Dagtocht vogels kijken – Dehesa-steppenroute – lengte 154 km
U verlaat Finca Las Abubillas en slaat linksaf. Na plusminus vier kilometer
ziet u links een kapel, de zogenaamde Ermita van Jaraicejo, waar soms
een torenvalkenpaartje in een van de muurgaten broedt.
Vervolg de weg (Ex.385) tot aan de kruising met de Ex.208. U steekt hier
recht over in de richting van het volgende dorp Monroy. Na een paar
honderd meter kruist u een zogenaamde cañada, een veetrekpad,
waarover herders vroeger met hun vee naar de bergen in Noord Spanje
trokken als ’s zomers het gras op raakte. U kunt vrijuit over dit pad
wandelen of rijden en er naar vogels en planten kijken. U moet er
gemakkelijk grauwe gorzen, kuifleeuweriken, roodkopklauwieren en hoppen kunnen waarnemen.
Vaak vliegen er ook gieren over, op weg naar de steppen om te foerageren.
Vervolg de weg richting Monroy. U rijdt door een landschap met links en rechts uitgestrekte dehesas.
Sta regelmatig even stil, luister en kijk, want er zijn hier veel vogels te zien. Op een gegeven moment
ziet u rechts van de weg grote open gebieden. In het winterhalfjaar zijn hier altijd kraanvogels te
vinden. Er liggen o.a. enkele waterplassen, waar de kraanvogels drinken. Aan het einde van deze weg
komt u in het dorp Monroy. Een goede plek voor eventueel een koffiepauze. Op het dorpsplein, bij
het kasteel is een bar (casino) aanwezig.
Mogelijk dat langs het dorpsplein, dat bij het grote kasteel ligt, kleine torenvalken zijn te zien. Kasteel
en kerk hebben diverse ooievaarsnesten. Als u langs de kerk rijdt, gaat u Monroy weer uit in de
richting van Cáceres. Bent u geïnteresseerd in geschiedenis: na een halve kilometer gaat er linksaf
een berijdbaar pad naar een Romeinse opgraving (bewegwijzerd). Beslist de moeite waard! Keer
weer terug naar de provinciale weg en vervolg uw weg linksaf. Bij de eerstvolgende kruising slaat u
linksaf richting Cáceres en kort daarna vervolgens rechtsaf naar Talavan. U rijdt opnieuw door en
langs uitgestrekte dehesas, waar ’s winters veel kraanvogels zijn te zien. Kijk zeker de drinkpoelen
goed af op zoek naar interessante vogelsoorten.
U bereikt het dorp Talavan aan uw rechterhand. Op de grote kruising gaat u i.p.v. rechtsaf het dorp
in, linksaf. U rijdt nu door een open landschap, vnl. begroeid met bezembrem. Na enkele kilometers
komt u bij het stuwmeer van Talavan, waar u aan de rechterkant kunt parkeren en een vogelkijkhut
kunt bezoeken. Het lisdoddeveld voor de hut herbergt leuke soorten als dodaars, grote karekiet,
ijsvogel, fuut, waterral, etc. Op het open water zullen ook diverse eenden soorten zijn te vinden. Als
u met uw rug tegen de deur van de schuilhut gaat staan, ziet u verderop in het veld aan de overkant
van de weg een rij grote eucalyptusbomen staan. In de meest linkse boom, op ongeveer een derde
hoogte van de grond broedt in sommige jaren een paar steenarenden. Wie weet ziet u een jong op
het nest of een van de oudervogels. Een klein stukje verderop langs de weg, waar een pad rechtsaf
naar het meer van Talavan gaat, heeft u overigens beter zicht op het steenarendennest. U kunt ook
dit pad naar rechts nemen, lopend of met de auto en het meer van Talavan verder bekijken. Let hier
op de aanwezigheid van o.a. steenuil, div. moerasvogels en mogelijk zandhoenders.
Vervolg uw weg; vanaf de parkeerplaats bij de schuilhut slaat u rechtsaf. Na enkele kilometers komt
u weer bij de weg naar Cáceres. Ga hier rechtsaf. Let op: deze weg is iets drukker en men is niet
gewend aan auto’s die langzaam rijden! Na verloop van enkele kilometers gaat u een breed rivierdal
in. De weg daalt. Na enkele haarspeldbochten is er een mogelijkheid om rechtsaf een leuk pad in te
slaan, die u tot aan de rivier brengt. Een leuke plek om naar vogels te speuren. De brug herbergt
alpengierzwaluwen en er worden hier ook wel zwarte tapuiten gezien. Weer terug op de gewone
weg passeert u de brug, waarna de weg sterk stijgt. Bovenaan is er een mogelijkheid om even rechts

te parkeren. Vanaf hier heeft u een prachtig uitzicht over de Rio Almonte en het rivierdal. Goed voor
o.a. arenden, gieren.
Vervolg de Ex. 390 richting Cáceres. Een aantal kilometers verderop, iets voorbij de afslag rechtsaf
(geasfalteerde weg) CC-122, gaat er voor het eerst een geasfalteerde weg naar links richting Santa
Marta de Magasca. Neem deze weg. De eerste kilometer is geasfalteerd, de rest van de weg is
steenslag met af en toe flinke kuilen er in. De weg is ruim 20 kilometer lang en voert u dwars door
uitgestrekte steppen. U kunt hier overal stoppen om vogels te kijken. Na enkele kilometers ziet u
rechts een aantal oude schuren/boerderijen. Op de daken hiervan broeden kleine torenvalken. Langs
deze route kunt u trappen, zandhoenders, grielen, grauwe kiekendieven, slangenarenden en
steenarenden tegenkomen. En uiteraard tal van andere leuke vogelsoorten.
Op enkele plekken langs deze steppenroute is de berm van de weg erg breed, het prikkeldraad staat
hier een stuk verder van de weg af. Op dit soort plekken zijn vroeg in het voorjaar (maart/april)
orchideetjes te vinden, o.a. spiegelophrys en wolzweverophrys. (resp. Ophrys speculum en O.
tenthredinifera). Uiteindelijk komt deze steppenroute uit op de CC-99. Hier ziet u nestkasten aan de
telefoonpalen hangen. Ze worden goed bezet door o.a. kleine torenvalk en gewone torenvalk,
steenuil en scharrelaar. De CC-99 is weer wat drukker met verkeer. Onze route gaat hier rechtsaf,
maar u kunt ook even linksaf en weer terug rijden om alle vogels te zien. Kijk hier goed uit als u wilt
stilstaan om vogels te kijken, want als de politie u dat ziet doen krijgt u gemakkelijk een fikse
bekeuring. Beter is het om een parkeerplaatsje te zoeken bij een afslag en vandaaruit vogels te
kijken. In de richting van de grote weg naar Cáceres komt u links een ingang naar een boerderij tegen
met een grote metalen boog met daarop de naam. Als u hier parkeert en voorbij de muur van de
ingang rechts het veld inkijkt richting grote eucalyptusbomen, kunt u in het voorjaar gemakkelijk
grote trappen ontdekken.
Rijd naar de snelweg en vervolg de route over de N-521 naar Trujillo. Bij de Rio Gibranzos heeft u de
mogelijkheid om over een zandpad tot aan het riviertje te komen. Hier ligt nog een mooi oud
bruggetje. Rijd verder door over de N-521 tot aan de rotonde bij Trujillo. Vanaf hier kunt u de A-58
richting Madrid volgen om weer bij Jaraicejo uit te komen, of nog een bezoekje aan Trujillo brengen.
Als u via de A58/A5 naar Jaraicejo terug rijdt, neem dan afslagnummer 232. U komt hiermee nog een
keer over de Rio Almonte, met een prachtige Middeleeuwse brug, waar u nog allerlei vogels kunt
tegenkomen. Goede plek voor o.a hop, bijeneter, cirlgors en blauwe rotslijster. Vervolgens rijdt u
naar het dorp en slaat linksaf de Ex. 385 in, die u weer bij Finca Las Abubillas brengt.
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