Kraanvogels!
Autoroute voor in het winterhalfjaar. Beste tijd: midden november tot
midden/eind februari. Totale lengte plusminus 220 kilometer.
Om in het winterhalfjaar massaal kraanvogels te kunnen zien, leidt deze
autoroute u naar de beste spots om daar succes mee te hebben. De route
voert u over provinciale wegen, met uitstapjes waar u kleinere zandpaden
of andere verharde weggetjes kunt proberen om in de buurt van
kraanvogels te komen. De kraanvogels houden zich graag op in de buurt
van rijstvelden en geploegde akkers.
Vanaf de ingang van Finca Las Abubillas slaat u rechtsaf richting dorp. De route leidt u, gezien de
lengte en duur, eerst over doorgaande wegen om zo vlot mogelijk in het beste gebied te komen. Rijd
door het dorp tot de T-splitsing en sla linksaf richting Madrid. Na honderd meter gaat u rechtsaf en
rijdt u langs de ‘boulevard’ naar de snelweg. Ga hier rechtsaf de A5 op richting Trujillo. Bij Trujillo
aangekomen over de A5, neemt u de afslagnr. 253 Guadalupe (Ex.208). Onderaan gaat u linksaf. Blijf
deze weg volgen. U passeert dorpjes als Madroñera, Herguijuela, Conquista de la Sierra en Zorita.
Aan het eind van Zorita gekomen gaat u rechtsaf richting Madrigalejo (Ex.355). De route voert door
steppengebied met hier en daar open dehesa. Aan uw linkerhand ziet u op een gegeven moment een
groot meer liggen. Dit is de Sierra Brava, in het winterhalfjaar een belangrijke pleisterplaats voor
watervogels. Als u wilt kunt u even linksaf slaan om er een kijkje te nemen. Negeer de borden die u
vertellen dat de weg niet toegankelijk zou zijn.
Vervolg de weg richting Madrigalejo. Na enkele kilometers passeert u een irrigatiekanaal. Let hier op,
want vlak daarna moet u rechtsaf slaan, een smalle geasfalteerde weg op. Langs dit weggetje, dat u
kunt volgen zolang u wilt, houden zich vrijwel altijd groepen kraanvogels op. Let ook op andere
vogels; zo zijn er vaak Sint Helenafazantjes en Tijgervinkjes (ingevoerde exoten) te zien, maar ook
roofvogels zoals smelleken, bruine kiekendief, buizerd, rode wouw en torenvalk en langs de smalle
watertjes en ruigtebegroeiing Cetti’s zanger en ijsvogel. Vanzelfsprekend zult u ook allerlei
steltlopertjes tegen kunnen komen: kieviten, watersnip, oeverloper en witgat en met wat geluk
grutto’s, de laatsten vooral in februari. Aan de zuidoostkant van dit weggetje loopt de Rio Ruecas,
geflankeerd door fraai oeverbos. Keer weer terug naar de plek waar u rechtsaf bent geslagen en
vervolg de weg richting Madrigalejo.
Ga verder naar Madrigalejo en volg de weg door het dorp. Aan uw rechterhand passeert u een grote
fabriek van veevoeders, met soms massale aanwezigheid van Turkse tortels. Vervolg uw weg. Na
enige kilometers gaat u linksaf naar het dorpje Vegas Altas. In dit gebied liggen uitgestrekte
rijstvelden, waar zich massaal kraanvogels ophouden. Het is ondoenlijk om vanaf hier een route te
beschrijven. Het beste kunt u, bij Vegas Altas aangekomen, het eerste beste zandpad rechtsaf inslaan
en hier uitgebreid de tijd nemen om rond te rijden over de wat grotere paden. Houdt de ligging van
het dorp in de gaten, zodat u daar weer terug kunt komen. Behalve kraanvogels maakt u ook kans op
veel ooievaars en wellicht spot u grote en/of kleine trappen. Let op, u komt in een van de betere
gebieden om de vrij zeldzame grijze wouw te scoren (formaat torenvalk, maar wat plomper en zeer
licht van kleur). Bent u hier uitgekeken, zorg dan dat u weer terug komt bij Vegas Altas en rijd terug
naar de Ex.355. Ga linksaf en rijd door tot de nationale weg N.430. Sla hier linksaf.
Enkele kilometers verderop gaat u linksaf de Ex.116 op richting Obando. Heeft u Obando (aan uw
linkerhand) achter zich gelaten, dan kunt u op goed geluk ook hier diverse keren een uitstapje naar
links maken een zandweg op om naar kraanvogels te zoeken. Keer wel weer terug naar de Ex.116.

Vervolg uw weg. Na verloop van een aantal kilometers, een stukje voorbij het passeren van Rio
Cubilar, slaat u rechtsaf bij Moheda Alta. Dit is een beschermd stuk fraaie dehesa, waarin zich ook
vaak kraanvogels ophouden. Er is een bezoekerscentrum, helemaal ingericht op kraanvogels. U kunt
hier desgewenst een wandeling maken, maar, afhankelijk van de gesteldheid van het zandpad ook
doorheen rijden tot helemaal achteraan, waar een groot kijkscherm staat opgesteld om kraanvogels
te kijken. Vanaf het beginpunt van de dehesa, waar u gemakkelijk kunt parkeren, tot aan het
kijkscherm is ongeveer anderhalve kilometer lopen.
Bent u hier uitgekeken, keer dan terug naar het beginpunt van Moheda Alta, en sla rechtsaf de
Ex.116 op. U zult vooral aan de rechterkant van deze weg kraanvogels zien. Let op, dit is een
doorgaande weg, waar men vaak behoorlijk hard rijdt. Ga hier dus niet stilstaan, maar zoek daarvoor
een uitwijkplek. Een stuk verderop kunt u rechtsaf de rijstvelden inrijden en we raden u aan dat ook
te doen. Hier is het goed vogels kijken. Er vliegen hier vaak mooie groepen kraanvogels over en bij
zonsondergang kunt u hier wellicht fraaie foto’s van maken.
Keer terug naar de Ex.116 en steek recht over om aan de andere kant te kijken. Grote kans op grijze
wouw hier. Weer terug naar de Ex.116, ga linksaf (dus niet richting Obando). Vervolg de weg totdat u
bij een rotonde linksaf kunt. Er staat Logrosan aangegeven. Rijd door tot Logrosan en kies bij een
grote rotonde richting Trujillo. Mocht u bekend zijn in de regio, dan kunt u er hier ook voor kiezen
om naar Cañamero te rijden, vandaar uit naar Berzocana en vervolgens verder terug naar Jaraicejo.
Dit zijn kleinere wegen door bergachtig gebied, dus minder geschikt als het laat is geworden.
Als u toch Trujillo hebt aangehouden, dan neemt u vlak voor Trujillo weer de snelweg A5 naar
Madrid. Verderop na plusminus 15 minuten neemt u afslag 232 en rijdt u terug naar Jaraicejo.
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