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Reisbestemming in Extremadura: Sierra de Fuentes ligt aan de oostzijde van Cáceres: noordelijk van Sierra de Fuentes ligt 
de steppe van Cáceres. De woning ligt aan de westzijde van Sierra de Fuentes. 
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Orientatie 

Sierra de Fuentes is een klein dorp dat op een 

afstand van 10 km. Ten oosten van Caceres 

ligt. De woning van Toni de Wilde ligt aan de 

westzijde van het dorp op één van de 

hellingen van de heuvels. De woning ligt op 

een dusdanige hoogte dat je vanaf het balkon 

een prachtig uitzicht hebt over het dorp en het 

meer dat Caceres van zoetwater moet 

voorzien.  

 

 

 

 

 

 

 

Woonkamer van het vakantieverblijf van Toni de Wilde tijdens het ontbijt. 

Rudi Heideveld, Toni de Wilde, Margriet Maan en Jan van Dijk 
in de vakantiewoning 
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Inleiding 

De Extremadura is berucht om de temperatuur die in de zomer kan oplopen tot 45 graden Celsius in de 

schaduw. In april is de temperatuur doorgaans aangenaam. Overdag is het 17 tot 25 graden Celsius. De 

Extremadura is een landstreek zo groot als Zwitserland. Deze landstreek ligt in de provincies Badajóz 

en Cáceres. Het is een dunbevolkt gebied: er wonen slechts één miljoen mensen.  

Van oudsher wordt de Extremadura als een 'extremiteit' van Spanje beschouwd. Een arme, verre en 

onvruchtbare uithoek van het land met weinig vooruitzicht op verbetering. Velen zochten hun heil 

elders en trokken weg naar Madrid, de kuststreken of naar een geheel andere 'onbekende' wereld. De 

Extremadura is de streek waar de conquistadores vandaan kwamen. Als we de kaart van Zuid-Amerika 

voor ons nemen, zien we daar een aantal steden uit de Extremadura liggen: Guadalupe (Bolivia, 

Mexico), Trujillo (Peru), Cáceres (Colombia) etc. Dat wijst erop dat de conquistadores uit de 

Extremadura een hoofdrol hebben gespeeld bij de verovering van (Zuid) Amerika. Steden als Trujillo 

en Cáceres staan vol met de paleizen en villa's die ze na hun terugkomst lieten bouwen. Als we door 

het droge geërodeerde land met zijn schaarse vegetatie en onvruchtbare bodem rijden wordt het ons 

duidelijk waarom de 'extremenos' (ook nu nog) huis en haard hebben verlaten om elders een 

hoopgevender bestaan te zoeken. Voor de Romeinse tijd was het gehele gebied bedekt met 

uitgestrekte, groene eikenbossen. Er waren geen steppen en savannen. Overal was bos en hierdoor was 

waarschijnlijk ook het klimaat anders dan nu: zachter en met veel meer neerslag. De bossen zijn 

vrijwel compleet verdwenen en het hout is gebruikt voor scheepsbouw, huizenbouw en als brandstof. 

De vruchtbare bosbodem spoelde weg en kale rotsen en vlaktes kwamen te voorschijn. De geiten en 

schapen zorgden ervoor dat bomen geen kans meer kregen. Op de glooiende vlaktes hebben zich 

voornamelijk twee typen landschappen gevormd: de vrijwel boomloze steppe en de zogenaamde 

'dehesa', een eeuwenoud cultuurlandschap dat u zich het beste kunt voorstellen als een kruising tussen 

de Afrikaanse savanne en een boomgaard. Ook de Spaanse steppen zijn een cultuurlandschap. 

“Dankzij” de vernietiging van de bossen leven er nu duizenden Grote- en Kleine trappen, Grielen en 

zandhoenders! Op de hogere bergruggen, ongeschikt om als dehesa in gebruik te nemen, vinden we 

een schaarse begroeiing van struiken en lage bomen. Het landschap van de Extremadura bestaat uit 

dehesa, kale rotsige vlaktes met matorral (= doornig struikgewas ), steppegebieden, stuwmeren en een 

enkele lage bergketen. De Extremadura is zeer rijk aan vogelsoorten. De vogelrijkdom is te verklaren 

door de aanwezigheid van veel geschikte en verschillende biotopen en de strategische ligging van het 

gebied. Bovendien is het hele gebied door de eeuwen heen nauwelijks veranderd. Deze 

landschapsstabiliteit heeft ervoor gezorgd dat veel soorten zich er konden vestigen en (zonder 

verstoord te worden) uitbreiden. De strategische, centrale ligging van het gebied, samen met een 

stabiel landschap heeft een haast bizarre avifauna opgeleverd. Uit Noordwest-Europa zijn o.a. 

ooievaar, ortolaan en zomertortel afkomstig. Uit Afrika afkomstig zijn waarschijnlijk o.a. de Grijze 

wouw, Kuifkoekoek, Zwarte spreeuw, Koereiger en Slangenarend. Uit Zuidoost-Europa zijn o.a. 

Kleine torenvalk, Kortteenleeuwerik, Kalanderleeuwerik, Kleine zilverreiger, Zwarte ibis en Bijeneter 

afkomstig. Uit Azië komt vermoedelijk de Monniksgier en (waarschijnlijk) uit China de blauwe 

ekster. De Extremadura is onbetwist de beste plek in Europa voor roofvogels. Niet alleen wat betreft 

de verscheidenheid aan soorten maar ook qua aantallen. Veel roofvogels die hier nog algemeen 

voorkomen zijn in andere Europese landen (bijv. in Griekenland) zeldzaam, schuw en moeilijk waar te 

nemen. Vijf soorten arenden (Dwerg-, Havik-, Slange-, Keizer- en Steenarend) komen in redelijk 

gezonde populaties voor. Drie soorten gieren zijn gemakkelijk waar te nemen: Aas-, Vale- en 

Monniksgier. Nergens anders in Europa komen zoveel Grijze wouwen, Zwarte wouwen, Kleine 

torenvalken en Grauwe kiekendieven voor. En laten we de steppevogels niet vergeten. De 

Extremadura heeft Europa's grootste aantallen Grote- en Kleine trappen, Grielen, Grauwe 
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kiekendieven, Scharrelaars en Witbuik- en Zwartbuikzandhoenders. Ook verschillende soorten 

leeuweriken zijn karakteristieke steppevogels: Veld-, Thekla-, Kortteen- en Kalanderleeuwerik zijn 

algemene soorten. In Spanje treffen we ook een aantal van 'onze' karakteristieke broedvogels aan. 

Opvallend is dat deze soorten (bijv. Sperwer, Tjiftjaf, Merel, Roodborst, Koolmees, Blauwborst, 

Tapuit etc.) zich in Spanje beperken tot de oorspronkelijke (koele) bosgebieden of alleen in de bergen 

voorkomen in het natuurpark Monfragüe. (informatie van vogelwerkgroep Uden die in 2002 in 

Extremadura waren en een reisverslag op hun website hebben geplaatst). 

Reisverslag 

Dit reisverslag is een weergave van onze impressies die wij ervaarden tijdens onze vogelreis in de 

Extramadura, maar is verre van volledig, aangezien het ons eerste bezoek was aan dit bijzonder 

interessante gebied. Niet alle locaties die wij hebben bezocht, zijn goed gedocumenteerd, omdat wij 

ook met behulp van kaarten zelf routes uitstippelen en bij interessante gebieden stoppen, afhankelijk 

wat er “in de lucht hangt”of wat er te verwachten is. Veel van onze bezochte gebieden hebben wij 

bezocht op basis van de Grossbill Guide Extremadura, dus zijn veel gebieden die wij bezochten goed 

gedocumenteerd. Wij hadden ons wel goed voorbereid op de periode dat wij Grote trappen wilden 

zien. Dit betekende dat wij vroeger in het seizoen dan wij gewend waren op op reis te gaan, deze 

vogelreis hebben georganiseerd. Doorgaans gaan wij medio mei op stap, maar dan kan het al 

behoorlijk warm zijn in de Extremadura en zijn de Grote trappen lastig waar te nemen, omdat de balts 

voorbij is en de vegetatie te hoog is en het gebruik van de telescoop wordt belemmerd door 

luchttrillingen. 

Op 15 april vertrokken wij voor onze vogelreis in de Extremadura in Spanje. Het idee om naar Spanje 

te gaan, ontstond na gesprekken met Jan van Dijk en een lid van de roofvogelwerkgroep die goede 

contacten heeft in Sierra de Fuentes bij de stad Caceres. 
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Deelnemers 2011 

In 2011 waren wij met zes personen in Extremadura; Gerrit Jan van Dijk, Rudi Heideveld, Margriet 

Maan, Jan van Dijk, Erik Murris en Adrie Hottinga. 

Logistiek 

Wij reisden via de NS naar Schiphol en met  “Iberia” naar Madrid waar wij een vijfpersoons auto 

hadden gehuurd. Gerrit jan van Dijk had zijn vakantie aan de vogelreis geknoopt en kwam van de 

Pyreneeën richting Siërra de Fuentes, zodat wij in de Extremadura over twee auto’s beschikten. Wij 

waren voorzien van goed kaartmateriaal dat wij hadden aangeschaft bij Pied á Terre in Amsterdam. 

Onderkomen 

Via Jan van Dijk hadden wij de woning van Toni de Wilde in Sierra de Fuentes gehuurd. Deze woning 

had hij voor zijn dochters gebouwd, zodat zij bij verblijf in Spanje kunnen logeren. Toni woont zelf in 

Caceres. Wij waren de eerste groep vogelaars die deze prachtig op een helling gelegen woning 

huurden. Na ons verblijf heeft een groep vogelaars uit Ommen ook de woning gehuurd en in 2012 was 

er een groep natuurliefhebbers uit Overijssel. De woning bestaat uit een souterrain met een trap naar 

boven waar een grote woonkamer, annex keuken is, drie slaapkamers en een doucheruimte met toilet. 

De watervoorziening voor de woning wordt 100 meter opgepompt en in een vat opgeslagen. Toni zet 

regelmatig een waterpomp aan, om dit vat te vullen voor de watervoorziening in de vakantiewoning.  

Bij de woonkamer is en een groot bordes, met een schitterend uitzicht over Siërra de Fuentes en de 

vlakte van Cáceres. Op de hellingen bij de vakantiewoning zijn interessante vegetaties. 

Steppe bij Cáceres met schapenbegrazing en nestkast voor Scharrelaar 



9 
 

 De erven zijn vrijwel allemaal ommuurd dan wel omgeven door hoge omheiningen. Er wordt veel 

fruit geteeld en er worden veel varkens, kippen en ook ezels gehouden.  

De weg langs het huis loopt omhoog de heuvels in en daar bevindt zich een kleine kapel en langs een 

zijweggetje een roofvogelasiel met informatiecentrum. 30 jaar gelden heeft er een brand gewoed op de 

hellingen en dit geeft antwoord op onze vraag waarom wij alleen maar jong bos in dit gedeelte van de 

heuvels bij Sierra de Fuentes aantreffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het ontbijt gebruikten wij in de woning en 

daarna gingen wij op pad; vaak al rond 8.00 uur. 

De lunch nuttigden wij onderweg via een 

picknick te velde en af en toe tijdens een stortbui 

in de auto ‘ s Avonds dineerden wij in de 

plaatselijke etablissementen. Na thuiskomst in de 

vakantiewoning werden nog enkele uren besteed 

aan determinatie van vogels die vastgelegd 

waren door Jan van Dijk en Gerrit-jan van Dijk. 

En ook de determinatie van planten kwam te 

velde aan bod en voor moeilijke soorten nam 

Margriet Maan planten mee voor determinatie na 

de avondhap. 

 

 

 

 

 

Vakantiewoning van Toni de Wilde in Sierra de Fuentes (Rudi, Gerrit Jan, Margriet en Benito) 

Erik, Margriet, Jan, Rudi, Gerrit Jan en Adrie 
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Vrijdag 15 april 2011 

Om 12.55 landen wij op Madrid airport; de zon scheen en het was 24 graden. Rond 14.20 uur was de 

VW Sharan reisklaar en vertrekken wij naar Siërra de Fuentes. Op het vliegveld foerageren veel 

Boerenzwaluwen en op het parkeerterrein met de huurauto’s zijn veel Huismussen. Onderweg zien we 

in de bermen de bloeiende kuiflavendel die we later overal zullen zien. We zien onderweg 

wijngaarden, vijgen- en olijvenplantages en veel Veldleeuweriken, Huiszwaluwen, Gierzwaluwen en 

Buizerds. We rijden langs de Credos waar de toppen van het gebergte besneeuwd zijn. Voordat we bij 

het stuwmeer La Balsa zijn, zien we 8 foeragerende Ooievaars en bij het stuwmeer 3 Kleine 

zilverreigers. Om 15.30 uur zien we onze eerste Dwergarend. We rijden vervolgens door een 

aantrekkelijk landschap, gestoffeerd met boomweiden (dehesas) met steeneiken en weiden die worden 

begraasd met roodbruine koeien. Vervolgens gaan we veel vogels waarnemen; Hoppen, veel Zwarte 

wouwen, Bijeneters, Grauwe gorzen, vele tientallen Ooievaars, waarvan op een ruïne zes bewoonde 

nesten en Vale gieren. Na de gebieden met koeienbeweiding komen we in schralere gebieden, waar 

gescheperde schaapskuddes zijn en waar we ook meerdere Dwergarenden zien. Er zijn aangeplante 

eucalyptesbossen, we zien meerdere bloeiende cistus soorten en witte tamarisken. Er volgen struwelen 

met boomheiden met genista soorten, erica arborea, spartium, en oxycedrus. 

We zien onze eerste Rode wouw om 17.50 uur en vervolgens weer meerdere Dwergarenden in zowel 

lichte- en donkere vorm. 

Naast de schapenbegrazing zien we op meerdere locaties zwarte landvarkens die onder de 

steeneikenbossen lopen en een schuilgelegenheid hebben in ijzeren golfplatenschuurtjes. Op de 

hoogspanningsmasten zijn plateaus, waar de Ooievaars hun nesten gebouwd hebben en er zijn ook 

nesten die op de armen van de masten zijn gebouwd zonder gebruik van plateaus.  Het is inmiddels 

18.00 uur en 27,5 graden. Het landschap verandert in open weiden met begrazing met schapen en 

zwarte geiten. We zien weer Dwergarenden, Rotszwaluwen, Buizerds en Rode wouwen. Vervolgens 

komen we in de steppes van Cáseres waar veel koeien- en schapenbeweiding plaatsvindt. We zien 

Blauwe reigers en Kauwen en aan de elektriciteitspalen nestkasten waar Kauwen zijn, maar die 

bedoeld zijn voor Scharrelaars. Om 18.15 zijn we in Sierra de Fuentes waar we enkele tientallen 

Zwarte wouwen zien die zoals later blijkt een slaapplaats hebben in een verwaarloosde dehesa. We 

gaan naar het dorpsplein waar, we Gerrit Jan treffen die al kennis heeft gemaakt met Toni de Wilde, de 

eigenaar van de vakantiewoning.  
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Kerk in Sierra de Fuentes 
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We maken kennis en slaan proviand in en gaan vervolgens naar de vakantiewoning onder leiding van 

Toni. Bij en in de vakantiewoning krijgen wij uitleg over de elektriciteit en andere gebruiken voor de 

vakantiewoning. Vervolgens genieten wij van het uitzicht over Sierra de Fuentes en steppen van 

Cáceres. Vervolgens noteren wij de volgende vogelsoorten. 

Tabel 1: waarnemingen bij vakantiewoning Toni de Wilde – Sierra de Fuentes 

Monniksgier Zwarte wouw Buizerd 

Turkse tortel Koekoek Gierzwaluw 

Hop Bijeneter Kleine bonte specht 

Boomleeuwerik Boerenzwaluw Huiszwaluw 

Merel Kleine zwartkop Cetti’s zanger 

Pimpelmees Boomklever Boomkruiper 

Roodkopklauwier Huismus Ringmus 

Vink Kneu Putter 

Europese kanarie   

 

Na het genieten van het uitzicht over Sierra de Fuentes en de vlakten van Cáceres gebruikten wij een 

eenvoudige snack in cafetaria “El Triangolo” in het dorp.  Er vliegen vleermuizen bij het lamplicht 

terwijl wij op het trottoirterras “genieten” we van een broodje hamburger en kipvleugeltjes. Na 

aankomst in de vakantiewoning bespreken wij de plannen voor de volgende dag voordat wij ter ruste 

gaan. De Crossbill Guide is voor onze planning belangrijk, aangezien zeer interessante routes zijn 

beschreven en routes op kaartjes zijn opgenomen in de gids. 

 

Kleine zwartkop: jaarvogel in de tuin van de vakantiewoning en maquis-vegetaties van de hellingen 
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Uitzicht vanaf het balcon van de vakantiewoning 

Maquis bij de vakantiewoning (terrein is te koop!) 
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Zaterdag 16 april 2011 

Route 5 van de Crossbill: The plains between Trujillo and Cáceres. Route 5 bestaat uit dehesa’s, 

laagland riviertjes en steppen. 

Om 7.00 uur staan wij op om gebruik te maken van de douche en vervolgens rond 8.00 uur te 

ontbijten, zodat wij op tijd kunnen vertrekken voor een bezoek aan de vlakten tussen Cáceres en 

Trujillo. In de ochtendschemer werden wij gewekt door Europese kanaries, Merels, Huismussen en 

enkele Hoppen die op het dak van het huis rond hipten op zoek naar insecten. De hele week waren 

meerdere Hoppen aanwezig in de tuin. Tijdens ons ontbijt dat wij deels nuttigden op het terras lieten 

Cetti’s zangers en Nachtegalen zich niet onbetuigd, maar ook Putters, Groenlingen en  Zanglijsters 

worden op de lijst van tuinsoorten bijgeschreven. Laat onverlet om te vermelden dat ook deze 

zaterdagmorgen Dwergarend, en Vale gieren langs het terras vlogen. Na het ontbijt en de koffie gaan 

wij richting Cáceres, waar we op het verkeersplein rechtsaf gaan richting Santa Marta en vervolgens 

stoppen langs de door de EU gerenoveerde wegen. Het zijn wegen die zijn gerevitaliseerd in het kader 

van subsidies van de EU voor het verbeteren van de infrastructuur. Er zijn nu brede wegen aangelegd, 

waar vrij weinig verkeer gebruik van maakt, omdat de bevolkingsdichtheid erg laag is in dit deel van 

Spanje. Wij reageerden dan ook enigszins verbaasd op deze subsidie impuls van Brussel! Voor de 

observatie van Grote trappen waren deze brede wegen met parkeerstroken ideaal in dit deel van de 

steppen van Cáceres. Wij 

parkeren de auto’s langs de N 

521 (In de Crossbill aangeduid 

als A 58) en zien 6 Grote 

trappen aan de zuidzijde van de 

weg die baltsgedrag vertonen. 

Ook vliegen er grote trappen 

van de zuidzijde van de A 58 

naar de noordzijde en vice 

versa. Met name de vlucht van 

zo’n grote vogel is indrukwekkend. 

Wij vervolgen de route naar Santa Marta en Torrejón. Wij zien op veel plaatsen Kuifleeuweriken, er 

vliegen Roodstuitzwaluwen en bij de kleine beekjes zien we Wilde eenden, er zijn Buizerds in de 

steppes en  Hoppen, Kauwen, en Spreeuwen bij de erven en Grauwe gorzen op de elektriciteitsdraden. 

Voor de afslag naar Cortjio de Pulgosas de Cyadiloba  gaat onze verkenning door in het gebied dat 

volgens de topografische kaart aangeduid is met Atalaya de Arriba. Dit gebied bestaat uit akkers en 

beweide kruidenrijke steppen die begraasd worden met donkerrode zoogkoeien inclusief kalfjes en 

grote aantallen schapen. De steppen zijn ingedeeld in grote percelen die zijn ingerasterd met 

prikkeldraad. Wij zien vervolgens twee Kleine trappen, Boerenzwaluwen, Bijeneters en ontmoeten 

onze eerste Kalanderleeuweriken, Tapuiten en Gele kwikstaarten. Kalanderleeuweriken zijn 

luidruchtig en door de grootte en gedrag opvallende verschijningen die graag “poseren”op stenen en 

muurtjes. Deze vogelsoorten zien we in extensief begraasde dravikweiden met gele ganzenbloem, 

driekleurige viooltjes, gewone kamille en galactitum tomentosa; een fraaie distelsoort.  
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In de bermen zien we Aphadula, een prachtige uiensoort en 

wilde goudsbloemen.We passeren diverse kleine slootjes met 

waterranonkel waar we groene kikkers zien. Inmiddels zien 

we vandaag ook Vale gieren die de steppen bespieden of er 

ergens aas ligt. Het is een bijzonder interessant gebied, want 

naast foeragerende Huiszwaluwen en Putters zien wij 

vervolgens Monniksgieren en ook twee jagende vrouwtjes en 

een mannetje Grauwe kiekendief en later nog een paartje 

Grauwe kiekendief. Vervolgens gaat onze belangstelling naar 

de vele tientallen nestkasten die aan de elektriciteitspalen zijn 

bevestigd. Wij hebben geïnformeerd waarom er zoveel 

nestkasten zijn opgehangen aan de elektriciteitspalen. De 

regionale vogelbescherming heeft subsidie verstrekt voor een 

nestkastenproject voor broedgelegenheid voor de Scharrelaar. 

Profiteurs van dit nestkastenproject zijn ook Steenuil en 

Kleine torenvalk. Inmiddels zijn wij de weg naar Santa Marta 

ingeslagen en zien we enkele Raven in een akker en ook onze 

eerste drie Graspiepers en bij weer een ander soort nestkast aan de elektriciteitsplan gebakkelei tussen 

Kleine torenvalken en Scharrelaars. We rijden om 11.00 uur vervolgens langs graanakkers met 

zomergerst en horen onze eerste Graszangers en uiteraard zijn hier veel Grauwe gorzen.  

 

Kavelgrensafscheidingen 

Aphadula 
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Steppe bij Cáceres: biotoop van Grote trap en Grauwe kiekendief 

Jan van Dijk op fotojacht 
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Ook hier weer interessante bermen met papierbloem, trosdravik, ijle dravik, steppegras, 

hertshoornweegbree, kuifhyacint, kruisdistel, wilde peen en liggende klaver en overal waar wij 

stoppen horen wij veldkrekels. Regelmatig zien wij Dwergarenden die de velden afspeuren voor het 

bemachtigen van een prooi. Onze eerste Kuifkoekoek wordt gescoord; het is een  prachtige opvallende 

vogel die wij observeren, terwijl in het tarweveld meerdere Kwartels roepen. We zijn inmiddels in een 

gebied gearriveerd waar in de graanvelden grote steenpartijen liggen waar wij Hoppen, Grauwe 

gorzen, Graszangers, Paapjes, Rode patrijzen en veel Kalanderleeuweriken zien.  

De kalanders hebben een opvallend gedrag dat op het rondfladderen van vleermuizen lijkt. Het is 

12.25 wanneer wij een Raaf omhoog zien schieten die een aanval opent op een Dwergarend. Op één 

van de grote stenen zien we een Klapekster die op insecten jaagt. Daarna weer een paartje Grauwe 

kiekendieven jagend boven de tarwevelden. Af en toe letten we ook op de berm als wij stoppen en zien 

dan op meerdere locaties smaragdhagedissen en in dit gebied opvallend veel dambordjes. Het 

landschap waar we nu zijn bestaat voornamelijk uit graanakker en extensief beheerde weiden die 

omzoomd zijn door muurtjes van gestapelde veldkeien. Om 12.50 zien wij twee Rode patrijzen op één 

van die stenen muurtjes zitten; Gerrit Jan en Jan hebben deze patrijzen op de plaat gezet. 

Kalanderleeuwerik 
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Hier zien we weer een vrouwtje Grauwe kiekendief en om 13.10 twee Slangenarenden en even later 

Zwarte wouwen, Vale gieren en ook weer Rode patrijzen en horen we weer Kwartels. We besteden 

extra tijd aan de determinatie van leeuweriken, omdat we naast Veldleeuwerik en Kalanderleeuwerik 

ook een ander geluid horen; het is het geluid van de Teklaleeuwerik die we goed kunnen observeren. 

Het is een akkerlandschap waar we op meerdere locaties Rode patrijzen zien en om 13.35 verrast 

worden door een “belletje” van 49 cirkelende Vale gieren. Wanneer wij in de berm in de omgeving 

van een boerderij onze lunch gebruiken zijn de Vale gieren op een veld neergestreken; vermoedelijk 

ligt daar een kadaver, gelet op het gedrag van de gieren. Ook hier zien wij weer Grauwe kiekendieven 

en ook een Dwergarend, en enkele Zwarte wouwen. De leeuweriken blijven onze aandacht trekken en 

wij determineren vervolgens Kortteenleeuweriken. Het is bijzonder boeiend om de leeuweriken te 

blijven observeren, omdat in dit gebied vele soorten aanwezig zijn. In de omgeving van het 

gierenspektakel zijn meerder akkers die extensief beheerd worden met een groenbemester in de vorm 

van lupine en inkarnaatklaver. Het is 14.55 en we zien weer een Slangenarend en een vrouwtje 

Grauwe kiekendief. Van het akkerland gaan we een heuvelachtig gebied in met verruigde graslanden 

met kuiflavendel. We zien enkele Rode wouwen, een Slechtvalk, twee Monniksgieren en een Spaanse 

vogelaar vertelt ons dat in dit gebied 10 paar Grauwe kiekendieven broeden. Op één van de heuvels 

blijven we een tijdje om de Grauwe kiekendieven te observeren. Regelmatig komt een  vrouwtje 

Grauwe kiekendief uit een tarweveld.  In de bermen zien we Oranjetipjes en enkele koninginnepages. 

Rond 16.00 zijn we in beekdal met glooiende hellingen die voornamelijk begroeid zijn met 

kuiflavendel. Hier zijn weer veel Kalanderleeuweriken en ook enkele paartjes Roodborsttapuiten en 

ook zien we hier weer Teklaleeuweriken, Grauwe gorzen en Roodstuitzaluwen en een nieuwe soort de 

Roodkopklauwier en ook Klapeksters (zuidelijke vorm). Er zijn erg veel honingbijen; wij hadden al 

veel bijenkasten gezien. Ook zijn er luzernevlinders en zien we op meerdere locaties hagedissen. Later 

zien we nog meer Roodkopklauwieren, Rode patrijzen en nog vier Klapeksters. Het is inmiddels 28.5 

graden Celsius en de Bijeneters zijn actief. Vervolgens rijden we richting Cáceres, omdat we in de 

Mannetje Grauwe kiekendief: steppe bij Cáceres 
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Carrefour nog boodschappen moeten doen. Onderweg zien we een aantal ooievaarsnesten in 

zeedennen (Pinus pinaster) en ook enkele paren Futen op een stuwmeer. Om 20.00 uur zijn we bij een 

hotel buiten Cáceres (het is de route naar Portugal) waar op palen 50 ooievaars een nest hebben, maar 

ook op geknotte olijfbomen en vijgenbomen zijn nesten. De paalnesten zijn bedoeld als extra attractie 

voor de hotelgasten. 

 

Dit is nog niet alles; aan de 

overzijde van de weg richting 

Portugal zijn nog eens ruim 30 

nesten op telegraafpalen. In 

totaal tellen we circa 100 

bezette nesten met broedende 

Ooievaars. In de nesten van de 

Ooievaars broeden ook 

Huismussen en Spaanse 

mussen.  

 

 

Vervolgens rijden we in een buitenwijk van Cáceres en zien in een pasje een Dodaars en een 

Waterhoen. Twee vogelsoorten die we deze week niet veel zien. Vandaag hebben wij op meerdere 

locaties blauwe irissen gezien  

Als afsluiting van deze dag dineren we in Cáceres. En na het diner hebben wij bij thuiskomst in de 

vakantiewoning de waarnemingen van deze zaterdag geëvalueerd en in tabel 2 de vogelsoorten die wij 

hebben waargenomen, opgenomen. Wij hebben geen aantallen vermeld, omdat wij slechts fracties van 

aantallen hebben kunnen noteren.  De tabel geeft wel een goed beeld van de vogelrijkdom van de 

steppen van Cáceres en vooral de Grote trappen, Grauwe kiekendieven en de vele soorten leeuweriken 

in dit grote gebied zijn spectaculair.  

Tabel 2: waarnemingen steppen van Cáceres 

Dodaars  Fuut  Witte ooievaar  

Wilde eend Vale gier Monniksgier 

Slangenarend  Dwergarend Rode wouw 

Zwarte wouw Grauwe kiekendief Buizerd 

Torenvalk  Kleine torenvalk Slechtvalk 

Rode patrijs Kwartel Waterhoen 

Grote trap  Kleine trap  Kuifkoekoek 

Gierzwaluw Hop  Bijeneter 

Scharrelaar Veldleeuwerik Kuifleeuwerik 

Teklaleeuwerik Boomleeuwerik Kortteenleeuwerik 

Kalanderleeuwerik Boerenzwaluw Roodstuitzwaluw 

Huiszwaluw Graspieper Witte kwikstaart 

Gele kwikstaart Nachtegaal Tapuit 

Paapje Roodborsttapuit Zanglijster 

Ooievaars bij hotel Residencial Las Ciquenas Todo Vendido; noordzijde van de N 
521 
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Merel Tuinfluiter Kleine zwartkop 

Graszanger Cetti ‘s zanger Roodkopklauwier 

Klapekster Ekster Raaf 

Zwarte spreeuw Huismus Spaanse mus 

Putter Europese kanarie Groenling 

Grauwe gors   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

Schapenbegrazing in de steppe van Cáceres 

Determinatie van planten door Margriet en Gerrit Jan 
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Viva Extremadura 
 
 
Vogelen in de Extremadura onder de Spaanse zon,  
het is ultiem genieten in dit Iberisch región. 
Weliswaar raak je snel gewend aan de vele zwarte wouwen, 
maar je kunt er op vertrouwen. 
dat je veel bijzondere soorten ziet, 
Elke dag nieuwe ornithologische verrassingen in het  
verschiet. 
 
Ook al is het soms wat regenachtig, 
als de zon weer doorbreekt is zo’n  “vale gieren bel” weer  
prachtig. 
En arenden, van dwerg-, tot havik-, of slangen-,  
komen eveneens voorbij. 
En juist als je er naar gaat verlangen 
is ook Aquila Imperiál van de partij. 
 
We raakten niet uitgekeken 
en toch is het nu tijd om dit gedichtje af te breken. 
Er volgden nog meer dagen 
waarop wij wederom veel vogels zagen. 

 

 

 

Slangenarend 
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Landschap met kuiflavendel: Jan en Margriet fotograferend! 

 Biotoop voor veel leeuweriken! 
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Zondag 17 april 2011 

Route 2 van de Crossbill. The castle of Monfraqüe. Nationaal park met de bekende 
gierenrotsen. 

Monfraqüe is vijf kwartier rijden vanaf Sierra de Fuentes. 

Het nationaal park Monfraqüe is een van de 14 nationale parken in Spanje. Het park bevindt zich in de 

provincie Cáceres en het is het enige nationale park in Extremadura. De aantallen broedende 

roofvogels zijn spectaculair: Monniksgier 286 pr.; Spaanse keizerarend 12 pr.; Zwarte ooievaar 30 pr.; 

Vale gier 500/600 pr.; Oehoe ?; Steenarend 6 pr.; Havikarend 7 pr. en Aasgier 35 pr. 

 

De kern van het natuurpark van de Extremadura is een oud kasteeltje boven op de bergrug op de plaats 

waar de ingedamde Taag en Tiétar samenkomen. Vanaf deze plek heeft men een prachtig uitzicht over 

een deel van het park en de omliggende Dehesa's. Het centrum van de bergrug wordt gevormd door 

een steile rots: de Peñafalcón. De rots is vermaard om zijn gieren. Vale-, Aas- en Monniksgier komen 

er voor. Verder broeden er elk jaar Oehoe's en zijn er regelmatig Slechtvalken, Steen- en Spaanse 

kiezerarenden te zien, die gebruik maken van de thermiek langs de steile rotswand om moeiteloos op 

te stijgen. Andere karakteristieke vogels van de bergrug zijn blauwe rotslijster, zwarte tapuit en 

rotsmus. Deze dag gaan wij naar het nationaal park Montfraque, een bedevaartsoord voor liefhebbers 

van Vale gieren. Wanneer wij Sierra de Fuentes verlaten zien wij op de slaapplaats in de dehesa enkele 

tientallen Zwarte wouwen en in de hoogspanningsmast twee bewoonde nesten. Tijdens de rit naar 

Monfraqüe: gierenrots 
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Montfraqüe zien we onder andere Turkse tortels, Zwarte spreeuwen, Hoppen, Kuifleeuweriken, 

Torenvalken en Buizerds.  

 

Er zijn bloeiende acacia’s, maar ook 

knotacacacia’s  en veel olijfgaarden en 

palmbomen. Een aantrekkelijk landschap! Bij 

Santiago Del Canpo zien we ommuurde 

graslanden en op de kerk vier bewoonde 

ooievaarnesten. In het dorp zien we op tal van 

plaatsen moerbeibomen. Vervolgens rijden we 

door met runderen beweide landschappen met 

veel bloeiende brem (genista hirsuta), waar we 

Roodborsttapuiten zien. In de dehesa’s zien we 

beweiding door roodbruine runderen en ook  

zijn hier en daar varkens ingeschaard. We zien 

hier ook dat de landbouw intensiveert en de 

beweiding in de dehesa’s afneemt en graan 

wordt verbouwd in de opstanden met 

steeneiken. Er zijn ook opstanden met 

steeneiken die verjongd zijn, door middel van 

het verwijderen van de harttak. In de herfst 

zijn de steen- en kurkeikenopstanden en 

dehesa’s (begraasde boomweiden) van belang 

voor de inscharing van varkens. Door het eten 

van eikels door de varkens, krijgt de ham een 

speciale smaak. Terwijl wij richting Torrejon en El Rubio rijden, de locatie waar veel vogelaars 

verblijven voor een bezoek aan Montfraque, zien wij op een graanakker zes Vorkstaartplevieren. In de 

omgeving van het “vogelaarsdorp” zien we onze eerste Blauwe eksters. Van Torrejon el rubio rijden 

we naar de “ gierenrots” ( 10.20 uur) waar het erg druk met vogelaars is. Veel internationale vogelaars 

ontmoeten hier elkaar. Wij ontmoeten ook Nederlanders van de Vogelwerkgroep Amsterdam. Op het 

parkeerterrein worden wij geënquêteerd, aangezien het bureau voor toerisme wil weten waar de 

vogelaars vandaan komen en waar wij in Extremadura verblijven. Hoewel het een toeristische locatie 

is kun je hier veel vogelsoorten zien. Een pr. Zwarte ooievaar broedt in het schootsveld van de 

vogelboulevard en Jan van Dijk heeft met enig geduld na het verlaten van het nest door het vrouwtje 

Zwarte ooievaar vier eieren op de plaat vastgelegd. Naast het aanwezige broedpaar Zwarte ooievaars 

zien we ook meerdere ex. die foerageren in dit heuvelachtige gebied.  

Vale gier 
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Observatiepunt bij de gierenrots 

 

Zwarte ooievaar: broedpaar bij de gierenrots 
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Terwijl wij naar de Zwarte ooievaar op het nest kijken, zien we ook een Grijze gors; een fantastische 

waarneming van een toch zeldzame soort. Er zijn erg veel Vale gieren die zonder verrekijker goed zijn 

te observeren. Op de rotspartijen rusten de gieren en regelmatig vliegen zij tussen de vogelboulevard 

en de rotsen op korte afstand langs ons heen. In de nissen van de rotsen zijn meerdere nesten waar de 

Vale gieren broeden. Volgens het informatiepaneel broeden er 80 paren in dit gebied. Er zijn meerdere 

Blauwe rotslijsters, Rotszwaluwen zijn er in overvloed, maar ook Roodstuitzwaluwen en 

Alpengierzwaluwen. Na de observaties bij de gierenrots gaan we verder via de brug over de Taag, We 

constateren dat er massaal eucalyptus is gekapt en dat er ook nieuwe aanplant heeft plaatsgevonden. 

Op de hellingen is een begroeiing met cistusvegetaties ( cistus salvifolia) en erg veel rozemarijn. Wij 

stoppen voor observaties op onze tweede locatie en zien weer Zwarte ooievaars. We horen onze eerste 

Grasmus en er zijn ook weer Vale gieren, Aasgieren, Dwergarenden, Zwarte wouwen en 

Alpengierzwaluwen. Interessant is de waarneming van een Aasgier die op het nest van een Vale gier 

aas “snoept”; de Aasgier is erg voorzichtig, want de Vale gier haalt uit en verdedigt haar nest en jong! 

We zien ook Rotsduiven die in de nissen van het gebergte broeden. In de overkapping van de 

waterkrachtcentrale tellen wij 275 huiszwaluwnesten (rivier de Tiétar) . Om 12.45 zien wij twee 

Havikarenden en volgens het informatiepaneel bij de gierenrots broeden er 6 pr in het nationaal park 

Montfraqüe. Op weg naar de derde locatie waar wij vogels observeren zien wij meerdere 

Roodkopklauwieren. Opnieuw zien we meerdere broedlocaties van Vale gieren en volgens het 

informatiepaneel bij deze locatie zijn in dit gebied visotters. Wij spreken enkele vogelaars en die 

vertellen ons dat in de rotswand een Oehoe heeft gebroed en dat er een jong zichtbaar is. Dit verklaart 

ook de drukte langs een smalle weg waar vrijwel niet geparkeerd kan worden. De Oehoe bevindt zich 

vlakbij een vogelobservatiepunt waar wij kunnen parkeren en waar veel vogelaars zijn. Om 14.25 zijn 

wij bij de locatie waar de Oehoe broedt en het juveniele ex. kijkt over de rand van de nestholte, 

aanschouwd door meerdere vogelaars. Na de observatie van de Oehoe rijden wij richting Portilla Del 

Tietar en zien een Spaanse keizerarend, maar ook weer Zwarte ooievaar en Dwergarenden. Door de 

Vale gieren 
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stop voor de observatie van de Spaanse keizerarend zien we in de berm een grote groene 

smaragdhagedis.  

In dit deel van het nationaal park Monfraqüe zijn kurkeikenbossen waar de kurk regelmatig is geoogst, 

te zien aan de gladde bast van de oudere bomen. In deze bossen zien we op meerdere locaties 

Roodkopklauwieren en in een zandhoop ontdekken we zes bewoonde nesten van Bijeneters. Na de 

kurkeikenbossen rijden we langs dehesa’s met steeneiken die worden begraasd met schapen en 

runderen.  

Tabel 3: Waarnemingen Monfraqüe:  

Aalscholver Grote zilverreiger Zwarte ooivaar pr en 3 

Vale gier Aasgier Spaanse keizerarend 2 

Slangenarend Dwergarend 6 Havikarend 2 

Zwarte wouw Buizerd Boomvalk 

Slechtvalk Rotsduif Turkse tortel 

Koekoek Oehoe pr en 1 juv Alpengierzwaluw 

Bijeneter Rotszwaluw Boerenzwaluw 

Roodstuitzwaluw Huiszwaluw Witte kwikstaart 

Winterkoning Winterkoning Blauwe rotslijster > 4territoria 

Zwartkop Kleine zwartkop Grasmus 

Goudhaan Staartmees Koolmees 

Pimpelmees Boomkruiper Roodkopklauwier 

Gaai Raaf Huismus 

Spaanse mus Vink  Kneu 

Putter Europese kanarie Groenling 

Grijze gors 1pr   

 

 

 

Blauwe rotslijster 
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Vervolgens rijden we richting Serrejón, waar weer andere landschappen zijn met veel perzikgaarden 

en waar we in dit type landschap weer Grauwe gorzen zien. Inmiddels zijn we aan de noordzijde van 

het nationaal park aangekomen bij het stadje Saucedilla, waar het stuwmeer Arrocampo ligt wat in 

gebruik is als koelsysteem van de kerncentrale Almaraz die werd gebouwd in 1976. Het koelsysteem 

garandeert dat er geen oververhitting 

van de kernreactor plaatsvindt.   

Het moeras wordt beschermd door 

speciale beschermingszones 

Arrocampo Reservoir  en  een deel van 

het Natura 2000-netwerk valt onder de 

Vogelrichtlijn 79/409/EEG.  Rond het 

stuwmeer liggen moerassen en dit 

stuwmeer is zeer vogelrijk, omdat dat 

het enige waterrijke gebied met 

moerassen in dit deel van Extremedura 

is. In dit vogelrijke gebied zijn vijf 

vogelkijkhutten, die niet allemaal open 

zijn. De sleutel is te verkrijgen in het 

informatiecentrum in Saucedilla.  

Voor de volledige lijst met waarnemingen zie tabel 4. Nieuwe soorten die we hier observeren zijn 

grote aantallen Oeverzwaluwen, Kleine mantelmeeuwen en een Waterral. We zien in één van de 

plasjes een Purperkoet die bezig is met nestbouw. We horen meerdere Snorren, turfen vier 

Blauwborsten en zien Krakeenden. In de omgeving van extensief beheerde graslanden die begraasd 

Embalse de Arrocampo 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=/search%3Fq%3Darrocampo%2Bembalse%26hl%3Dnl%26biw%3D1232%26bih%3D703%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.nl&sl=es&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Central_nuclear_de_Almaraz&usg=ALkJrhijwA9UsTA5zQbpL_NwpdKEhyhNFg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=/search%3Fq%3Darrocampo%2Bembalse%26hl%3Dnl%26biw%3D1232%26bih%3D703%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.nl&sl=es&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Reactor_nuclear&usg=ALkJrhi4xrYUf3aOjfJWOJ6YdIDYREurfw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=/search%3Fq%3Darrocampo%2Bembalse%26hl%3Dnl%26biw%3D1232%26bih%3D703%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.nl&sl=es&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_especial_protecci%25C3%25B3n_para_las_aves&usg=ALkJrhgb9oJQqr_Z0QSkzXe7PD2nXq8r7w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=/search%3Fq%3Darrocampo%2Bembalse%26hl%3Dnl%26biw%3D1232%26bih%3D703%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.nl&sl=es&u=http://es.wikipedia.org/wiki/ZEPA_Embalse_de_Arrocampo&usg=ALkJrhi9SwihEMzbTZygVvtvAtnzRuWz-Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=/search%3Fq%3Darrocampo%2Bembalse%26hl%3Dnl%26biw%3D1232%26bih%3D703%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.nl&sl=es&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Natura_2000&usg=ALkJrhi-5b6sQKZ5DVML0fnuFSRCh38MPg
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worden met witte runderen zijn veel 

Bijeneters en horen wij enkele Kwartels. 

Boven het riet wiekelen Bruine kiekendieven. 

In de ruige weiden zien we bij de runderen 44 

Koereigers en vanuit een vogelhut 156 

Koereigers.  Terwijl we naar de kiekendieven 

kijken horen we in het riet en ruigten het 

geluid dat op het geblaf van een hond lijkt, 

onmiskenbaar een Woudaap, die we even later 

ook te zien krijgen. Naast deze kleinste 

reigersoort zien we ook de al vermelde 

Koereigers, Grote en Kleine zilverreigers en 

Blauwe- en Purperreigers. Tussen de 

moerassen en de ruige vlaktes zijn kleine 

bloemrijke veldjes, waar Margriet en Rudi een aantal plantensoorten determineren: rode spurrie, 

kuifhyacint, mariadistel, ezeldistel, venkel, sterreklaver, wollige klaver, hertshoornweegbree, brave 

hendrik en erg veel tongorchissen. In de ruigtes horen we op diverse plekken veldkrekels; een soort 

die in Nederland erg zeldzaam is. We zien ook viervleklibellen, hooibeestjes en koninginnepages.  

 

Tabel 4: waarnemingen moerassen van Embalse de Arrocampo 

Dodaars 2 Woudaap 1 Aalscholver 

Koereiger 200 Kleine zilverreiger 2 Grote zilverreiger 3 

Blauwe reiger Purperreiger 3 Witte ooievaar 

Vale gier 22 Zwarte wouw Bruine kiekendief 

Buizerd Torenvalk Kleine torenvalk 

Kwartel 2 Waterral Waterhoen 

Meerkoet Purperkoet 1 Kleine mantelmeeuw 

Lachstern 2 Turkse tortel Bijeneter 

Kuifleeuwerik Oeverzwaluw Boerenzwaluw 

Huiszwaluw Blauwborst 4 Roodborsttapuit 2 

Graszanger 8 Snor 2 Kleine karekiet 

Ekster Huismus Vink 

Kneu Grauwe gors  

 

Het is een bijzondere lijst met waarnemingen van dit moerasgebied dat behoort bij het stuwmeer dat 

dient als koelwater voor de kerncentrale Almaraz. Wij hebben slechts een deel van de noordzijde van 

dit gebied bezocht en ongetwijfeld is er meer waar te nemen dan ons bezoek op zondagmiddag 17 april 

2011. Tabel vier geeft in ieder geval een indruk van ons bezoek aan de noordzijde bij Saucedilla. 

Van Saucedilla rijden wij naar Casatejada waar zich op één van de heuvels een ruïne met een 

kapelletje bevindt. De ruïne van het kasteel ligt in feite in het verlengde van de gierenrots waar we 

vanmorgen zijn gestart. Vanaf de ruïne heb je een prachtig uitzicht en vliegen de roofvogels op 

ooghoogte langs. Het is warm en het is hier erg druk voor de bezichtiging van de ruïne, want deze 

locatie is een toeristische trekpleister. We zien Zwarte wouwen, Vale- en Monniksgieren en veel 

bossoorten zoals Merels, Boomkruipers, Vinken en Pimpel- en Koolmezen en in dit gebied de 

onafscheidelijke Europese kanaries. Er zijn ook veel Boeren- Huis- en Roodstuitzwaluwen. We zien 

Tongorchis 
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een Zwarte roodstaart die zich bij de ruïne schuilhoudt. Het is hier een zeldzame soort, aangezien wij 

Zwarte roodstaarten deze week vrijwel niet hebben gezien. We zien veel kleine vossen en ook 

parelmoervlinders, waarvan we de precieze naam niet weten. Om 20.15 rijden we richting Cáceres via 

Torrejon el Rubio. Ook vandaag zien we weer op meerdere locaties  doodgereden egels. 

 

Dwergarend 
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      Ruïne bij Casatejada 

Panorama vanaf  de ruïne bij Castejada 
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Maandag 18 april 2011 

Vandaag gaan we op verkenning westelijk van Cáceres naar de heuvels van Sierra de San Piedro. 

Sierra de San Piedro is een uitgestrekt gebied tussen Portugal en Cáceres dat veel minder door 

vogelaars wordt bezocht dan de bekende gebieden in Extremadura. We rijden naar Cáceres en 

vervolgens over de N 52 richting Aliseda. Voor onze eerste verkenning gaan we richting Broza en zien 

daar meerdere Roodkopklauwieren. We stoppen bij een riviertje dat bedekt is met een tapijt van 

bloeiende waterranonkel, waar honingbijen vermoedelijk nectar verzamelen en de Bijeneters actief 

zijn. We horen hier twee Grote karekieten die hun domicilie hebben in een biezenvegetatie, zien Vale 

gieren, Grauwe gorzen, Bijeneters, Putters, drie Dwergarenden, een Slangenarend, Kleine plevier, 

Grote gele kwikstaarten, Boomleeuweriken en Kuifleeuweriken. We horen in de vegetatie ook twee 

Waterhoentjes en een Blauwborst en in de drogere vegetaties langs het riviertjes zijn Graszangers 

actief en hebben Roodborsttapuiten juvenielen. Ook zijn Hoppen hier aanwezig en wel 50 Bijeneters 

die ongetwijfeld in de directe omgeving een kolonie hebben. In de brug over het riviertje nestelen 

enorme aantallen Huismussen. In een verlaten dehesa met steeneiken zijn honderden Spaanse mussen 

die onder de bomen foerageren. Om 10.30 hebben wij in één beeld Zwarte wouwen, Dwergarenden en 

Monniksgieren en nog geen kwartier later zien we een Havikarend en een Aasgier. 

  Roodkopklauwier 

Tabel 5: waarnemingen omgeving Broza 

Blauwe reiger Witte ooievaar Wilde eend 

Vale gier 8 Monniksgier 2 Aasgier 1 

Slangenarend 2 Dwergarend 3 Havikarend 1 

Zwarte wouw Waterhoen 2 Kleine plevier 

Gierzwaluw Hop Bijeneter > 50 

Kuifleeuwerik Boomleeuwerik Roodstuitzwaluw 

Witte kwikstaart Grote gele kwikstaart 1 Blauwborst 1 

Roodborsttapuit Zanglijster Graszanger 

Grote karekiet 2 Koolmees Roodkopklauwier 2 

Zwarte spreeuw Huismus Spaanse mus 

Vink Kneu Putter 

Europese kanarie Grauwe gors  
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Van de omgeving van Broza gaan wij richting Barruecos naar Herreruela. Deze plaats ligt op 52 

kilometer van de Portugese grens. Hier zijn in tegenstelling tot de ruige gebieden die wij vanmorgen 

zagen, grote omheinde grasvlakten die worden begraasd met schapen en roodbruine runderen. Op 

enkele locatie zijn poelen in de weiden die begroeid zijn met waterranonkel. In de poelen zien wij veel 

groene kikkers. In één van de poelen foerageren 49 Steltkluten, Blauwe reigers, twee Lepelaars en 31 

Witte ooievaars en ook zien we in een poel twee Dodaarzen. In de weiden zijn veel Veldleeuweriken 

en Kalanderleeuweriken. Bij de enkele boerderijen die hier zijn, zien wij naast de schapen en runderen 

ook grote aantallen bruine geiten. Gerrit jan wordt aangetrokken door een “belletje” van 44 Vale 

gieren; het blijkt dat in de weide een doodgereden haas ligt waar één Vale gier bijzit. De bermen langs 

de N 521 zijn geelgekleurd door  bloeiende christusanjelieren (tolpis barbata). Op meerdere plekken in 

de berm zien wij dambordjes en rood gestreepte oliekevers. Na het schouwspel met de Vale gieren die 

toch weer vertrekken zien we nog enkele Monniksgieren, een foeragerende vrouw Grauwe kiekendief 

en enkele biddende Torenvalken.  

Na de weidse vlakten zijn we rond 12.35 uur bij de overgang van de rivier Rio de Salor in het Parc 

National Tajo (rivier de Taag). Dit park grenst aan Portugal en is opgericht in 2006. Grote delen vallen 

onder de werking van N 2000 als vogelrichtlijngebied. De aanwijzing is gebaseerd op het feit dat het 

nationaal park in Extremadura het belangrijkste broedgebied is voor Spaanse keizerarend, 

Monniksgier en Zwarte ooievaar. Onder het wegdek van de brug waar wij stoppen broeden in de vele 

gaten, Huismussen, Huiszwaluwen en Roodstuitzwaluwen. In  de omgeving van de brug zien we 

enkele Scharrelaars, Grote gele kwikstaarten, Kneutjes, Groenlingen, Vinken, Merels, Gierzwaluwen, 

een IJsvogel, horen de eerste Zomertortels en Gerrit Jan ziet een Zwarte tapuit; een zeldzame 

vogelsoort!  Er zijn veel Spaanse mussen, Bijeneters en Nachtegalen . Het is een relatief klein gebied 

waar wij vogels observeren, maar wel erg verrassend door de vogelrijkdom en vooral door de 

vogelsoorten die aanwezig zijn in de vegetaties langs het riviertje. 

Omgeving Broza: biotoop van Blauwborst, Grote karekiet, Waterhoen, Kleine plevier en Grote gele kwikstaart 
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Na deze stop gaan wij van Herreruela naar Salorina; Torrica de San Pedro en op weg naar la Codosera. 

De lunch te velde gebruiken wij in een insteekweggetje naar 

Dehesa tas Laderas. Deze dehesa bestaat uit een kurkeikenbos 

beweid met schapen. Het insteekweggetje wordt begrensd door 

muurtjes waar wij hagedissen zien en ook een veldwesp die een 

raat heeft gebouwd in een distel 20 centimeter  boven de grond. 

De veldwespen bouwen hun raten enkele decimeters boven de 

grond om te profiteren van de opstijgende warmte. Tijdens de 

lunch blijven wij observeren en noteren  achtereenvolgens; 

Huismus, Merel, Vale gieren, Putter, Kalanderleeuwerik, 

Groenling, Roodkopklauwier, Kleine zwartkop, Zwarte wouw, 

Slangenarend, Nachtegaal, Grauwe gors, en de eerste 

waarneming van twee Wielewalen, Grasmus en de eerste 

Cirlgors. Kortom de omgeving van deze locatie voor de lunch te 

velde biedt veel interessante waarnemingen. Na de observaties 

in de omgeving van de ingang van de dehesa gaan we richting 

Alburquerque. We zien onder andere Roodborsttapuiten, 

Bijeneters,  Grauwe gorzen, en zien ook Blauwe eksters. Bij de volgende stop zien we eerst een 

Klapekster met prooi in een meidoorn en even later een Zwarte wouw met prooi; ook zijn bij deze en 

de volgende stops Kuifleeuweriken waar te nemen. Vervolgens gaan we naar de omgeving van Villar 

del Rey en zien Ooievaars en ook twee Spaanse keizerarenden en horen Boomleeuweriken “jubelen”.  

 

Rio de Salor: o.a. biotoop van Zwarte Tapuit 

Veldwesp 
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We noteren niet altijd de insecten, omdat we veel geluiden van krekels en sprinkhanen niet kunnen 

determineren, maar in de omgeving van Villa del Rey horen wij veldkrekels. Bij het stuwmeer 

Embalsa Molino hebben wij onze volgende stop en horen Provencaalse grasmussen en zien enkele 

luzernevlinders. Ook zijn hier veel Europese kanaries en nachtegalen en zien wij weer 

Slangenarenden.  

Wij gaan verder en op onze volgende locatie zien we Hoppen, Roodborsttapuiten, Kuifleeuweriken, 

Zwarte wouwen, Dwergarenden en bij een verlaten dehesa met onderbegroeiing van gaspeldoorn twee 

baltsende Grijze wouwen. Dit is wel het hoogtepunt van deze middag. De Grijze wouwen cirkelen 

boven de dehesa en vliegen ook enkele malen over de weg waar wij in de berm geparkeerd staan. Het 

is inmiddels 18.30 uur en terwijl we de Grijze wouwen observeren en Jan en Gerrit Jan foto’s maken 

vliegt er ook een Keizerarend met nestmateriaal in de klauwen langs de heuvels. Hierna zien we ook 

nog zes Raven in een verlaten vijgenboomgaard. Vervolgens rijden we door een gebied met 

uitgestrekte olijfgaarden die allemaal zeer intensief geëxploiteerd worden. Daarna rijden we weer door 

extensief beheerde gebieden en zien Koereigers, Rode patrijzen en Kalanderleeuweriken en wanneer 

we stopen horen we Nachtegalen. Onderweg zien we op meerdere locaties muilezels in de weiden die 

gebruikt worden als lastdier voor het vervoer van kurkeik in de moeilijk toegankelijke gebieden. We 

gaan via Cordobilla de Lácaras langs de stuwmeren en zien daar onder andere Blauwe eksters, 

Kuifleeuweriken, Wielewalen, Europese kanaries, Roodkopklauwieren en Hoppen. Het laatste 

gedeelte van deze dagtrip rijden wij door extensief begraasde gebieden met veel ommuurde percelen.  

Er vindt veel begrazing plaats met runderen, maar wij zien ook op meerdere locaties herders met 

schapen. Van Cordobilla gaan we naar Aldea del Cano en vervolgens via Torremocha naar Sierra de 

Fuentes voor de avondhap in bar restorante “La Pista”. Wij hebben genoten van deze laatste zonnige 

dag (want voor de resterende dagen is regen voorspeld) met veel bijzondere waarnemingen.  

Out of Africa. 
 
 
Als je wouwen ziet, meestal zwart maar soms ook rood,  
is de opwinding niet zo groot. 
Maar…….. is de vogel overwegend grijs 
dan ineens is iedereen van de wijs. 
 
Zo’n Black- winged Kite is van oorsprong Afrikaans. 
35 Jaar geleden werd ie Spaans. 
De vogel had even snel de taal geleerd 
en daarna wat gebieden in Spanje gekoloniseerd. 
 
De waarneming van een Grijze wouw 
vergeet je niet zo gauw. 
Noem het gerust een zeldzaamheid. 
Maar met behulp van de Crossbill-guide 
 
En geduldig lucht en landschap afgezocht;  
zie je ‘m toch op één zo’n vogeltocht. 
Ineens is daar die karakteristieke vlucht,  
op zoek naar prooi en biddend in de Spaanse lucht. 
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Dinsdag 19 april 2011  

Middag: Crosssbill – route 11: The vast steppes of La Serena 

Deze dag is afwisselend bewolkt en deels schijnt de zon. Wij gaan richting Torremocha en zien buiten 

Cáceres de Scharrelaars op de elektriciteitsdraden. Op een dood schaap zit een Zwarte wouw die zich 

tegoed doet aan dit kadaver. Op de weg ligt een doodgereden egel; het is niet het eerste ex. wat we 

deze week hebben zien liggen op of langs de weg. In Torremocha staat langs de doorgaande weg naar 

Valdefuentes en Montanchez een graanelevator die niet meer wordt gebruikt voor de overslag van 

graan. Al eerder had deze graanelevator onze aandacht getrokken. Onder de daklijst telden wij 485 

bewoonde huiszwaluwnesten en vele tientallen nesten van Spaanse mussen. Wij vragen aan een 

mevrouw die op het erf appartementen verhuurd of wij de graanelevator mogen bezichtigen en een 

kijkje mogen nemen vanaf de bovenste verdieping. Dit is geen probleem en wij gaan naar boven via 

een trap met 100 treden. Op het dak bevinden zich 23 bewoonde ooievaarsnesten. De ooievaars 

hebben al grote jongen en wij kijken vanuit de bovenste verdieping op het dak rechtstreeks in de 

nesten. Enkele nesten zijn tegen de ramen gebouwd.  

 

    Graanelevator in Torremocha 
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Rond 10.15 uur gaan wij richting Montanchez en zien in dit gebied veel bewoonde ooievaarsnesten. 

Het is een gebied waar veel olijfgaarden, vijgengaarden en wijngaarden zijn. Ook hier zijn veel weiden 

omzoomd met dikke muren.  

In Montanchez bezoeken wij de ruïne van het kasteel. Het kasteel 

bevindt zich in een restauratiefase. Vanaf de ommuring heb je een 

prachtig gezicht over de stad en directe omgeving. Wij zien bij het 

kasteel enkele Blauwe rotslijsters en Kleine torenvalken en in de 

struwelen bij de kasteelmuren horen wij Kleine zwartkopjes. Ook 

Kneutjes, Europese kanaries, Huismussen, Roodborsttapuiten, 

Boeren- en Huiszwaluw, Putters, Gierzwaluwen Witte kwikstaarten 

zijn aanwezig. Wij bezoeken bij het kasteel een fraai kerkhof waar 

de doden in de uitgehakte rotswand boven de grond in afgesoten 

nissen worden begraven. 

 

 

 

 

 

 

Van het kasteel gaan we richting La 

Serena waar we onderweg ommuurde 

terrassen zien waar vermoedelijk in 

vroeger jaren akkerbouw gepleegd werd. 

We zien onder andere een Havikarend. 

Vervolgens gaan we richting Miajadas 

via Ruecas en Villanueva en vervolgens 

richting Campanario. Vanaf Campanario 

gaan we het steppegebied in van La 

Serena.  

 

La Serena is zonder twijfel één van de meest waardevolle steppegebieden van het Iberisch 

schiereiland, zowel wat betreft oppervlakte als wat betreft het belang van zijn habitats en de soorten 

die er te vinden zijn. De karakteristieke vogels van graslanden en niet bevloeide akkers zijn hier goed 

vertegenwoordigd. Van sommige soorten zijn zelfs zeer grote populaties aanwezig die van groot 

belang zijn voor het behoud van betreffende soorten. Om deze en andere redenen is dit gebied 

uitgeroepen tot vogelrichtlijngebied. Het is zelfs het grootste beschermde gebied van Extremadura, 

met meer dan 150.000 ha.   

 

Kleine torenvalk 

Het kerkhof in Montanchez 

      Het kasteel in Montanchez in restauratie fase 
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In dit gebied zien wij deze middag een aantal nieuwe soorten en ook is dit de middag van de 

waarnemingen van Grauwe kiekendieven. Wij rijden de lange route in La Serena vanaf de vuilnisbelt 

bij Campanario. Wij hebben de waarnemingen in de tabel 6 opgenomen, omdat wij de hele middag 

vogels hebben geobserveerd in La Serena en vele malen zijn gestopt. Het is een steppe landschap dat 

deels extensief wordt beheerd en waar veel schapenbegrazing plaatsvindt. Bij de schapen zien wij veel 

honden die voor de bewaking van de kudden zorgen. Ook bij de boerderijen zijn veel honden 

aanwezig die het erf bewaken. Er zijn ook uitgestrekte graanakkers die intensief worden geëxploiteerd. 

Bij de aanvang van de route vanaf Campanario zien wij veel rechtopstaande gesteenten die 

hondentanden worden genoemd. Bij de boerderijen zien we veel Huiszwaluwen en in de luwte zijn op 

meerdere locaties Vale gieren die “schuilen” voor de regen. Ondanks het wisselvallige weer horen we 

op meerdere locatie weer veldkrekels. Er zijn veel Rode patrijzen die wij soms op de muurtjes zien 

zitten. Tot tweemaal toe zien wij een paartje Steenuilen bij steenhopen die landbouwers opgeworpen 

hebben. Regelmatig jaagt er een man Grauwe kiekendief over de graanakkers en ook zien wij 

meerdere Kleine trappen die een typisch knerpend geluid laten horen. Het geluid van Veldleeuweriken 

is niet van de lucht, ondanks het ontbreken van de zon en af en toe een regenbui. Aan het eind van de 

middag zien we op meerdere locaties in de akkers kleine groepjes Zwartbuikhoenders. Voor ons een 

zeer bijzondere waarneming. 

 

 

 

 

Vorkstaartplevier in La Serena 
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Toch nog…… 
 
 
Als je in Spanje zandhoenders wilt zien 
en je eet daar toch pas om een uur of tien,  
blijf dan wat langer in het veld  
en de kans is groot dat je een aantal van deze vogels telt. 
 
Ook de trappen groot en klein 
kunnen nog aan het baltsen zijn. 
En zelfs plevieren met een gevorkte staart,  
hebben nog wat van deze kunsten voor je bewaard. 
 
Wij hielden dus vol met hart en ziel 
en ook al misten wij die dag de griel, 
achttien zwartbuiken in één vlucht, 
kort maar goed te zien tegen de schemerende Spaanse lucht. 
 
Van deze vogeldag was dat voor ons de bekroning;  
voldaan reden wij terug naar onze tijdelijke woning. 
 
 

 

 

 

La Serena: schapenbegrazing met Koereigers 
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Tabel 6: waarnemingen La Serena 

Dodaars 1 Koereiger Blauwe reiger 

Witte ooievaar > 120 Wilde eend Vale gier > 40 

Bruine kiekendief 2 m Grauwe kiekendief 10 m en 3 v Buizerd 

Torenvalk Kleine torenvalk Rode patrijs 

Kwartel Waterhoen 1 Grote trap 2m en 11 v 

Kleine trap > 6 m Steltkluut 4 Vorkstaartplevier 35 

Groenpootruiter 2 Kleine mantelmeeuw 1 juv Zwartbuikhoen 35 

Rotsduif 2 Houtduif  Kuifkoekoek 2 

Steenuil 2 x 2 Gierzwaluw  Hop 

Bijeneter Scharrelaar Veldleeuwerik 

Kuifleeuwerik Boomleeuwerik Kalanderleeuwerik 

Boerenzwaluw Roodstuitzwaluw Huiszwaluw 

Witte kwikstaart Blauwborst Nachtegaal 

Tapuit Paapje  Roodborsttapuit 

Kleine zwartkop Grasmus Graszanger 

Roodkopklauwier Klapekster Blauwe ekster 

Ekster Raaf 7 Zwarte spreeuw 

Huismus Putter Groenling 

Grauwe gors   

 

 

 

Kuifkoekoek in La Serena 
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Wanneer wij op de terugweg Torrequerriada passeren zien wij op één van de elektriciteitspalen een 

Steenuil. Deze avond dineren wij voor de tweede maal in restaurante “La Pista”. 

 

Woensdag 20 april 2011  

Deze dag is het menens met de regen en het blijft nat tot 10.00 uur. Wij drinken eerst koffie met Toni 

en met Benito die ervoor heeft gezorgd dat wij het roofvogelobservatiecentrum – Centro de 

Recuperación de Fauna  y Education Ambiental  “Los Hornos” kunnen bezoeken. Dit centrum ligt niet 

ver verwijderd van de woning van Toni de Wilde. Onderweg naar het opvang- en informatiecentrum 

noteren wij achtereenvolgens: Kneu, Boomleeuwerik, Kuifleeuwerik, Merel, Europese kanarie, Zwarte 

spreeuw, Kleine zwartkop (12 ex.) , Provencaalse grasmus,Vink, Winterkoning, Pimpelmees, 

Boerenzwaluw, Gierzwaluw, Zwarte wouw, Putter, Huismus, Bijeneter, Nachtegaal, Boomkruiper, 

Koolmees, Groenling. Boomklever, Roodborsttapuit, Koekoek, Gierzwaluw en Boerenzwaluw. 
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Wij worden rondgeleid door een biologie die uitleg geeft over de opvang en reproductieprogramma 

van roofvogels in Extremadura. Op jaarbasis worden 1500 vogels opgevangen, waarvan circa 40 % 

weer teruggezet wordt in de vrije natuur. Er vallen vooral slachtoffers door het verkeer en door een 

crash tegen leidingen van hoogspanningsmasten. De roofvogels worden gevoed met het vlees van 

dode schapen en muizen uit een eigen fokkerij. Wij zien vrijwel alle soorten roofvogels die hier 

verzorgd worden:respectievelijk; Keizerarend, Bonnelli’s eagle, Kerkuil, Oehoe, Slangenarend, Kleine 

torenvalk, Grijze wouw, Rode wouw, Monniksgier, Aasgier en Steenarend.  De biologe vertelt dat 

Havikarenden leven van Rode patrijzen. Er is ook een genetkat ( geïntroduceerd in Spanje door 

Arabieren om muizen te bestrijden) en een lynch. Er is ook een Mangoes, een katachtig dier dat door 

Egyptenaren in Spanje is geïntroduceerd om slangen te vangen. Er zijn grote uitwenkooien waar de 

gerevalideerde vogels in verblijven voordat ze weer losgelaten worden. Het centrum doet ook mee aan 

een fokprogramma voor de instandhouding van de populatie Kleine torenvalken. In het centrum zijn 

hiervoor16 broedparen gehuisvest. Nadat wij allerlei interessante wetenswaardigheden tot ons hebben 

genomen nemen wij afscheid van Maria Arredondo en vervolgen onze wandeling richting de hoger in 

de heuvels gelegen kapel met uitzichttoren. Bij de kapel zien we twee paar nestelende Blauwe 

rotslijsters en Rotszwaluwen die mos verzamelen van het gesteente en vervolgens in een plasje nat 

maken.  

Benito Holgando en biologe Maria Arredondo die de rondleiding verzorgt 
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Rotszwaluwen bij de kapel - Sierra de Fuentes 

Na de lunch die wij voor de verandering in de vakantiewoning gebruiken gaan wij naar Torremocha en 

vandaar in zuidwestelijke richting naar Aldea del Cano en vandaar naar Casus de Don Antonia richting 

Albala ten noordwesten van Montanchez. Het is een geweldig interessante route met veel ommuurde 

percelen met graniet en ook veel gesteenten in de percelen en langs de weg. Veel van deze ommuurde 

percelen worden begraasd door Charolais runderen. Schapenbegrazing zien wij in dit gebied niet. Op 

meerdere plaatsen zijn kleine beekjes en plasjes. Op de kaart heeft dit gebied geen specifieke naam, 

maar het ligt grofweg tussen de steppen van Cáseres en het gebergte van San Piedro. Deze route 

noemen wij “het Middeleeuwse weggetje”. We ontmoeten in dit gebied onze eerste twee Grielen, 

noteren erg veel Boomleeuweriken en zien op tal van locaties Blauwe eksters, zien één Oeverloper bij 

een plas en observeren enige tijd drie Zwarte ooievaars. Als we deze route moeten typeren dan is het 

de route van de Blauwe eksters. Wanneer we richting Albala rijden zien we ook nog op twee locaties 

Dodaarzen, waarvan één paar bij een nest. 
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Gebied ten zuidwesten van Torremocha 

Blauwe ekster 
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In de beekjes zien wij spiegelkarpers. We horen op veel plaatsen veldkrekels en in de berm met 

bloeiende toortsen zien wij luzernevlinders, vuurvlindertjes en dikkopjes en op de zwarte toortsen zijn 

rupsen van de koninginnepages. Op tal van plaatsen zien wij op de muurtjes hagedissen. 

Tabel 7: waarnemingen gebied tussen Torremocha en Albala 

Dodaars 2 pr Blauwe reiger Witte ooievaar 

Zwarte ooievaar 3 Wilde eend Vale gier 

Monniksgier Slangenarend 5 Rode wouw 2 

Zwarte wouw Bruine kiekendief Buizerd 

Torenvalk Kleine torenvalk Rode patrijs 

Kwartel 1 Waterhoen 2 Meerkoet 

Griel 2 Kleine plevier pr Oeverloper 1 

Turkse tortel Koekoek 4 Hop 11 

Bijeneter Kuifleeuwerik Boomleeuwerik 

Boerenzwaluw Roodstuitzwaluw Huiszwaluw 

Witte kwikstaart Nachtegaal Roodborsttapuit 

Zanglijster Merel Kleine zwartkop 

Koolmees Pimpelmees Roodkopklauwier 7 

Klapekster 3 Blauwe ekster 30 Ekster 

Raaf Spreeuw Wielewaal 1 

Huismus Putter Europese kanarie 

Groenling  Grauwe gors  

 

 

Woensdagmiddag 20 april: route van Torremocha naar Aldea del Cano met veel Blauwe eksters 
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Van Albala rijden wij terug naar Torremocha, Torrequemada en Torreorgaz waar wij het stuwmeer 

Embalse Salor bezoeken. Bij het stuwmeer is een eucalyptus bosje waar zich een enorme kolonie 

Spaanse mussen heeft gevestigd. In de eucalyptus bomen zijn honderden nesten van Spaanse mussen. 

Er vliegen meerder Zwarte wouwen en er is en bezet nest in een eucalyptusboom met een 

onderbezetting van 8 nesten van Spaanse mussen. Er zijn hier meerdere Hoppen en ook Zomertortels 

en in het lage water zijn paaiende vissen. Langs de waterlijn zien wij twee baltsende Oeverlopers. 

In dit deel van de Extremadura heeft in vroeger jaren tabaksteelt plaatsgevonden getuige de perceeltjes 

grasland met richels en er zijn nog diverse tabakschuren waar de tabak werd gedroogd. 

Wij eten deze avond in Torreorgaz in een goed restaurant. Wij zijn de enige gasten want er is een 

belangrijke nationale voetbalwedstrijd (Real Madrid tegen Barcelona) en de gastvrouw die kookt komt 

regelmatig in het restaurant waar een televisie is, zodat zij als fan van Real Madrid de wedstrijd kan 

volgen. 

 

 

 

 

 

 

 

En toen liep de weg in werkelijkheid iets anders dan op de kaart 
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Donderdag 21 april 2011 

Crossbill – route 4: The surroundings of Talaván 

Wanneer wij opstaan is het bewolkt en deze dag laat de zon zich niet zien. Ons doel voor de morgen is 

een bezoek aan de omgeving van Talaván, waar volgens informatie Grijze wouwen gespot kunnen 

worden. Talaván is ook bekend om de parasoldennen (pinus pinea) waar ooievaars in broeden en de 

Spaanse mussen in grote aantallen onderhuurders zijn. Wij starten onze wandeling bij de bekende 

parasoldennen. Wij maken een lange wandeling en gaan vanaf de dennen in westelijke richting en 

vervolgens in noordelijke richting en terug via de overzijde van de doorgaande weg (CC67). Tijdens 

deze wandeling noteren wij zo goed mogelijk de aantallen. Wij zien deze morgen geen Grijze 

wouwen. De wandeling door allerlei kleine gaarden met olijven en vijgen, maar ook graanvelden en 

braakliggende terreintjes en struwelen leveren geen nieuwe vogelsoorten voor onze lijst met 

waarnemingen. In de bermen en verlaten landbouwgronden zien we tongorchissen, cystus rozen, 

hokjespeulen en schijfcacteeën.  Qua kleinschaligheid is dit een interessant gebied en hebben wij voor 

een aantal soorten de aantallen tijdens deze wandeling genoteerd. Spectaculair vonden wij het aantal 

van 18 roepende Kwartels 

 

 

 

 

De Ooievaars bij Talaván 
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Tabel 8: waarnemingen in de omgeving van Talaván 

Zwarte wouw Buizerd 1 Torenvalk 3 
Kwartel 18 Vorkstaartplevier 2 Koekoek 2 
Hop 2 Bijeneter 19 Boomleeuwerik 2 
Kalanderleeuwerik 2 Boerenzwaluw Roodborsttapuit 1 
Merel Kleine zwartkop 5 Graszanger 3 
Koolmees 4 Pimpelmees 2 Roodkopklauwier 2 
Blauwe ekster 13 Raaf 2 Zwarte spreeuw 
Wielewaal 1 Spaanse mus: vele tientallen Kneu 8 
Putter Grauwe gors 24  
 

Na ons bezoek aan dit kleine gedeelte van de omgeving van Talaván gaan wij voor de tweede maal 

deze week naar het nationaal park Montfraque. Het weer is inmiddels veranderd en wij worden 

getrakteerd op hoosbuien. We zijn weer op de bekende locatie waar de Zwarte ooievaar broedt en er 

ook twee ex. rondvliegen. We tellen > 55 Vale gieren op deze (toeristische) locatie en ook Blauwe 

rotslijsters, Europese kanaries, Merels, Roodstuitzwaluwen, Koolmezen en de Grijze gors zijn 

aanwezig. Wij trotseren de buien tot 14.30 uur en gaan daarna nog naar de steppen ten oosten van 

Trujillo, totdat nieuwe regenbuien ons ook daar verdrijven. Tussen de buien door noteren we 

Kalanderleeuweriken, enkele Monniksgieren en de onafscheidelijke Grauwe gorzen.  

 

Landschap van Talaván 
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Vale gier 

Monniksgier 

Aasgier 
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Om 18.00 uur zijn we bij het vakantiehuis, zien daar een Dwergarend overvliegen en gaan vervolgens 

op bezoek bij Benito Holgando. Benito is de vader van het vogelwerkgroeplid die Jan van Dijk in 

Zwolle helpt met het ringen van roofvogels. Benito heeft jarenlang in Raalte gewoond, maar woont nu 

al weer vele jaren in Sierra de Fuentes. Benito heeft rond kerstmis een dacha gekocht in de buitenwijk 

van Sierra de Fuentes. Wij zijn uitgenodigd om de door de familie gebakken wentelteefjes te proeven. 

Het dacha bevindt zich aan de rand van de open vlakte en op het erf loopt een paard van de buurman, 

en een grote schapenhond die gebruikt wordt om de schaapskudden te beschermen tegen wolven en 

voor bescherming van diefstal van de schapen door Roemeense zigeuners, aldus Benito. Deze 

schaapshond (Mastin) is achterlaten door de herders en Benito heeft zich over de hond ontfermd die 

altijd buiten is. Er zijn ook twee kleine hondjes die ook door de herders zijn achtergelaten en ook door 

Benito verzorgd worden. De dacha is inmiddels voorzien van een fornuis en de wentelteefjes worden 

deze namiddag gebakken door zijn vrouw, schoonzuster en een vriendin. Later komt er meer familie 

en het blijkt dat de dacha als buitenverblijf bij de familie erg in trek is. Na het bezoek aan Benito eten 

wij in een wegrestaurant aan de rand van Cáceres en is ook deze dag na een avondbeschouwing weer 

ten einde 

  

Monfraqüe: observeren 
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De Ooievaars van Aliseda 
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Vrijdag 22 april 2011 

 

 

Wanneer wij ’s morgens opstaan is het fris en er waait een westenwind. Op het erf scharrelen tijdens 

ons ontbijt drie Hoppen en de Nachtegalen zingen. Wij hebben besloten om het natuurgebied Los 

Barruecos te bezoeken.  Het relatief kleine natuurpark Los Barruecos ( 320 ha) ligt iets ten westen van 

de stad Cáceres, vlakbij het dorpje Malpartida de Cáceres. Het natuurpark bestaat uit een glooiend 

landschap met daarin enorme granieten keien. Het is de enige plek in Spanje waar ooievaars bovenop 

deze keien broeden, veilig voor eventuele belagers. Verder liggen in het park een aantal meertjes, die 

vroeger dienst deden als viskweekvijver en als bron om molens mee aan te drijven.     



54 
 

 

Er ligt een museum (Museo Vostell Malpartida) in het park, waar, naast de moderne kunst van Wolf 

Vostell, ook e.e.a. te zien is over de historie en het gebruik van de natuurlijke bronnen die het park 

haar bewoners bood. In het museum is ook kunst aanwezig van Salvador Dáli en Yoko Ono. Overal 

door het park zijn restanten van vroegtijdige menselijke bewoning te vinden, waaronder een groot 

aantal in graniet uitgehouwen graftombes. De grootste attractie zijn de talrijke ooievaars, die vanaf het 

vroege voorjaar hier hun nesten hebben op de talrijke granieten keien. Voordat wij het park ingaan, 

nemen wij de tijd om vogels te observeren bij een aantal meertjes en zien vervolgens; Steltkluten, 

Dodaarzen, Waterhoentjes, een Oeverloper, twee paar Tafeleenden, die wij deze week nog niet hebben 

gezien, ook hier nog een ooievaarsconcentratie van 23 nesten op palen, naast de vele tientallen nesten 

(80 naar later blijkt)  op de granieten keien. Naast deze vogelsoorten zien we ook veel Spaanse 

mussen, Grauwe gorzen, Boeren- en Huiszwaluwen, Hoppen, Wilde weenden, Blauwe reigers en 

horen weer veel Nachtegalen. Om 9.50 uur begint het weer te regenen.  

Laat onverlet dat we blijven waarnemen en we horen Boomleeuweriken en Europese kanaries, Putters 

en bij een plasje met waterriet zijn drie Grote karekieten. Vanwege de regen bezoeken we het 

informatiecentrum en het molengebouwtje waar zich een interessant watermolentje bevindt dat via een 

turbine stroom levert. Het schoepenrad van dit molentje bevindt zich in een waterput die in contact 

staat met een kleine wijerd. De wijerd is een opvangbekken van water en zorgt voor constante 

waterlevering aan het onder water gelegen schoepenrad. Het water wordt langs het schoepenrad geleid 

en komt hierdoor in beweging. Via een as wordt de beweging in een turbine omgezet tot stroom. Wij 

verkennen in de omgeving van het torengebouwtje en het informatiecentrum de omgeving en zien 

Bijeneters, twee Blauwborsten die zich in het riet laten horen en ook nog een Roodborsttapuit. In het 

informatiecentrum vernemen wij dat er 80 paar Ooievaars broeden op de granieten keien.  

Ooievaars op de granieten blokken in Barruecos 
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Hierna brengen wij een bezoek 

aan het museum van kunstenaar 

Wolf Vostell, de vriend van 

Dali. In het buitengedeelte van 

het museum staan wonderlijke 

creaties die de aandacht 

trekken. Zo is er bijvoorbeeld 

op de binnenplaats een grote 

pilaar waarin auto' s verwerkt 

zijn. Op één van de auto’s 

hebben vervolgens een paar 

Ooievaars een nest gebouwd. 

Wat wij niet eerder hebben 

gezien is dat honderden 

Huiszwaluwen schuilen voor de 

regen onder de dakgoten en op 

de randen van de betonnen 

kozijnen van het museum. 

Aangezien het blijft regenen, 

besluiten wij geen wandeling te 

maken in het natuurpark en 

onze route te vervolgen richting 

het gebergte van San Pedro via 

de stad Aliseda. San Pedro ligt 

op de scheiding van de 

provincies Cáceres en Badajoz. 

Het gebied San Pedro is 

inmiddels beschermd 

natuurgebied en zeer dun 

bevolkt. 

 

 Hoog in de bergen bevindt zich een kolonie Monniksgieren. Bij een oude goudmijn vertrekt men te 

voet hogerop om de vogels goed te kunnen observeren. Door het extreem slechte weer zien we hier 

vanaf, omdat de lengte van de wandeling minstens twee uur is. 

 Er zijn in deze regio meerdere LIFE projecten uitgevoerd, onder meer een vegetatieherstel van diverse 

hellingen die door wijnbouw aangetast waren. Het is een belangrijk broedgebied voor diverse 

roofvogelsoorten en Zwarte ooievaars. De regen blijft neerdalen en wij horen tijden stops Kleine 

zwartkopjes, kneutjes, Grauwe gorzen en zien Rotszwaluwen. In de stromende regen brengen de 

chauffeurs de auto’s en passagiers weer veilig naar beneden.Vervolgens gebruiken we onze lunch te 

velde tussen de buien door in de auto’s. Wanneer de zon even doorbreekt zien we Vale gieren 

thermieken en zijn Hop, Groenling, Boomleeuwerik, Pimpelmees, Grauwe gors, Putter, Vink en 

Kwartel actief. Om 14.45 rijden van Aliseda naar Villa del Rey. 

Kunstuiting 
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In de omgeving van Villa del Rey zien we Turkse tortels, Boomkruipers, Zwarte spreeuwen, Merels, 

Vinken, Boomleeuweriken en Kuifleeuweriken. Op meerdere locaties in tuinen en parken zijn hier 

dadel- en sierpalmen, respectievelijk phoenix canariensis en trachycarpus fortunei. Van Villa del Rey 

gaan we naar Montijo, waar we Graszangers, Grauwe gorzen, Kuifleeuweriken en Roodkopklauwieren 

spotten.  

Verkleumde Huiszwaluwen in Los Barruecos 
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Beweide dehesa met kurkeiken 

Na regen komen de reigers. 
 
We gingen voor de Buitre Negro, 
een middagtrip naar een oude goudmijn hoog gelegen. 
De Monniksgier is daar caracteristico, 
hoog boven Alliseda viel het zicht echter flink tegen. 
 
De kolonie gieren bleef helaas verborgen, 
achter dikke regenvlagen.  
dus restte ons slechts er voor te zorgen, 
veilig de terugweg naar beneden te wagen. 
 
De straatjes waren smal,  
de hoeken haaks en krap,  
de chauffeurs zij stuurden knap de auto’s naar beneden, 
waarbij zij bekwaam de muren meden. 
 
Een lunch?  
dan tussen de buien door. 
Wij dachten dat het even droog zou zijn, 
Maar naderbij kwam razendsnel een donderbui. 
 
Zo’n weersomslag blijf je niet voor, 
snel in de auto amper tijd. 
voor een hap of een glas wijn.  
En kleddernat was alles:  
het brood, de kaas, je trui. 
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Het werd al laat,  
wij verwachtten niet veel meer. 
En dan een laatste stop, het was inmiddels beter weer. 
De autoweg ging door een nat gebied 
en wat je dan ineens aan reigersoorten ziet. 
Van blauw, tot zilver, purper en meer dan eens een kwak. 
De rust, de schemer, het was de slaaptrek  
En op die onverwachte plek voelden wij ons zeer op ons gemak. 
 

We komen in open gebieden en de regen is gestopt en we zien een vrouw Grauwe kiekendief jagen 

boven een roggeveld. Dit biedt perspectief voor het waarnemen van andere roofvogels. Onze ingeving 

klopt want wij zien niet lang daarna een biddende Grijze wouw ter hoogte van Casa Nuevade las 

Vitas. De Grijze wouw bidt en jaagt boven graanvelden waar wij ook meerdere Veldleeuweriken en 

Kalanderleeuweriken zien. Het is 15.15 uur wanneer twee Grijze wouwen jagen boven de graanvelden 

(gerst-, rogge- en braakpercelen) en wij hiervan genieten. Jan en Gerrit Jan proberen de jagende Grijze 

wouwen op de plaats vast te leggen. Terwijl de Grijze wouwen jagen zien we vier Vorkstaartplevieren, 

horen twee Kwartels, Putters roepen op de locatie waar wij in de berm bij een bosje staan, maar ook 

zien we een Klapekster en naast de vogels distelvlinders, hooibeestjes en oranjetipjes. Na het spektakel 

met de jagende Grijze wouwen gaan we verder en zien Vale- en Monniks gieren, Zwarte wouwen, 

Raven en enkele tientallen Koereigers in een weiland dat wordt begraasd met runderen. Voordat wij in 

Montijo zijn, rijden wij langs het stuwmeer Presa de los Canchales. Hier zien wij naast de al eerder 

deze dag waargenomen soorten Kleine zilverreigers, Wilde eenden, vier Tureluurs, acht Oeverlopers, 

twee juveniele Kleine mantelmeeuwen, 13 

Krakeenden, een Waterhoen, Kokmeeuwen, 

Meerkoeten, Futen en twee Grote karekieten in het 

riet bij de dam. Bij de dam in het stuwmeer zijn we 

een kwartiertje om te ervaren wat voor impact de 

stuwdam heeft op het landschap. Van dit stuwmeer 

gaan wij naar Embalse de Montijo. Dit is een 

bijzonder interessant meer, aangezien de oevers 

begroeid zijn en er veel struweel en riet aanwezig is.  

 

Wij zien Koereigers die op slaaptrek zijn, horen Grote karekieten en zien Kwak, Woudaap en 

Purperreigers en in de berm loopt een Griel en op de brug ligt een doodgereden mangoes; bijzonder 

gebied dus!   

De waargenomen soorten van dit water-  en moerasgebied zijn opgenomen in tabel 9. 

 

 

 

 

 

Verkeersslachtoffer: mangoes 
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Tabel 9: waarnemingen Embalse de Montijo 

Woudaap 1 Kwak 1 Koereiger 

Kleine zilverreiger Grote zilverreiger Blauwe reiger 

Purperreiger Witte ooievaar Lepelaar 

Wilde eend Zwarte wouw Buine kiekendief pr 

Waterhoen Purperkoet Griel 1 

Turkse tortel Gierzwaluw Alpengierzwaluw 

Boomleeuwerik Boerenzwaluw Huiszwaluw 

Witte kwikstaart Blauwborst 2 Nachtegaal 

Graszanger Grote karekiet Staartmees 

Buidelmees Zwarte spreeuw  

 
 

 

Embalse de Montijo: bijzonder gebied met, Woudaap. Kwak, Koereiger, Kleine zilverreiger, Grote zilverreiger, Blauwe 
reiger, Purperreiger, Witte ooievaar en Lepelaar. 

Na het bezoek aan dit voor ons toch onverwacht interessante gebied zien wij op de terugweg naar 

Sierra de Fuentes een Steenuil op een ruïne in Torrequemada. Na aankomst in ons vakantieverblijf 

even bijpraten en daarna gaan we naar Cáceres waar wij gaan wokken met Toni en zijn vrouw en 

Benito met vrouw en schoonzuster. En ook dit “wokfestijn”was weer een bijzondere ervaring. 
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Stoffig einde! 

Rode patrijs; ook geliefde jachtvogel 
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Zaterdag 23 april 2012  

Terwijl we van ons laatste ontbijtje in de vakantiewoning genieten horen wij in de tuin onze eerste 

Tuinfluiter. Een zomervogel die uit Afrika is gearriveerd. Na de week waarin wij in Sierra de Fuentes 

verbleven waren in de woning van Toni vier vogelaars uit Ommen en zij noteerden meer zomervogels 

dan dat wij waarnamen. De Tuinfluiter was voor de voorbode van meerdere zomervogels die in de 

week na ons verblijf hier arriveerden (mondelinge mededeling Henk Hupkes- Sierra de Fuentes – 

2011). Wij vertrekken om 8.00 uur omdat wij door Toni op de koffie met “churros” zijn geïnviteerd in 

een plaatselijke lokaliteit (Een zgn. Churreria). De koffie wordt geserveerd met een “churros”, ook wel 

aangeduid als Spaanse donut die alvorens deze te nuttigen in de koffie wordt gedoopt; een plaatselijke 

gewoonte en niet slecht om de morgen te beginnen. De “churros” smaakt naar een oliebol en is een 

gemaakt van gefrituurd tarwedeeg. Na deze stevige traktatie bij de koffie nemen wij om 8.45 afscheid 

van Toni de Wilde en Gerrit Jan van Dijk die met zijn auto de rit naar Nederland begint.. Rond 12.00 

uur zijn wij in Madrid en leveren wij de huurauto af, drinken koffie op het vliegveld en zijn rond 22.00 

uur in Apeldoorn. Het einde van een geslaagde vogeltrip in Extremadura in april 2011.  

 

Tot slot 

Het was weer een geslaagde vogelreis met 135 

waargenomen vogelsoorten en hoogtepunten met de 

baltsende Grijze wouwen, baltsende Grote trappen, de 

vele leeuweriken Vale gieren aan de dis” en 

Kuifkoekoeken van zeer nabij en ook de 

vakantiewoning van Toni de Wilde in Sierra de Fuentes 

waar wij tijdens deze vogeltrip verbleven. Met name het 

terras is een bijzondere locatie voor waarnemingen! 

“Alles” komt langs. Verder is ons bijgebleven de wijdsheid van het landschap, maar ook de 

afwisseling daarvan; Montfraqüe, La Serena en het Middeleeuwse weggetje. 

 

Churros 

Vliegveld Madrid 



62 
 

 

Hoe verder…… 

Roofvogels zijn predatoren 
maar ook met hen lijkt iets verkeerd te gaan. 
Niet iedereen wil het graag horen 
maar de mens bedreigt soms hun bestaan. 
 
Door aantasting van hun leefgebied 
komt reproductie onder druk te staan. 
Dat is toch de bedoeling niet? 
Die Spaanse fauna mag toch niet verloren gaan? 
 
Door Europese geldstromen 
zijn intensieve teelten toegenomen 
van steen- en kurkeik maar vooral olijven. 
Op die steriele gronden kunnen plant en bodemdier dier niet  
meer verblijven. 
 
In zulke kale biotopen 
hebben de meeste rovers niets te zoeken. 
Wij vogelaars kunnen slechts hopen 
dat wij daar de vogels blijven zien en niet alleen in boeken 
 
Gelukkig is niet alles van de baan. 
In grote gebieden mag de natuur haar gang nog gaan.. 
Daar wordt extensief begraasd 
Door koeien en schapen met reigers op hun rug of op de grond ernaast 

Tegelplateau in restaurant: tehuis voor de Grote trap 
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Daar tref je boomgaarden met olijven en een kruidenvegetatie. 
Een feest voor flora en fauna inclusief predatie. 
Ook zie je er uitgestrekte steppen, 
waarheen leeuweriken, trappen, grauwe kiek en koekoek  
met een kuif zich reppen. 
 
Het lijkt toch goed na deze reis onze zorg te duiden. 
Is het al tijd de noodklok te gaan luiden? 
Misschien zorgt mede dit gedicht 
voor zoveel mogelijk behoud van het natuurlijk evenwicht. 
 
 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toegankelijkheid? 
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Iberische varkens; in veel excursiegebieden bij bebouwing  aanwezig De eindbestemming 

Varkensbeweiding in dehesa 
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Bijlage 1 – Status waargenomen vogels.  

Extremadura birding Notebook 

In 2012 is voor de promotie van het vogel toerisme een overzicht samengesteld van waar te nemen 

vogels in Extremadura als onderdeel van meerdere publicaties ter bevordering van het 

(natuur)toerisme. In het aantekenboekje is voor iedere vogelsoort de status opgenomen. In bijlage 3 is 

in de lijst met dagwaarnemingen de status van waargenomen vogelsoorten opgenomen. 

Wij hebben geen analyse gemaakt van de totaallijst, aangezien er meerdere combinaties van de status 

van de waargenomen vogelsoorten mogelijk is. Wij laten de analyse aan de lezer over! 

Verklaring status: 

R: jaarvogel    r: schaarse jaarvogel 

S: zomergast    s: schaarse zomergast 

W: wintergast    w: schaarse wintergast 

M: doortrekker    m: schaarse doortrekker 

A: dwaalgast 

C: ingeburgerde exoot 
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Bijlage 2 – bijdrage van Margriet Maan 

Waarnemingen van de bomen van Extremadura                         

Eiken 

Steeneiken- altijd groene eiken. 

De Crossbill Guide gebruikt de naam holmoak, steeneik. 

Dehesas zijn landerijen met steeneiken. 

Pas als je gaat determineren ontdek je de soortnaam van al die eiken, vooral als de eikels aan de 

boom zitten. 

De echte steeneik is Quercus ilex. Een altijd groene boom, die eens in de drie of vier jaar een deel 

van zijn bladeren laat vallen.  

De boom is in Extremadura spaarzaam aangeplant. 

Het is een liefhebber van zeer droge grond, van rotsige hellingen, zoals in Monfraquë. 

De bladeren zijn gevarieerd, van eivormig tot lancetvormig, zonder stekels of ondiep gestekeld, 

grauwgroen behaard aan de onderzijde. 

De eikels zijn slank en spits en zitten in nappen met heel korte schubben. 

Kurkeik 

Quercus suber 

De boom is slanker dan de andere steeneiken. Aangeplant op kalkvrije bodem. De bladeren zijn 

gevarieerd, van eivormig of wat langer, de  randen soms licht getand. Jonge twijgen zijn zeer 

behaard, de ouderen aan de onderzijde grijs viltig. Ze worden eens in de vijf  jaar van hun schors 

ontdaan. 

Er zijn voorjaarsbloeiende bomen en herfstbloeiende bomen. 

De spitse eikels zitten in dicht, kort geschubde nappen. 

Kermeseik of hulsteik 

Quercus coccifera 

Een kleine boom van hooguit 15 meter, meestal als struik tot 2 meter. Bladeren sterk gestekeld. 

Dikke, brede eikels, die bijna helemaal verdwijnen in nappen met lange, stekelige schubben. 

Quercus faginea ssp broteroi. 
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 Veel aangeplant in Extremadura. De bladeren zijn glanzend donkergroen, matig gestekeld. De eikels 

zijn dik en lang in kort geschubde nappen. 

Quercus rotundifolia 

Rondbladige eik. Maar ook met meer langwerpig blad. De boom heeft zeer lange, slanke eikels met 

soms een gele band en een opvallend uiteinde. 

Er zijn nog meer soorten steeneiken. Bij de bomen wordt de harttak sterk teruggesnoeid zodat de 

vier of vijf gesteltakken breed uitgroeien voor een grotere productie van eikels. De brede kronen op 

de relatief dunne stammen geven de bomen hun typische vorm. 

Eiken met eikenblad: loofbomen 

Quercus pyrenaïca met onregelmatige eikenbladeren. Laat in de herfst al zijn bladeren vallen. 

Quercus pubescens 

Zachte of donzige eik. 

Heeft zeer regelmatige eikenbladeren die net als de stelen viltig behaard zijn. Laat in de herfst zijn 

blad vallen. De eikels zijn lang en spits en de nappen zijn kort geschubd. 

Pijnbomen 

Parasolden  Pinus pinea. Kan wel 30 m hoog worden. De schors is geschilferd en de kegel bijna rond. 

We zagen hem bij Talafán vol nesten van ooievaars. 

Niet in Extremadura: de zeeden  Pinus pinaster. Kegel langwerpig. 

Palmen 

Sierdadelpalm.  Phoenix canariensis. Lange geveerde bladeren. 

Echte dadelpalm  Phoenix dactylifera. Komt alleen voor in Zuidwest Spanje. 

Trachycarpus fortunei. Een hoge palm met waaiervormige bladeren en een rommelige schors.  

We zagen hem in sommige dorpen en bij finca,s aangeplant voor de sier. 

Bomen en struiken. Arboles y Arbustos                                                                

 

Aardbeiboom     Arbutus unedo bij Monfragüe 

Adenocarpus argyrophyllus  bij Monfragüe 

Boomhei    Erica arborea, 18-04 

Cistus clusii   een kleine cistus, 50 cm, wit, op de heuvel naar de kapel 
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Cistus albidus   een roze cistus, 19 april bij het stuwmeer  

Cistus crispus   op 18-04 en 20-04 

Cistus ladanifer   elke dag 

Cistus salviifolius  op 17-04 

Cistus populifolius  een bijzondere cistus, op de heuvel naar de kapel in Fuentes                      

Cytisus balanse   op 18-04 

Es  Fraxinus angustifolia 

Gaspeldoorn     Ulex minor, waar we de eerste keer de grijze wouw zagen. 

Genista hirsuta,   elke dag, dé plant van Extremadura 

Judasboom     Cercis siliquastre, gezien o.a. in Montanchez bij de kapel. 

Juniperus oxycedrus   in Monfragüe en San Pedro 

Kuiflavendel    Lavandula stoechas ssp pedunculata, elke dag 

Moerbeiboom     Morus alba 

Oleander     Nerium oleander  

Phillyrea angustifolia 

Phlomis purpúrea  een bijzondere vondst op 18-04. zie foto 

Retama sphaerocarpa,  elke dag, lijkt op een sprietige brem 

Rode hei     Erica australis, op 20-04 

Rozemarijn     Rosmarinus officinales, 18-04 

Securinega tinctoria   bij riviertjes en stroopjes. 

Sinaasappel    Citrus sinensis 

Steekwinde     Smilax  áspera (klimplant met rode vruchten), 19-04 

Tamarisk     Tamarix africana 

Teucrium fruticans  op 18-04 

Vijgenboom                           Ficus carica silvestris, o.a. op 22-04 

Wilde asperge     Asparagus albus 

Wilde druif     Vitis vinífera ssp sylvestris in Monfraguë 
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Wilde olijf    Olea europea 

Wilde peer     Pyrus bourgaeana, langs de steppe de eerste dag 

Witte brem     Cytisus multiflorus, het  “Middeleeuwse weggetje”. 

Zwarte els     Alnus glutinosa 

Zwarte populier    Populus nigra 

Abeel      Populus alba 

Europese netelboom    Celtis australis, voor een vochtige bodem 

Wilg      Salix salviifolia 

 Phlomis purpurea 
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Bijlage 3: 

Lijst van waargenomen vogelsoorten. 
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