Reisverslag extramadura
01 t/m 10 Mei 2013
Deelnemers
Albert Kleibeuker
Willem Vergoossen
Geert Lamers
Dag 1 – 1 mei
Om 2.30 staan Albert en Willem bij mij om samen naar Schiphol te gaan. We hebben een afspraak
met Comfort parking wie ons met een shuttle bus naar de vliegveld brengt. We vliegen eerst met
Britisch Airways naar London om daar over te stappen, via Iberia te vliegen naar Madrid. We zien dat
de koffers in het vliegtuig geladen worden en meteen erachter aan hoorden dat we op geroepen
werden om zich bij de balie te melden. Vliegtuig blijkt over boekt te zijn. Wij krijgen een
schadevergoeding van 125 euro per persoon en een rechtstreekse vlucht naar Madrid met de KLM
aan geboden, hiermee zijn we akkoord gegaan . Willem en Albert krijgen de papieren terug, ik kreeg
ze iets later terug en wat blijkt bij mij zit er geen nummer van de koffer erbij toen we bij de KLM
wouden inchecken. Dus weer de veiligheid zone uit. Bij informatie balie van Iberia het nummer op
gevraagd. Weer door de Douane en toen konden we inchecken bij KLM.
Om 12.30 uur kwamen we in Madrid aan. Maar
omdat we bij de KLM gevlogen hadden landen
we op Terminal 2 ipv 4. Hier zou onze huur auto
klaar staan. Maar gelukkig konden we hier toch
een auto mee krijgen. Deze bleek schade te
hebben, iemand erbij gehaald en liet een papier
zien dat het oke was en zagen op het formulier
bumper rear damaged. Oke nog even naar
binnen toe, de papieren weer terug gekregen en
de sleutel gekregen en konden op weg naar
Trujillo.Toen we landen was het regen achtig
maar klaarde later op weg naar onze eerste
bestemming op. Voor dat we naar het huisje
Stieren Arena in Trujillo 1
gingen hebben we nog eerst een stop gemaakt
bij Embalsa de Almaraz-Arrocampo. Zeer mooi nat gebied met veel riet waar ook purperkoeten zitten
maar ook veel lachsterns en reigers, ijsvogel en ook de grijze wouw was meteen binnen. Hier raak je
niet uit gekeken maar moesten toch verder naar ons verblijf. In het dorp bleek een Kaasmarkt te zijn
waardoor de gehele centrum was afgesloten. Overal hekken met politie erbij. We hadden een
uitdraai gemaakt waar we moesten zijn en lieten het aan een agent zien en mochten door rijden
door de smalle straatjes. Het eerste verblijf was super, mooie kamers, aardige mensen en was
helemaal goed. We hadden ook nog geluk dat iedereen een eigen kamer kon krijgen voor het zelfde
geld. Vanaf het balkon ook meteen een Monniksgier en Europese Kanarie. Ook de zwarte spreeuw
was hier volop aanwezig en de Kleine Torenvalken.

Dag 2 2-5-2013
Vandaag zijn we richting het nationale park Monfragüe gereden om de vale gieren en de keizer
arend te zien, er zijn 3 gieren rotsen en op de laatste zou ook de Spaanse Keizerarend zitten. We zijn
ook even bij de bezoekers centrum geweest maar dat stelde niet veel voor. Wel hebben we vandaag
verschillende Aasgieren en monniksgieren gezien en natuurlijk ook heel mooi de Spaanse keizerarend
wie ook nog een Vale Gier aanviel( territorium gedrag). Wel zijn we de eerste dag er achter gekomen
dat je niet overal zomaar kan stoppen met de auto maar toch bij elke prive ingang kun je heel even
de auto kwijt om rustig alles te checken, en elke check leverde weer wat op.

Spaanse Keizerarend met Vale Gier

Kleine Torenvalk - Trujillo

Dag 3 3-5-2013
Deze dag zijn we naar de steppen geweest. Richting Santa Marta om precies te zijn. Hier liggen de
grote ongemaaide graslanden waar je Trappen kunt verwachten. Vanaf dit punt
http://observado.org/waarneming/view/75694864 kun je ver over het gebied kijken en er loopt ook
nog een zandweg een stukje het gebied in, hier hadden wij ook onze Zwartbuikzandhoen gezien.
Later zijn we de weg door gereden richting Santa Marta maar net in Santa Marta links afgeslagen de
CC99 op. Dit is een weg waar allemaal elektriciteitpalen staan om de paar meter maar in elke mast
hebben ze ook een nestkast op gehangen waar o.a de scharrelaars goed gebruik van maken, soms
hadden we op deze route wel meer als 30 Scharrelaars, maar ook de Kleine Torenvalk en de Steenuil
maken gebruik van deze kasten, hier ook onze eerste Grauwe Kiekendief deze vakantie. Ook is er op
deze route nog een mogelijk heid om een zandweg van 34 km lang te pakken dwars door het gebied
heen, was heel mooi om te doen maar in de vakantie niet meer gedaan .Verder vandaag hadden we
Westelijke Blonde Tapuit, Kalander Leeuwerik, Duinpieper en Grote Trappen gezien.

Scharrelaar

Dag 4 4-5-2013
Vandaag gaan we weer naar Almarez, hier waren we de eerste dag ook rechtreeks vanuit Madrid
naar toe gereden. Prachtig gebied vlak bij de snelweg( afslag 193 of van de ander kant 192). We
rijden de snelweg af, langs de zonnepanelen en dan net voor Almarez kun je rechtsaf slaan naar het
gebied toe maar voor wij afsloegen zagen we iets op het elektrische tijd draad zitten. Een grijze
wouw. Vlug proberen om een foto te maken maar helaas hij was alweer verder gevlogen. Dan maar
verder naar het gebied, We hadden maar net geparkeerd en rond gekeken, maar wat kwam daar
voor iets raar aangevlogen , een grijze wouw, snel het toestel gepakt en die kwam recht over ons
heen, schitterend om mee te maken. Wat een gave vogel zeg. Hier hebben we ook nog 87 lachsterns
geteld en verder hebben we nog gezien 5 Bijeneters, Graszanger, monniksgier, Woudaap en
baardman o.a.

Grijze Wouw

Van hieruit zijn we om het gebied heen gereden en later naar het Noord/Oosten van de Nationale
park
We hadden op terug reis ook nog een bel met roofvogels waarvan 2 aasgieren en ongeveer 40
zwarte wouwen, veel vale gieren en een donkere fase Dwergarend.
Deze dag hebben we in Trujillo weer wezen eten en voor de laatste keer daar ge overnacht.

Rode Steenpatrijs

Dag 5 5-5-2013
Smorgens vroeg op gestaan en Herman (eigenaar appartement) kwam mee helpen met sjouwen en
ons uit zwaaien. Na afscheid te hebben genomen zijn we weer richting de steppe gereden. Hier
hebben we veel grote trappen gezien en zelfs ook vliegend deze keer. Later zijn we door gereden
naar Caceres, maar hier bleek wel veel water te zijn maar niet echt om vogels te spotten. Dan maar
richting ons 2de verblijf om te vragen of we de koffers daar al konden laten staan en dat was geen
probleem, vanuit hier zijn we naar Torrejon El Rubio gerden waar een Restaurant zo zitten waar veel
vogelaars komen. Snel gevonden en een hoofd en voor gerecht besteld. Als eerste dus het
hoofdgerecht maar dit was zo veel dat je het hoofd gerecht niet meer nodig had, Toppie dus en voor
herhaling vatbaar.
Toen weer terug naar het huisje om alles te instaleren en ff te relexen. Meteen hier als tuinsoort een
Monniksgier, Zwarte ooievaar, Roodkopklauwier en Blauwe Ekster die in de boom langs ons huisje
bleek te broeden. Ook Vale Gieren en Bijeneters kwamen nog voorbij. In de schemering ook n og een
stukje gaan wandelen want tegen over aan de andere kant van de weg waar we sliepen zouden
Moorse Nachtzwaluwen zitten, We hebben er 1 heel kort even gehoord maar was niet echt
bevredigend. Hier wel veel nachtegalen.

Blauwe ekster 1

Monniksgier

Roodkopklauwier 1

Dag 6 6-5-2013
Vandaag weer richting de gier rotsen. Maar voor we weg rijden
hoorde ik vanaf het huisje goed de Moorse Nachtzwaluw zingen.
Was Welles waar ver weg maar toch goed te horen. Net voor de
eerste gierwand is er nog een parkeerplaats en weg weg naar
boven toe waar een kasteel staat. Vanuit hier kun je ook op de
gier rots kijken en vliegen ze weg van de gier rots dan komen ze
soms vlak langs je langs en echt soms op een paar meter, hier veel
vale gieren maar ook 3 aasgieren zaten er in de buurt. Ook
kwamen er nog 2 Alpengierzwaluwen voorbij gevlogen. Verder is
dit een goede plek voor Kaffergierzwaluw m aar toen wij er
waren, waren ze nog net niet terug en hebben deze gemist. De
wandeling naar boven toe was zeer zwaar en later bleek dat je
met de auto ook naar boven mag tot halverwege maar de
wandeling heeft wel weer leuke soorten op geleverd zoals een
Cirlgors, een Slang en Hagendissen. Toen we weer onder waren
hebben we daar natuurlijk ook nog even bij de gierwand wezen
kijken waar we nog een Grijze Gors plus nest vonden.
Later zijn we weer gaan eten in Torrejon El Rubio.

Vale Gier

Na het eten naar het huisje gereden en even lekker gerelaxt en
meteen weer 2 mooie tuinsoorten er bij namelijk de Kwartel en een overvliegende Lepelaar.

Aasgier

Dag 7 7-5-2013
Eerst vanmorgen naar de plek geweest waarvan we een tip hadden gekregen dat er een Havikarend
in een hoogspanningsmast zou broeden. Hier waren we al een keer geweest en het nest wel gezien
maar geen vogel en we wisten toen nog niet dat het om de Havikarend ging. Toen verder gereden
naar Santa Marta de Magasca, de plek van de Scharrelaars, maar ook steenuiltjes bleken hier te
zitten. Toen zijn we terug gereden naar Trujillo waar een grote supermarkt is en hebben hier
boodschappen gedaan. Naar het huis terug gereden en hier hebben we gegeten, Willem had eieren
voor ons gebakken. Na het eten zijn we richting Monroy gereden waar we een grote kolonie vonden
van ooievaars die boven in de bomen zaten te broeden. Later weer naar de gieren rots. 2de rots en
dan de 3de parkeerplaats (cardinal) waar we 2 havikarenden zagen baltsen in de lucht. Bij de 3de
gierenrots hadden we 2 Spaanse Keizerarenden, veel Vale Gieren en een Grijze Gors.

Steenuil

Dag 8 8-5-2013
Dit is een hele lange en zware dag geweest maar zeker meer als de moeite waard geweest. We zijn
naar de Gredos gereden, het hoog gebergte en dat was meer als 3,5 uur rijden vanuit ons huis. Terug
weg hadden we een andere route en was het maar 2,5 uur rijden. De weg naar boven toe hebben we
leuke dingen gezien. We stopten omdat we iets lichts zagen maar toen riep Willem wat zit daar op
de grond, een Citroenkanarie, maar ik kon hem niet vinden , waar dan, hij vloog op en ik zag hem
weg vliegen, nog snel de verrekijker erop en heb hem nog snel goed kunnen zien. Ook hier nog een
Grauwe Klauwier en 1 Kruisbek. Dit was nog in het bosrijke gebied waar we op de terug weg ook nog
een Ibersche Tjiftjaf hadden. Toen we eenmaal boven waren was het dus echt rostig, geen bomen
meer en weinig groen, wel vanaf de parkeerplaats hadden we Steenbokken. We zijn verder naa
boven gelopen met ook sneeuw die we konden zien en niet ver van ons lag. Slechte pat van grote
stenen maar hier hadden we wel een Ortolaan ( op 2 meter), Grijze Gors, Rode en Blauwe Rotslijsters
en helemaal boven aan Waterpiepers en een Blauwborst. Ook kwamen er nog 2 Alpemkraaien over
ons heen gevlogen en een Raaf. Op de terug weg heb ik nog een heel stuk gereden. En later zijn we
weer In Torrejon de El Rubio wezen eten met Nico en Sandra wie de volgende dag alweer naar huis
moesten gaan. Maar naar Torrejon toe vroeg Albert aan mij , wie betaalt er, ik zei “ik”. Dan laat ik de
beurs thuis en mag jij terug rijden. Oké zei ik. Halver wegen werden we dus aan gehouden door de
Guardia Civil en moest Albert zijn rijbewijs zien, maar die zat in zijn portemonnee in het huisje, na
een aantal minuten mochten we toch verder rijden en zeiden wat hebben we hier een geluk gehad.

grijze gors

Dag 9 9-5-2013
Eerst uitgeslapen en later boodschappen gedaan. We hadden een tip gekregen van de Zwarte Tapuit
dat die ergens bij een molen zou zitten, op de kaart staat ook een molen op maar wij hebben hem
niet kunnen vinden, zelfs niet met de lokale bevolking waar we onder elkaar niet uit kwamen wat er
bedoeld werd. Wel hadden we hier verschillende Cirlgorzen en terugweg nog een Boomklever. Toen
zijn we weer richting Monroy gereden waar we een Steenarend op nest hebben gezien met 1 jonge
vogel erin. Weer even eten in Torrejon en zijn we weer naar het kasteel bij de gierenrots geweest
voor de Kaffergierzwaluw maar we kwamen erachter dat ze nog steeds niet terug zijn.Toen weer
terug naar het huisje waar we de laatste over nachting hadden.

ortolaan

Blauwe rotslijster

Dag 10 10-5-2013
De terug reis. We hadden besloten om nergens meer te gaan vogelen maar meteen richting Madrid
te gaan rijden om optijd bij het vliegveld aan te komen, We hebben van Gertjan eenblad gekregen
vanuit hun klapper waar de route goed beschreven stond. Zonder een hapering rijde we de parkeer
garage in waar we onze huur auto moesten afleveren. De auto had al schade wat we toen we hem op
haalde al op verwezen hadden maar er bleek nu niks meer van in de computer te staan en we
hadden ook de schade voor we vertrokken op het formulier zien staan, maar op onze papieren
konden we het niet meer terug vinden en moesten Ter Plaatse met de Creditcard 289 euro betalen.
Nu moesten we ook vanuit Madrid via London vliegen. In Londen was een mooi maar raar vliegveld
waar je met de metro naar de volgende plek werd gebracht. Dan nog een stukje naar schiphol en
eenmaal daar aan gekomen de Comfortparking gebeld dat we er waren en zijn naar de auto
gebracht.
We kunnen weer na kijken op een geweldige vakantie en veel plezier en leuke soorten.142 soorten
totaal waarvan voor mij 24 nieuwe soorten.

Tips.
-

De afslag nummering zijn getallen van de lengte (kilometers ) van de weg. Bv afslag 192 is
die snelweg dus op die plek 192 km is.
Smiddag’s eten is soms praktisch omdat dan de vogels stil zijn en het heet is maar dan heb je
in de avond weer meer tijd.
Altijd de huur auto goed controleren hebben wij geleerd.
Als je via Engeland vliegt, in Londen hebben ze geen euro’s

Bezochten Hoofdgebieden
De steppen – Santa Marta de Magasca
http://observado.org/waarneming/view/75839091
Goede plek voor Grote Trappen
Scharrelaar – santa Marta de Magasca
http://observado.org/waarneming/view/75839089
Goede plek voor ook Trappen, Scharrelaars
Nationaal park Monfragüe
1ste Gier rots
http://observado.org/waarneming/view/75797801
2de
http://observado.org/waarneming/view/75667201
3de gier rots.
http://observado.org/waarneming/view/75667197
Spaanse Keizerarend

Embalse de Arrocampo Almaraz
http://observado.org/waarneming/view/75633106
Grijze Wouw, Baardman, Buidelmees, Woudaap, Snor, Grote Karekiet, Purperkoet o.a.
Het hoog gebergte de Gredos.
http://observado.org/waarneming/view/75863277 de AV-931 volgen tot het einde.

Embalse de Talaván
http://observado.org/waarneming/view/75896288
Steenarend op Nest. Andere kant van de weg staan een paar bomen, de meest linkse boom zit die in.

