
 
 
 
Ornithologische route 1  
Route over de steppen van Cáceres naar Trujillo 
 
77 km / ongeveer 4 uur 
 
Ook op Wikiloc kunt u deze route vinden, zodat u hem gemakkelijk kunt gebruiken op uw 
smartfoon of GPS-apparaat. Zoek op “Finca el Rabilargo 1” en selecteer dan de 
ornithologische route. 
 
Op deze route kunnen steppenvogels worden gezien. Daarnaast vliegen er ook altijd veel roofvogels. 
 
Ga over de snelweg richting Cáceres. 
 
1 Bij de afslag Trujillo / Malpartida de Cáceres (afslag 551) verlaat u de snelweg en slaat u rechtsaf in 
de richting van Cáceres. U rijdt de stad in en volgt daar de borden “Ronda  Norte”. 
 
2 Direct ná de Carrefour slaat u daartoe op de rotonde linksaf, onder een witte voetgangersbrug 
door. 
 
3 U blijft de Ronda Norte volgen in de richting van het Nationaal Park Monfragüe. Aan de noordkant 
van de stad gaat u de rondweg af richting Torrejón en Rubio. Vervolgens rijdt u vrijwel direct de 
steppen op. 
 
4 Neem de afslag rechts richting Santa Marta de Magasca 
Het eerste deel van deze weg is geasfalteerd. Na ongeveer een kilometer gaat dit over in een 
kiezelpad. Er zitten kuilen in de weg. 
Tot aan de volgende afslag rijdt u door de natuur. Het weggetje is heel rustig en u kunt gerust de 
auto even langs de kant parkeren. U komt langs een aantal riviertjes waar waterschildpadden huizen. 
Deze hele weg kunt u uitkijken naar grote en kleine trappen en zandhoenders. De kans is het grootst 
wanneer u ze in de vlucht ziet. Meestal jagen hier ook diverse soorten roofvogels. In de bezembrem 
kan een kuifkoekoek zitten. In dit gedeelte van de route zitten heel veel leeuweriken. 
 
5 Aan het eind van het weggetje is de weg weer geasfalteerd. Op de T-kruising gaat de route linksaf 
verder. 



Echter, wanneer u even rechtsaf gaat ziet u verderop een grote poort met een grote ingang waar u 
gemakkelijk de auto even kunt parkeren. Dit punt is één van de beste plaatsen om de grote trap te 
zoeken. 
Langs de weg hangen nestkasten aan palen. In het voorjaar zijn scharrelaars, steenuilen, torenvalken, 
kleine torenvalken en kauwen bij de kasten te zien. 
U gaat vervolgens weer verder in de richting van Santa Marta de Magasca. 
 
6 Bij Santa Marta de Magasca rijdt u om het dorp heen. U vervolgt uw weg aan de andere kant van 
het dorp. Vervolgens rijd u eerst door wat stukken met dehesa maar al snel gaat het landschap weer 
over in steppen. 
. 
7 U rijdt door tot een T-splitsing en neemt daar richting Trujillo.In de bermen bij deze T-splitsing 
broeden grauwe kiekendieven. U kunt deze weg verder volgen tot u bij een grotere weg komt waar u 
zelf uw verdere bestemming kunt bepalen.  
 


