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Op 28 april ’s morgens is het dan zover en vertrekken we per trein uit Twente richting 
Schiphol. Enige vertraging ontstaat omdat er een onderdeeltje aan het vliegtuig ontbreekt. 
We komen om 14.35 uur aan in Madrid en worden opgewacht door Gerard en Martha, die al 
een week in Spanje waren, en onze gids Godfried Schreur. Met twee Ford-busjes, voldoende 
ruimte, op weg naar de provincie Extramadura. Het is even oefenen met de walkietalkies, 
maar gaandeweg ontstaat een vlotte conversatie tussen de busjes. 
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Extremadura 
 
De Extremadura omvat meerdere bergruggen, de 
sierra’s. De rivieren de Taag en de Guardiana 
doorsnijden van oost naar west het gebied. 
Kleinere zij-rivieren en moerasjes zijn ontstaan.  
In de tijd van Franco-tijd zijn er stuwmeren in de 
rivieren gerealiseerd voor irrigatiedoeleinden. Tot 
sterke irrigatie is het niet gekomen. De Romeinen 
hebben 2000 jaar geleden al een stuw opgetrokken, 
die nog intact is. Tussen de sierra’s en de rivieren 
ligt heuvelland. Is het vochtig leemachtig langs de 
rivieren, dan wordt het als tuin-land-bouwgrond 
gebruikt. Waar het minder vochtig is is het 
vanouds een cultuurlandschap, dehesa genaamd, begroeid me steen- of kurkeiken, of met 
olijfbomen. De droge onvruchtbare delen zijn de steppen. In deze landschappen hebben we 
verschillende excursies gemaakt. De temperatuur was doorgaans 15 tot 20ºC in de middag en 
een paar dagen met een hogere temperatuur. Door de uitzonderlijke late regenval was alles 
groen en was er spraken van een overstelpende hoeveelheid bloemen voor deze tijd van het 
jaar. Normaal is alles verdord in april. Er waren een paar regenachtige dagen, maar het weer 
heeft ons niet echt gestoord om goed actief te kunnen vogelen. 
 
In de  sierra’s volop Vale Gieren, goed georganiseerde sociale vogels, soms ook Aas- en 

Monniksgieren, na enig vergelijk goed te 
onderscheiden. 
Verder Steenarend, een jonge Oehoe (dat 
koste veel aanwijzingen voordat iedereen 
die in het vizier had), Slangenarend met 
grote grijze kop en Dwergarenden met 
lichtere en donkere ondervleugels. Een 
paar keer een Keizerarend. Schitterende 
droogdalletjes  op zuidhellingen, waarvan 
één met een groot aantal watermolens. 
Blauwe Rotslijster, Zwarte Tapuit en 
Zwarte Ooievaar werden regelmatig 
waargenomen. De hoge heuvels zijn ook 
strategisch goede plekken waar de Moren 
een aantal fortificaties op hebben gebouwd 

met een goed uitzicht over het landschap; enkele hebben we bezocht. 
 
 
 
Tijdens een wandeling langs de rivier Almonte, bij een oude watermolen, weet Peter 
(sindsdien Pedro del Almonte) bij het maken van een foto juist een stap te veel naar achteren 
te maken en zo een natte broek en een gedompeld fototoestel te krijgen. Wat wil je ook met 
een geboren Broek-op-Waterlander? 
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Een hoogtepunt was na een fikse 
regenbui in een klein moerasje een 
vijftal Woudaapjes te zien 
rondfladderen, die zich misschien 
wel droog aan het vliegen waren. 
Grote en Kleine Karakiet laten zich 
horen en zien op dezelfde plek. In 
een moerasbosje bij Mérida zien we 
een grote kolonie Koereigers. 
Langs een rivier en een stuwmeer 
worden IJsvogels waargenomen, al 
duurde dat wel enige dagen. Nogal 
eens zit er een Moorse 
Beekschildpad op tak of steen. 
Langs steenstrandjes laten  zich 
Kleine Plevier en de Gele Kwik 
zien.  
De dehesa is nog steeds in gebruik, 
ook al zijn soms boerderijen tot 
ruïne verworden  en de mensen naar elders vertrokken. 
 

 
 Bij zo’n verlaten boerderij vlakbij Valdetorres een 
aaneenschakeling van bijzondere waarnemingen: Grielen met 
fel geel gekleurde ogen, bontgekleurde Bijeneters die al 
vliegend een ‘luut, luut’ laten horen.   
Roodkopklauwieren op de uitkijk op draden, 
Roodstuutzwaluwen vliegen rond, één heeft er een nest in een 
duiker onder de weg, verder tientallen Scharrelaars met hun 
iriserende blauwbruine verenkleed. 
Regelmatig trekken verschillende soorten arenden en wouwen 
over. 
 
Tijdens een avondexcursie Grijze Wouwen en een 
achtergebleven jonge Kraanvogel. s’Winters foerageren 
Kraanvogels massaal op steeneikels. Op de velden die de 
overgang naar de rivier vormen, staan de wintergranen al 
hoog; daar boven vliegen Grauwe Kiekendieven met hun  

V-vormig opgehouden vleugels. Hier en daar duikt een Rode Patrijs weg. De koptekening is 
onmiskenbaar.Een ander gewas is maïs, af en toe liggen de akkers er nog kaal bij. 
 
Op de steppen, in de omgeving van Castueras, zien we solitaire mannelijke Kleine Trappen, 
soms met hun nek opgezet. Op de met gras begroeide delen lopen plaatselijk 
 flinke kudden schapen, die ondanks de grote hoeveelheid neerslag van de laatste tijd, het gras 
afgrazen en dat nogal rondig doen. Door gebruik van kunstmest op de steppen en dehesa 
onstaat een verandering van de vegetatie.  
In de bosschages langs de kant van de weg krijgen we op een bepaald moment drie 
Kuifkoekoeken tegelijk in de kijker, een soort die we nog niet zoveel gezien hadden. 
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Hoppen blijken in 
territoriagevechten te zijn 
verwikkeld. Kleine Torenvalken 
zitten in een oude boerenschuur en 
gaan solitair op jacht. Op 
rotsblokken zien we herhaaldelijk 
Steenuiltjes die ons aan- en 
nakijken. Aanvankelijk krijgen we 
met moeite een paar mannelijke 
Grote Trappen te zien. Later wel 
een dertigtal bij elkaar, 
waarschijnlijk ook jongere 
exemplaren. De volwassen 
mannetjes lopen imponerend een 

ander mannetje te verdringen of maken even later het hof aan het veel kleiner vrouwtje. Soms 
ziet dat mannetje eruit als een verenbol waar noch kop nog staart aan te herkennen is. De 
waarnemingen zijn soms zo indrukwekkend dat een O-O-O geslaakt wordt (nadere uitleg bij 
Boudewijn).  
 
 
Coto de Doñana 
 
Met de busjes verkassen we naar de 
enkele honderden kilometers zuidelijker 
gelegen Coto de Doñana en de 
verblijfplaats El Rocio, een 
bedevaartsoord voor de zwarte 
madonna.  
Het dorp is een wat nostalgisch 
aandoend Mexicaans geheel, gebouwd 
voor bedevaartgangers, waar kamers in 
de topweken (er komen per jaar 
ongeveer 1 miljoen pelgrims) soms wel 
een fl. 3000,= opbrengen. 
De wegen in het dorp zijn uitsluitend 
zandwegen. In huize Isidro waar we 
logeren zit een Sijsje met een touwtje 
aan zijn poot op een stokje. Het beestje 
kan met zijn snavel middels een touwtje 
water putten met een emmertje. Het past 
in de cultuur daar, maar in onze ogen 
uiteraard crimineel voor het vogeltje. 
Hans legt het vast op een foto, het heeft geen zin het beestje te “bevrijden”; buiten overleven 
zal niet lukken. 
 
 
 
De Coto de Doñana ligt aan de monding van de rivier Guadalquivir. Het gebied beslaat 
ongeveer een rechthoekige driehoek met zijden van 90 km en een schuine zijde van ongeveer 
130 km. De kern van het gebied wordt beheerd als nationaal reservaat en is omgeven door een 
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aantal natuurparken, die het reservaat 
bufferen; verder is er aan één zijde van 
de rivier een groot gebied waar 
rijstvelden zijn aangelegd. Onze lokale 
gids Claudio vertelt dat in de laatste 
eeuw meer water uit de rivier voor 
irrigatiedoeleinden is gebruikt ( 
rijstplantage, e.d.), waardoor nogal wat 
kleine waterstroompjes zijn 
opgedroogd. Verder is er sprake van 
vervuiling  door olieraffinage en 
zinkafvalzouten via de Rio Guadiamar. 
Voor ons, nieuwkomers, is het een 

prachtig gevarieerd gebied met een grote vogelrijkdom. 
In de lagune met wat zoeter water veel Witwangsterns, Steltkluten, Lepelaars, Dodaars, een 
paar Futen en ook enkele Flamingo’s, al uitgekomen Meerkoetjongen met rode kopjes en nog 
gele donshaartjes, mooie Purperkoeten, Purperreigers, een Bruine Kiekendief trekt over. 
’s Avonds nog een rondvliegende Kwak en proberen we een Waterral uit het riet te krijgen via 
geluiden op CD, maar dat lukt niet. Met het oproepen van Bosuilen hebben we veel meer 
geluk, zeker wel drie. 
 
De volgende dag met drie Landrovers de natuurparken 
door en het reservaat in, over zandwegen met diepe 
kuilen, tot ongenoegen van Leo’s rug. 
Het wordt schitterend weer met een 
middagtemperatuur van zo’n 25ºC, zodat het 
blotebenenparade wordt tijdens de veldlunch. 
In een weidegebied in het reservaat grazen koeien, 
paarden en herten (ook damherten). Dit gebied wordt 
communaal gebruikt, het beheer van het reservaat ziet 
erop toe dat geen overbegrazing ontstaat. 
In de lagune met brakker water zien we verschillende  
leeuweriksoorten, Vorkstaart- en Zilverplevier, 
Groenpootruiter, Zwarte Ibis (6 stuks), honderden 
Flamingo’s, e.a. Hier en daar kadavers van koeien, die 
voor de gieren blijven liggen. 
In de namiddag pauzeren we in de buurt van de 
aanvliegroute van een Keizerarendpaartje met horst en 
krijgen na verloop van tijd zowel het mannetje als het 
vrouwtje te zien, evenals verschillende arenden. Op de 
terugweg uit het reservaat ontdekt Aldert op een 
vlakte een zittende Pardellynx met mooie 
oorpluimpjes, die op z’n dooie akkertje in ons blikveld de bosrand opzoekt. Heel bijzonder, 
om met een variant van Hans te spreken: “Das Glück ist dort wo wir sind”   
We sluiten met voldoening de dag op een zonnig terras af. De dag erna naar het 
bezoekerscentrum, nog even naar de Atlantische zandkust en daarna noordwaarts richting 
Extremadura waar we op het allerlaatste moment de nog steeds missende Havikarend en (je 
houd het niet voor mogelijk) Kuifmees “scoren”. 
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Als we de Extremadura verlaten valt het op dat soorten 
als Roodkopklauwier en Blauwe Ekster gaan 
verdwijnen, er voor in de plaats komt de gewone ekster. 
Het vliegveld van Madrid heeft alleen nog Huismussen 
en Zwarte Spreeuwen voor ons in petto. 
Om ongeveer 20.00 uur vertrekken we richting 
Amsterdam en landen om 22.00 uur. 
Eén bagagestuk ontbreekt, geeft wat oponthoud, maar 
komt toch weer boven water. 
Met een gehuurde bus naar en door Twente, waar we 
tussen 01.30 en 03.00 uur thuis afgeleverd worden. 
Velen hebben een dag extra vrijgenomen, maar sommige 
moeten al weer om 08.00 uur paraat zijn. Voor Robert 
gaat de wekker zelfs al om 04.15 uur! 
Alles bij elkaar een fantastische reis, geen problemen, 
behoorlijk weer, behoorlijke onderkomens, goed gegeten 
(behalve dan die aangebrande vla) en ontzettend veel 
plezier gehad. Nieuwe termen zijn uitgevonden, zoals 
“oplijsten”, “bijlijsten”, “teruglijsten”, “aflijsten”, 

wiplijst”, “plaskoffie”. 
Met dank aan de organisatoren en speciaal aan Godfried die ons kundig als vogelaar en als 
tolk de goede weg in het landschap wees.  
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Soortenlijst voor alle 178 waargnomen soorten en 2 ondersoorten(o) 
Ex. = Extremadura  Co.  = Coto de Doñana 
Aantal = geschatte totalen van een aantal (schaarsere) soorten. 
 

Soort Ex. Co. Aantal Soort Ex. Co. Aantal 
Dodaars    Meerkoet    
Fuut   22 Purperkoet   17 
Geoorde Fuut   35 Kraanvogel   1 
Aalscholver   3 Grote Trap   68 
Woudaap   9 Kleine Trap   49 
Kwak   15 Griel   20 
Koereiger   4500 Steltkluut   4000 
Ralreiger   14 Kluut   250 
Kleine Zilverreiger   75 Vorkstaartplevier   33 
Blauwe Reiger    Kleine Plevier   15 
Purperreiger   9 Bontbekplevier   20 
Zwarte Ooievaar   16 Strandplevier   6 
Ooievaar    Zilverplevier   90 
Lepelaar   56 Kievit   35 
Zwarte Ibis   10 Drieteenstrandloper   9 
Flamingo   3000 Krombekstrandloper   49 
Grauwe Gans   4 Bonte Strandloper   11 
Wilde Eend    Kleine Strandloper   75 
Krakeend    Regenwulp   5 
Marmereend   3 Grutto   4 
Krooneend   110 Tureluur   5 
Tafeleend    Zwarte Ruiter   3 
Grijze Wouw   5 Groenpootruiter   4 
Zwarte Wouw    Oeverloper   25 
Rode Wouw    Kokmeeuw   100 
Aasgier   40 Geelpootmeeuw   5 
Vale Gier   345 Grote Mantelmeeuw   1 
Monniksgier   28 Kleine Mantelmeeuw   10 
Grauwe Kiekendief   40 Lachstern   25 
Bruine Kiekendief   5 Zwarte Stern    
Buizerd    Witwangstern    
Steenarend   4 Zwartbuikzandhoen   29 
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Soortenlijst voor alle 178 waargnomen soorten en 2 ondersoorten(o) 
Ex. = Extremadura  Co.  = Coto de Doñana 
Aantal = geschatte totalen van een aantal (schaarsere) soorten. 
 

Soort Ex. Co. Aantal Soort Ex. Co. Aantal 
Spaanse Keizerarend   3 Witbuikzandhoen   20 
Havikarend   1 Houtduif    
Dwergarend   31 Rotsduif   5 
Slangenarend   40 Turkse Tortel    
Visarend   1 Zomertortel   20 
Torenvalk    Koekoek    
Boomvalk   3 Kuifkoekoek   7 
Kleine Torenvalk   100 Kerkuil   1 
Slechtvalk   5 Oehoe   1 
Rode Patrijs   16 Bosuil   3 
Kwartel   16 Dwergooruil   3 
Waterral   5 Steenuil   12 
Waterhoen    Moorse 

Nachtzwaluw 
  5 

Alpengierzwaluw   3 Vale Spotvogel   4 
Vale Gierzwaluw   5 Orpheusspotvogel   3 
Gierzwaluw    Baardgrasmus   3 
IJsvogel   3 Brilgrasmus   1 
Bijeneter   350 Tuinfluiter   1 
Scharrelaar   15 Grasmus   2 
Hop   225 Zwartkop   4 
Draaihals   1 Kleine Zwartkop    
Groene Specht   2 Bergfluiter   3 
Grote Bonte Specht    Fitis   6 
Veldleeuwerik    Tjiftjaf   10 
Boomleeuwerik    Iberische Tjiftjaf (o)   2 
Kuifleeuwerik    Bonte Vliegenvanger    
Theklaleeuwerik   50 Gr.Vliegenvanger    
Kortteenleeuwerik   40 Kuifmees   4 
Kl. Kortteenleeuwerik   25 Pimpelmees    
Kalanderleeuwerik   350 Koolmees    
Rotszwaluw    Staartmees    
Oeverzwaluw    Boomklever   2 
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Soortenlijst voor alle 178 waargnomen soorten en 2 ondersoorten(o) 
Ex. = Extremadura  Co.  = Coto de Doñana 
Aantal = geschatte totalen van een aantal (schaarsere) soorten. 
 

Soort Ex. Co. Aantal Soort Ex. Co. Aantal 
Roodstuitzwaluw    Boomkruiper    
Boerenzwaluw    Iberische Klapekster    
Huiszwaluw    Roodkopklauwier    
Boompieper   2 Zwarte Spreeuw    
Witte Kwikstaart    Wielewaal   11 
Gele Kwikstaart    Gaai    
Iberische Kwikstaart (o)   5 Ekster    
Grote Gele Kwikstaart   1 Blauwe Ekster    
Winterkoning    Alpenkraai   2 
Roodborst    Kauw    
Nachtegaal    Raaf    
Zwarte Roodstaart    Ringmus    
Paap   3 Huismus    
Roodborsttapuit    Spaanse Mus    
Tapuit   1 Rotsmus   9 
Blonde Tapuit (west.)   7 Tijgervink   10 
Zwarte Tapuit   7 Vink    
Blauwe Rotslijster   25 Appelvink   3 
Merel    Europesche Kanarie    
Grote Lijster    Groenling    
Cetti’s Zanger   25 Putter    
Graszanger   10 Kneu    
Sprinkhaanzanger   2 Grauwe Gors    
Snor   5 Cirlgors   5 
Grote Karekiet    Ortolaan   2 
Kleine Karekiet    Grijze Gors   17 

 
 
 
 
 
 
 
 


