
 
Vogelkijkroute door de steppen bij Santa Marta de Magasca – 100 km  
 

Vanaf de ingang van Finca Las Abubillas slaat u rechtsaf 
richting dorp. Rijd tot het einde, ga linksaf, neem de eerste 

rechts richting de A5. U rijdt nu langs de “boulevard” van 
Jaraicejo. Ga rechts de snelweg op richting Trujillo. Vlak 
voor Trujillo neemt u de A58 richting Cáceres. Na 

plusminus 5 kilometer komt u bij een grote rotonde (type 
fly-over) waar u de N521 neemt richting Cáceres. U verlaat 

op dit punt de snelweg en gaat verder over de N521. Neem 
vervolgens de eerste afslag rechts naar Santa Marta de 
Magasca. U rijdt nu op een lokaal weggetje met links en 

rechts fraai begroeide dehesas.  
 

(Let op voor ander verkeer, dus als u wilt stoppen ga zoveel mogelijk rechts 
staan).  
 

Na een paar kilometer maakt de weg een vrij scherpe bocht naar links. Vlak voor 
dit punt heeft u aan uw rechterhand gelegenheid om op een verhoging te 

parkeren. Dit is een goed punt om naar vogels te speuren. In het veld links van 
de weg houden zich vaak raven, duiven, wouwen en klapeksters op, naast de 
overal op deze route algemeen voorkomende (Spaanse)mussen, kuifleeuweriken 

en grauwe gorzen. U ziet vanaf de parkeerplaats een landweggetje recht voor u 
uit. In het veld rechts daarvan, begroeid met wat bezembrem, zijn in het 

voorjaar (maart, april, mei) meestal kleine trappen en grote trappen te vinden. 
Ook links van het landweggetje kunt u baltsende kleine trappen verwachten.  
Regelmatig wordt hier ook kuifkoekoek gespot.  

 
Vervolg de weg. Een stuk verderop gaat er een vrij brede verharde weg naar 

rechts met een groot informatiebord over de vogels van de steppen. Neem deze 
weg tot u niet verder kunt/wilt. Vanaf deze weg kunt u met een beetje geduld 

vrijwel alle steppevogels zien. Zoek de vlakten gewoon af met telescoop. 
Kalanderleeuweriken zijn hier zeer algemeen. Het terrein is overal 
geaccidenteerd, het kan dus goed zijn dat u de trappen (net) niet ziet. Is de 

temperatuur aangenaam, neemt u hier dan de tijd om te kijken.  
Langs de weg lopen soms kortteenleeuweriken, een soort die u gemakkelijk over 

het hoofd ziet. Houdt zeker ook de lucht in de gaten en de solitaire eucalyptus- 
bomen, want een Spaanse keizerarend heeft hier een territorium. In de berm 
van deze weg zijn in het voorjaar veel interessante planten te zien. Bent u 

uitgekeken, keer dan weer om naar de geasfalteerde weg en vervolg de route 
rechtsaf naar Santa Marta.  

 
U rijdt afwisselend langs/door dehesas en wat meer open terrein. Er zijn hier 
veel kleinere vogelsoorten te zien, zoals kleine zwartkop, hop, appelvink, 

leeuweriken, roodborsttapuit, maar ook soorten als dwergarend, rode patrijs, 
zwarte en rode wouw. Parkeer als u dat wilt op een van de kleine inhammetjes 

bij een toegangspoort/hek.  
 
Zodra u in Santa Marta de Magasca komt neemt u de eerste weg links, waardoor 

u als het ware linksom langs het dorp rijdt. Aan het eind van deze weg slaat u 
rechtsaf richting dorp en vlak voor u Santa Marta opnieuw binnenrijdt slaat u 



linksaf. (mocht u het dorp hier in willen rijden dan komt u op een klein pleintje 

met gelegenheid om iets te drinken). Slaat u hier echter linksaf, dan heeft u 
alleen aan uw rechterhand nog bebouwing. Vervolg de weg. Na enkele kilometers 

daalt de weg naar de Rio Magasca. Bij de brug over deze rivier kunt u rechts 
parkeren en moet u beslist een stukje langs de rivier gaan lopen, u kunt dat 
zowel naar links (terug over de brug naar beneden) als naar rechts, waar u 

bovenaan blijft. Het rivierdal is erg mooi, fraai begroeid met wilde olijven en 
herbergt een groot aantal zangvogels, maar ook rotszwaluw, roodstuitzwaluw, 

bijeneter en ijsvogel bijvoorbeeld. Op de stenen in de rivier liggen vaak 
schildpadden (Moorse beekschildpad). In het voorjaar zijn er vaak appelvinken 
en cirlgorzen te horen en/of te zien. Houdt de lucht ook in de gaten. Behalve de 

overvliegende gieren is er vaak ook een steenarend of slangenarend te zien. Het 
is een mooie plek voor koffie-/ lunchpauze. Bent u uitgekeken, vervolg dan uw 

weg.  
 
Bent u het rivierdal weer uit, dan komt u al snel weer in de steppen terecht. Na 

enige kilometers komt u op een T-splitsing, linksaf gaat naar Monroy, rechtsaf 
naar Trujillo. Ga rechtsaf en direct rechts het zandpad op waar u kunt parkeren. 

Vroeger was dit een gegarandeerde en gekende plek om grauwe kiekendieven te 
spotten, maar die lijken hier de laatste jaren verdwenen te zijn. Niettemin, ook 

grote en kleine trap zijn hier soms te vinden, naast klein spul zoals graszangers, 
Spaanse mussen en grauwe gorzen.  
 

Vervolg de weg naar Trujillo. De berm is langs deze weg over het algemeen 
breed en biedt in het voorjaar een rijke flora, waaronder ook diverse soorten 

orchideeën. Op een gegeven moment gaat er een zandpad schuin linksaf en dat 
kunt u een stukje inslaan. Hier kunt u desgewenst een wandelingetje maken en 
genieten van de weidsheid van de steppen. Met helder weer ziet u in de verte de 

(misschien besneeuwde) toppen van de Sierra de Gredos. Dit zandpad behoort 
tot een zogenaamde cañada, een veetrekpad waar de herders vroeger met hun 

vee over trokken richting Noord-Spanje als er in de zomer geen gras meer was.  
 
Vervolg uw weg. Er is een kans op steenuiltjes waar muurtjes of oude schuurtjes 

in beeld komen. Na verloop van tijd krijgt u een afslag linksaf naar La Aldea. Die 
neemt u, maar u kunt op dit punt ook even het zandpad rechts inlopen of rijden. 

In het eucalyptusbosje rechts van het pad leeft een flinke kolonie Spaanse 
mussen. In de broedtijd maken ze een oorverdovende herrie. Ga vervolgens 
richting La Aldea, neem de geasfalteerde weg. (het bord Birdcenter verwijst naar 

een Casa Rural, niet naar een informatiecentrum) U komt uiteindelijk bij La Aldea 
del Obispo, op sommige kaarten staat het als La Aldea de Trujillo aangegeven. 

Probeer te vermijden dat u door het dorp rijdt; u kunt beter voor het dorp 
rechtsaf een soort rondweggetje nemen dat wel in het dorp uitkomt. Ga dan 
even rechtdoor en bij een iets grotere kruising rechtsaf. U rijdt dan het dorp 

weer uit. Rondom het dorp zijn vaak hoppen aan te treffen. U kruist de Ex. 208, 
de weg van Trujillo naar Plasencia. Steek hier recht over. U passeert een klein 

stroompje, waar zich vaak reigertjes en steltlopertjes ophouden. In 
veedrinkpoelen langs de weg zijn meestal wel dodaarsjes te zien. De weg komt 
weer uit bij de A5. Rijd onder de snelweg door en ga linksaf de A5 op richting 

Madrid. Neem de eerste afslag Jaraicejo, nummer 232. Deze weg komt langs de 
Rio Almonte en als u het vogelen nog niet beu bent, dan biedt de rivier altijd 

leuke kansen.  
 



Vervolg uw weg naar Jaraicejo en sla in het dorp linksaf de Ex. 385 op. 

Anderhalve kilometer verder ziet u de ingang van de finca weer. 


