepareerd. Vlakbij zit een grote KleineTorenvalkenkolonie op een hoog gebouw. Ook
zien we hier onder andere Slangenarend en

waarvan alleen het mannetje op de foto wil. Bij
een volgende kijkhut zien enkele oplettende
deelnemers een Wouwaapje, maar helaas niet
iedereen. Wel vinden we de prachtige
Wolzweverorchis. We lunchen in Saucedilla en
rijden daarna naar een plek waar diverse
soorten orchideeën bloeien. Met enige moeite
vinden we drie soorten en bovendien een paar
mooie vlinders, zoals de Cleopatra, Grote Vos,
Spaanse Koningspage en de prachtige Spaanse
Pijpbloemvlinder. Als we wegrijden vliegt er een
Appelvink op uit de berm. Op weg naar het

volgende uitkijkpunt zien we een Dwergarend
(foto) vanuit de bus. Bij een stuwdam zien we
Rotszwaluwen en bij een steile rotswand zien
we tientallen Vale Gieren die één voor één een
plekje tegen de wand opzoeken. Op een
gegeven moment zitten er 40 à 50 gieren en de
stroom aanvliegende gieren blijft maar
voortduren. Ook vliegt er een Roodstuitzwaluw
(foto) rond, horen we een Zwarte Mees, vinden
we nóg een Appelvink en zien we een groep van
wel 10 Staartmezen. We zouden hier nog uren
kunnen blijven, maar we moeten terug naar het
hotel. Opnieuw een prachtige dag vol fantastisch
natuurschoon!

Monniksgier (foto). Ongelooflijk, zoveel we
laatstgenoemde soort deze week gezien
hebben; nog niet zo lang geleden bijna
uitgestorven in West-Europa! We nuttigen de
lunch bij een ander (kleiner) stuwmeer. Een
prachtige plek midden in de dehesa. We zien
hier onder andere Steltkluut, IJsvogel, Kuifeend,
Lepelaar, Kleine Zwartkop, Slangen- en
Dwergarend en een prachtig mooie Hop vlak
over onze hoofden. Daarna verplaatsten we ons
naar de overkant van de stuw. Hier maken we
een wandeling van anderhalf uur. Een prachtige
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wandeling langs eeuwenoude dehesa’s aan de
linkerhand, en fraaie bosjes en strand aan de
rechterkant. We zien een aantal toch wel
verrassende soorten als Strandplevier,
Lachstern en Witkeelkwikstaart. Maar ook een
paar groepjes Blauwe Eksters. En roofvogels als
Slangenarend, Vale Gier, Monniksgier (foto) en
veel Raven. De dehesa’s staan volop in bloei,
onder andere met kleine Madeliefjes, blauwe iris
en bloeiende Brem. Een Grote Vos (vlinder) zit
langs het pad. Tijdens het ophalen van de bus
zien we twee Blauwe Eksters vlak voor ons de
weg oversteken. Echt prachtige vogels!
Dag 7 – zaterdag 23 maart 2019

Trujillo - Madrid - Schiphol

Een vreemde dag om jarig te zijn, maar ook wel heel erg leuk! De rit naar Madrid duurt zeker drie uur,
maar we vliegen pas aan het einde
van de middag, dus we kunnen nog
wel hier en daar stoppen om wat te
vogelen. Onderweg zien we al diverse
Hoppen en een enkele keer komt er
eentje ook wat beter voor de camera’s.
De eerste stop is op de vlaktes van
Belen, waar vroeger de meeste
trappen werden gezien. Een
overvliegende Kuifkoekoek (foto)
maakt het al spannend en inderdaad
vinden we de vogel even later bovenin
een kaal boompje. Verderop vinden
we een Grote Trap in een weiland en
als we stoppen om hem te bekijken
ontdekken we er nog vier en ook een
vijftal Kleine Trappen in datzelfde
gebied. Op een lage rots zit ook een groepje Vale Gieren. Dit zijn toch wel taferelen die we gaan
missen als we straks weer in Nederland zijn! We draaien een wat grotere weg op, op weg naar een
koffiebarretje, maar stoppen bijna gelijk weer voor een paar Monniksgieren die vlak langs de weg op
een akker zitten. Vlakbij zit ook
een groepje Vale Gieren, maar de
grootste roofvogels van Europa
krijgen toch het meeste aandacht.
Wat een indrukwekkende vogels!
In een dorpje trakteer ik op koffie
en worden er taartjes gehaald bij
de bakker ernaast. Iedereen zingt
mij toe en ik voel me helemaal
jarig! Wat een feest. We rijden
verder en zien een Dwergarend
over de bus vliegen. We lunchen
in het open veld en het duurt niet
lang of er komen Grote Trappen
aangevlogen. Een groep van tien
vogels laat zich mooi zien en in
vlucht is ook goed het
grootteverschil tussen mannetjes
en vrouwtjes te zien! Een Tapuit
(foto) zit op een paaltje en als we weer verder rijden zit er een
Oeverzwaluw op de telefoondraad boven ons. Het wordt tijd
om gas te geven richting Madrid en vanuit de bus worden nog
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Dwergarend, Rode Wouw en Bruine Kiekendief waargenomen. In het vliegtuig zit ik mijn foto’s vast
door te kijken en ontdek ik tot mijn schrik dat ik op dag 3 een Theklaleeuwerik heb uitgescholden voor
Kuifleeuwerik. Enerzijds baal ik van het feit dat me dat in het veld niet is opgevallen, anderzijds is
iedereen die ik erover vertel blij met de 130ste soort voor deze reis! Het is een prachtige week
geweest, iedereen heeft volop genoten en we hebben veel fantastische vogelsoorten gezien en leren
kennen. De fotografen hebben bakken met foto’s kunnen maken. Aangekomen op Schiphol kan ik
helaas niet van iedereen meer persoonlijk afscheid nemen, want ik moet mij haasten voor de laatste
boot naar Texel. Gelukkig heb ik die gehaald! Iedereen (nogmaals) heel veel dank voor de geweldige
week!
Paul Böhre & Klaas de Jong, maart 2019
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