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Donderdag 12 april 2007 

1. Bezocht gebied: Nationaal Park Monfragüe 
Per auto en wandelen, 17 deelnemers. 
Route: ca.20 km auto, korte afstand wandelen 
Karakteristiek:, steile rotsen, bos en stuwmeren. 
Hoogtepunten: vale gieren, alpengierzwaluwen, blauwe rotslijster, zwarte ooievaar, zwartsteeltje en 
veel andere planten 
Cijferwaardering: 8 

2. Bezocht gebied: omgeving camping 
Wandelexcursie met 8 deelnemers 
Route: vanaf de camping onder spoorviaduct door en linksaf route volgen. 
Karakteristiek: Dehesas en cultuurland 
Hoogtepunten: Rode wouw, roodkopklauwier, zuidelijke klapekster; Silene colorata, Belles 
sylvestris enz. 
Cijferwaardering: 8 

3. Bezocht gebied: Cerro Gimio 
Wandelexcursie met 9 deelnemers.  
Route: Met auto ca. 15 km naar 
beginpunt wan- delroute in NP  
Karakteristiek: Heuvelland met beek 
dal, bos en bosschages 
Hoogtepunten: Grote variatie aan 
planten; grijze wouw, baardgrasmus 
(afbeelding). 
Cijferwaardering: 8 



vrijdag 13 april 2007 

1. Bezocht gebied: Embalse de 
Borbollón 
Voornamelijk per auto, 9 
deelnemers. 
Route: via Plasencia N 630, afslag 
nr Pozuela de Zarzon, dan na 2 km 
Villa del Campo Embalse de 
Borbollón. 
Karakteristiek: Stuwmeer en 
dehesalandschap op route 
daarnaartoe. 
Hoogtepunten: steenarend 
(afbeelding), blauwe kiekendief, 
kleine zilverreiger, 
moerasschildpadden, blauwe 
dwergiris, hoepelroknarcis 
(afbeelding), Spaanse 
pijpbloemvlinder (afbeelding)  
Cijferwaardering: 7 

2. Bezocht gebied: Oevers van de Taag (route 3 in Crossbill Guide) 
Wandelexcursie 10 deelnemers. 
Route: In Nationaal Park Monfragüe  
Karakteristiek: Berghellingen en rivieroevers 
Hoogtepunten: goed ontwikkeld mediterraan bos; bont zandoogje, groentje. 
Cijferwaardering: 7 

3. Bezocht gebied: Van Torrejón el Rubio tot Talaván 
Per auto en wandelen 19 deelnemers 
Route: na Torrejón rechts richting Cáceres; na 4 km r echts (keizerarendnest) 
etc. 
Karakteristiek: dehesas, olijfboomgaarden., dennenbos, stuwmeer. 
Hoogtepunten: keizerarend in hoogspanningsmast, slangenarend, dwergarend, 
ooievaarskolonie met Spaanse mussen in dennen, steenarend bij Embalse de 
Talaván. 
Cijferwaardering: 7



zaterdag 14 april 2007 

1. Monfragüe en omgeving van Toril 

Per auto. 10 deelnemers. 
Route: Vóór bezoekerscentrum links. 
Uitzichtpunten Mirador de Tajadilla, 
Báscula en Portilla del Tíetar; dehesas bij 
Toril. 
Karakteristiek: dehesa-landschap bij Toril. 
Hoogtepunten: zwarte ooievaar, Spaanse 
keizerarend, oehoe met 2 jongen, 
pijpbloemvlinder, luzernevlinder, 
argusvlinder, adderringslang, roodstaart 
franjeteenhagedis. 
Cijferwaardering: 8,5 

2. Bezocht gebied: Tussen Cáceres en Trujillo 
Per auto 9 deelnemers 
Route: A66 naar Cáceres, E803 naar Valdesalor, daar 
CC142 naar Torreorgaz; Ex206 oversteken, infobord 
steppe, via Valdefuentes en Ex381 nr Trujillo; terug 
via A5 enz. / deel excursie ging naar Belén  
Karakteristiek: Steppes, stuwmeren, enz. stad Trujillo 
Hoogtepunten: bij plasje tussen embalse. Casa Zafra 
stuw van embalse De Salor o.a. kuifkoekoek, 
steltkluut. In steppes bij Torreorgaz plm. 30 grote 
trappen, kalanderleeuwerik en bij Belén kleine trap. 
Cijferwaardering: 8,25 

3. Bezocht gebied: Monfragüe, Fuente Francés, brug over Taag, Castillo en Salto del Gitano 
Wandelexcursie met 9 deelnemers. 
Route: Met auto van camping richting Torrejón en wandeling van Fuente del Francés naar Castillo 
en terug  
Karakteristiek: Nationaal Park, heuvels/bergen, stuwmeer, steile rotsen 
Hoogtepunten: 2 snuitvlinders, boomblauwtje, cleopatra; ad en juv alpenkraai, boompieper, blauwe 
rotslijster, tongorchis. 
Cijferwaardering: 8 
Een leuke waarneming: Terwijl we op de anderen stonden te wachten, viel mij op dat van de 
Europese netelbomen op de parkeerplaats twee exemplaren erg kaal waren. Toen ik de verrekijker 
erop richtte, zag ik twee vreemde vlinders om de kale takken vliegen. “Het lijkt wel of ze een snuit 
hebben”, zei ik tegen Marieke, waarop die zei dat er snuitvlinders bestonden. Gauw de Vlindergids 
erbij en inderdaad het waren snuitvlinders. Deze soort overwintert als vlinder. Ze leggen in 
maart/april hun eieren bij de bladknoppen van de Europese netelboom (Celtis australis), waarna de 
rupsen de takken kaal vreten. Dat was hier duidelijk het geval. De sterk afgevlogen vlinders bleven 
maar om de takken fladderen en gingen er soms even op zitten. Waarom? Om nog meer eieren 
leggen? Dat hebben we niet meer waargenomen. Leny Huitzing. 



maandag 16 april 2007 

1. Bezocht gebied: Garganta de los Infiernos. 
Wandelexcursie excursie gesplitst: 11 en 8 deelnemers. 
Route: Ex208 nr Plasencia, N110 nr Jerte, zuid.ingang 
park 
Karakteristiek: Crossbill Guide route 18 ; berggebied 
met canyon 
Hoogtepunten: slechtvalk, appelvink, waterspreeuw, 
gewone pad, muurhagedis, muurgekko, bles-
harlekijn,roodvleugelsprinkhaan, grote vos, veel andere 
vlinders. 
Cijferwaardering: 8 

2. Bezocht gebied: La Herguijuela; 
Arroyo de Valbuena" 
Wandelexcursie met 8 deelnemers..  
Route: Ex208 ri N, Ex108 ri W, CC911, 
terug via CC911 naar Mirador de la 
Portilla del Tiétar, CC911, Ex208. 
Karakteristiek: NP Monfragüe en 
wandelroute vanaf La Herguijuela 
Hoogtepunten: IJsvogel, kleine bonte 
specht, 3 herten, veel loslopende zwarte 
varkens, tongorchis, incarnaatklaver, 
peperboompje, loodgrijze bovist, 
smaragdhagedis, vlinders. 
Cijferwaardering: 8 

3. Bezocht gebied: La Vera (route 17 Crossbill Guide)
Per auto met 8 deelnemers 
Route: Vanaf Plasencia CC86 ri Avila, CC17 Cabrero, Piornal, Garganta de Olla, linksaf Ex391 
Yuste klooster, Ex203 Jaraiz de la Vera, Malpartida de Plasencia 
Karakteristiek: Berggebied met bos en rivierdalen. 
Hoogtepunten: Mannetjesorchis, tongorchis, groentje, citroentje, waterspreeuw, grijze gors, 
bergfluiter. 
Cijferwaardering: 7,5 



dinsdag 17 april 2007 

1. Bezocht gebied: Torrejón el Rubio, Arroyo 
en Embalse de la Vid, Salto del Gitano, 
Serradilla  
Per auto en wandelen 8 deelnemers 
Route: Weg van camping naar Torrejón el 
Rubio met div. landwegen (slecht toegankelijk) 
Karakteristiek: Gebied bij Torrejon el Rubio 
met beek en stuwmeer ; Arroyo de la Vid in NP 
Monfragüe, Salto del Gitano (gierenrots)" 
Hoogtepunten: Staartmees (spaanse subsp.), 
lachstern, dode trapslang, kaspische 
moerasschildpad, zuid koninginnepage, 
tongorchis 

2. Bezocht gebied: Campo Arañuela, 
Monfragüe en Embalse de 
Arrocampo/Almaraz  
Per auto en wandelen met 6 deelnemers 
Route: Via Portilla del Tiétar en Cortijo y 
Caserios de la Hergueijuela, Serrejón en 
Casatejada naar stuwmeer bij Saucedilla ; daar 
gewandeld; via autoweg terug" 
Karakteristiek: NP Monfragüe (Portilla del 
Tiétar) ; dehesas en landbouwgebied ; stuwmeer 
Hoogtepunten: Oehoe Portilla del Tiétar, snor, 
kleine en grote karekiet, purperreiger, woudaap, 
purperkoet, buidelmees in/bij stuwmeer 

3. Bezocht gebied: Steppes bij Trujillo en 
Belén (dag 1) en na overnachting in 
Benquerencia de la Serena, de steppen van 
Serena (dag2) 
Per auto met 10 deelnemers. 
Route (dag 1): Ex208 nr Trujillo, bij Aldea del 
Obispo re C88, re CC128, li CC99, in Sta Marta 
de Mogasca li CC57, via N521 nr Trujillo, 
vandaar Ex208, bij Aldea del Obispo re CC23, 
richting Belén en via Trujillo naar Benquerencia 
Karakteristiek: Steppes met stuwmeertjes, 
rivieren. 
Hoogtepunten: Grote en kleine trap, witbuik- 
zandhoen, grauwe kiekendief, 
kortteenleeuwerik, kwartel, steenarend; vos, 
wild zwijn en scharrelaar (dag 2) 
Cijferwaardering: 8 



Sfeerverslag door Wim Zolf 
Enkele deelnemers wilden graag naar La Serena. Omdat dit gebied ongeveer 180 km zuidelijk van 
de camping ligt was een tweedaagse excursie met overnachting het meest voor de hand liggend. 
La Serena is een steppegebied dat bekend is bij vogelaars vanwege de aanwezigheid van een aantal 
bijzondere vogelsoorten. 
Willem en Ad Wielemaker waren in de weken voorafgaand aan het kamp al in La Serena geweest 
en vertelden enthousiaste verhalen. Bovendien hadden zij een aantrekkelijk onderkomen gevonden 
in Benquerencia de la Serena dus niets stond een tweedaagse excursie meer in de weg.  

Vanaf de camping 
werd koers gezet naar 
Trujillo en meer in 
het bijzonder naar 
Belén. 
In dit steppegebied 
ten oosten van Tru-
jillo waren bij vorige 
excursies kleine en 
grote trappen gezien 
en ook dit keer werd 
na enig zoeken een 
aantal vogels van 
deze beide soorten waargenomen. Een zoektocht bij een verlaten boerderij leverde naast een groep 
kleine torenvalken ook een aardige lunchplek op maar niet de beloofde kuifkoekoek. In een van de 
kleine meertjes bij Embalse del Tozo werden vele tientallen koereigers en enkele kleine zilverrei-
gers waargenomen. In hetzelfde plasje zaten ook steltkluten, ooievaars en een enkele fuut. 
Met enige regelmaat werden grauwe kiekendieven waargenomen, een teken dat we het steppege-
bied van La Serena naderden. 
Bij het Embalse del Zújar werden nog twee politieagenten waargenomen die een controle wilden 
uitvoeren. Toen zij de vreemde nummerborden zagen stapten ze terug in de berm. 
Daarvoor waren we gestopt in het dorp Orellana la Vieja om wat te drinken en gelijktijdig te 
genieten van twee ruziënde hoppen. 

Onderweg zochten we de elektriciteitsdraden af, naast blauwe eksters en 
zuidelijke klapeksters leverde dat Leny de enige Scharrelaar op die 
gedurende dit kamp werd gezien. Rode Patrijzen liepen regelmatig over 
de weg en werden kennelijk niet sterk bejaagd want ze bleven vaak rustig 
zitten. In Benquerencia was de hostal snel gevonden ( er was er maar 
één). 
De eigenaar stond aan de bar een lastig karwei te doen (een beetje 
keutelen) waardoor de klanten even moesten wachten. Via onze 

meegebrachte tolk Bea werd ons verteld dat de kok vanavond niet aanwezig was maar dat in het 
nabij gelegen dorp prima eetgelegenheden waren. 

Na verdeling van de kamers en een korte opknapbeurt, beklommen we de heuvel naar de 
plaatselijke ruïne (Castillo).Deze ruïne was oorspronkelijk een Arabische burcht op een belangrijk 
strategisch punt waar zwaar om is gevochten omdat van hier uit een groot deel van Badajoz is te 
overzien. Van dit uitzicht hebben we dan ook genoten in de heerlijke avondzon. 
Rondom de ruïne vlogen alpengierzwaluwen en langs de weg er naar toe waren veel 
Roodborsttapuiten te horen en te zien. Helaas werd de zwarte tapuit die in deze biotoop thuis hoort 
niet gevonden. 



Voor de maaltijd gingen we dus naar het nabij gelegen dorp Castuera. Aangezien de Spanjaarden 
pas om 21.00 uur aan tafel gaan, konden we in de hoofdstraat nog even genieten van het 
gebruikelijke flaneren. 
In restaurant Los Naranjos werd het Menu del Dia besteld. Het werd de meest uitgebreide maaltijd 
van de veertien dagen. Sicco kreeg porties waar hij 2 dagen op kon teren. 

De volgende ochtend was het helder weer maar 
wel erg koud. We vertrokken in oostelijke 
richting. Onderweg werden insteken gemaakt 
om zodoende dieper het gebied in te komen. 
Hierbij werden de eerste witbuikzandhoenders 
gezien. Ook een westelijke blonde tapuit en een 
rode patrijs lieten zich goed bekijken. 
Regelmatig werden groepjes kleine torenvalken 
waargenomen en de grauwe kiekendieven lieten 
zien dat dit hun favoriete biotoop was. 
Langs de weg die in noordoostelijke richting 
naar het Embalse de la Serena loopt zagen we 
eindelijk de grotere groepen Grote Trappen. 
Enkele mannetjes lieten hun baltsgedrag goed 
zien zodat ook het bijzondere “ schuimbad” (zie 
afbeelding) kon worden waargenomen. 
Bij een drinkplaats vloog een grote groep 
witbuikzandhoenders op, hier zagen we ook een 
kleiner groepje zwartbuikzandhoenders. We 
zouden gedurende de dag nog regelmatig kleine 
groepjes vliegende zandhoenders zien. 

Volgens ons gidsje van Muddeman moest er ook een plek zijn waar vorkstaartplevieren zaten. Uit 
het kleine meertje vloog één vorkstaartplevier op en enkele groenpootruiters. 
Zoals vaak hadden de voorsten het gezien, wie wat achteraan liep had het gemist. Dat werd 
ruimschoots goed gemaakt want bij een korte stop, die we maakten om gieren te bekijken, nog geen 
kilometer verder spotte Henrik een groep van 50 à 60 vorkstaartplevieren die in de lucht achter 
insecten aan zaten. 
De vogels konden heel goed worden waargenomen omdat ze geen aanstalten maakten naar elders te 
vertrekken. 
Besloten werd dat dit een mooie afsluiting was van onze tweedaagse. Onderweg zagen we nog een 
gewonde kraanvogel die daardoor zijn soortgenoten naar het noorden niet had kunnen volgen. 
Het gebied waar we door reden is dun bevolkt. In de tijd van Franco werden in deze streek dorpen 
gesticht om de ontvolking tegen te gaan. De dorpen hebben de kenmerken van de tekentafel: een 
rechthoekig stratenplan met in het midden een dorpsplein. Op het dorpsplein het stadhuis en de kerk 
en aan de twee over gebleven zijden winkels en de bar. 
De bar in Madrigalejo gebruikten wij om wat te drinken en daarmee onze tweedaagse af te sluiten. 



Woensdag 18 april 2007 

1. Bezocht gebied: Berggebied tussen Cabezuela del Valle en Hervás 
Per auto met  9 deelnemers. 
Route: N110 naar Cabezuela del Valle, over bergweg naar Puerto de Honduras; daar wandeling 
naar top berg; bezoek aan Hervás (oude Joodse wijk) " 
Karakteristiek: Bergen, deels bebost 
Hoogtepunten: Tamelijk arm aan vogels, ca. 30 soorten, w.o. wielwaal, grote bonte specht, blonde 
tapuit, steenarend en provinciaalse grasmus 
Cijferwaardering: 7 

2. Bezocht gebied: De steppen van La Serena (vanuit Benquerencia)  
Zie sfeerverslag onder dinsdag 17 april 

Donderdag 19 april 2007 
1. Bezocht gebied: Cerro Gimio (herhaling) 
Wandelexcursie met 10 deelnemers.. Route: Zie 12/4 
Karakteristiek: Zie 12/4 
Hoogtepunten: Heel mooi pad door bloemrijk gebied, maar niet zo vogelrijk (oa wielewaal, aasgier, 
grote gele kwikstaart, blonde tapuit) 
Cijferwaardering: 9 

Sfeerverslag excursie naar Cerro Gimio 
door Geertje Pettinga

De AKC had de periode van het kamp weer 
heel goed voor ons uitgekozen: voor de 
vogelaars was het elke dag verrassend om te 
zien welke vogels er binnen of langs kwamen 
en voor de plantjeskijkers waren er steeds 
nieuwe bloemen te bewonderen, zoals de 
tongorchis en de distel Galactites tomentosa
met z’n roze bloemen en witte ‘hart’. Maar 
door het mooie weer bloeide alles ook snel uit! 
In dit kamp waren de excursies vaak goede 
combinaties voor vogels en planten.  

Dat hadden Andri en Willem bij het aankondigen van hun goed voorbereide excusieprogramma ook 
wel steeds gezegd, maar je gelooft niet meteen dat stops van vogelaars ook prima stops voor planten 
zijn. Ik heb prachtig bloeiende Spaanse lupine gezien toen de vogelaars ergens fout reden en van 
een andere vogelaar kregen we zelfs een portie cultuur op het mooie plein in Trujillo. 
Op donderdag 19 april 2007 gingen we met z’n tienen naar Villarreal de San Carlos om daar de 
wandeling naar Cerro Gimio te gaan maken. Uit mijn verhaaltje blijkt wel dat ik zelf naar plantjes 
kijk, maar deze excursie was ook leuk voor de vogelaars. Gelukkig ging het uitéénvallen van ons 
groepje in koplopers en achterblijvers vandaag ook weer heel gemoedelijk. ’t Was weer mooi weer! 
Het pad begon bij hellingen vol kleverige cistus en kuiflavendel, gelukkig prachtig in bloei, want op 
deze hellingen groeit nog niet veel anders. Deze soorten heroveren de kapvlakten van 
eucalyptusbomen, die waren geplant voor de papierindustrie. Na de oprichting van het Parque 
Natural de Monfragüe zijn ze gelukkig gerooid, want er kan niets onder groeien. De lekkere geur 
van de cistus komt niet van z’n grote witte, kreukelige bloemen met donkere vlekken, maar van het 
kleverige spul op de jonge bladeren. Als de kroonbladen afvallen kleuren ze zachtgeel. 



De klokjes van campanula lusitanica zijn zeer fel blauw. De bloemen van de kleine bremraap 
Orobranche ramosa zijn weer anders blauw, en we zagen ook geelbloemige grote bremraap 
(Orobranche rapum-genistae). Op welke planten ze parasiteerden was niet duidelijk. We daalden af 
naar een romantisch bosje van zwarte els bij de brug over de Malvecino-beek. De nachtegalen 
zongen er uit volle borst. Langs de oevers van de beek stonden weer de stekelige struiken met 
kleine bloemetjes die we langs alle beken zien. Pas tegen ’t einde van het kamp ontdekten we dat hij 
natuurlijk toch in de trouwe Polunin (Flowers of South-West Europe) staat: Securinega tinctoria, 
zelfs met foto. Maar ja, wij zijn niet gewend struiken te zoeken in de wolfsmelkfamilie, een erg 
grote, veelvormige familie, van namaak-cactussen tot bomen. Op sommige plaatsen langs de beek 
was alles omgewroet door wilde zwijnen. Een duivenkervel (Fumaria reuteri) bloeide met 
felgekleurde bloemetjes. 
We kwamen langs de oude brug Puente de Piedra, maar daar mocht je niet op. Op de grond onder 
het Kurkeikenbos stonden kleine slierten pijpbloem (Aristolochia paucinervis) al in bloei, en de 
pijpbloemvlinders maakten het plaatje af. Het bolgewasje Dipcadi serotinum zijn we vast heel vaak 
voorbijgelopen, want de bruine bloemetjes zijn heel onopvallend. Gelukkig groeit het graag 
bovenop rotsblokken en konden we het toch bewonderen. Nog onopvallender was een grote gekko 
die iemand aan een brok leisteen zag hangen! Eigenlijk zag je ‘m pas als hij even bewoog, want hij 
was perfekt gecamoufleerd op de steen. Dat maakte het ook heel moeilijk om hem te fotograferen: 
op het schermpje van een digitale camera werd ’t een vreselijk zoekplaatje. Grote zuignapjes aan 
z’n pootjes. 

Het was wel even klimmen naar de top van de 
Cerro Gimio, langs heide met bloemetjes in 
schermpjes (Erica umbellata), maar het uitzicht 
op de gierenrots Salto de Gitano en ’t kasteel 
was prachtig. Ondertussen was ik er ook aan 
gewend dat de Taag er hier maar saai uitziet, zo 
opgestuwd, maar water is hier kostbaar en 
afgelopen winter was er weinig sneeuw 
gevallen. Echt woest stromend water hadden we 
op de excursie naar de Garganta de los Infiernos 
in het Jerte-dal gezien en de Almonte had ook 
een mooi bed tussen de rotsen door uitgeslepen. 

Op de rotspiek van het uitzichtspunt aten we onze lunch, gelukkig was er ook een dakje voor 
schaduw. We zien in dit gebied zo verschrikkelijk veel zwarte wouwen dat we de jonge dieren die 
lang niet zo zwart zijn en een vlekkerig patroon hebben, toch al goed kunnen onderscheiden van 
rode wouwen.We daalden en klommen langs de andere oever van de Malvecino terug door het 
altijdgroene Mediterrane bos met veel gele bloemen met veel kroonblaadjes van Anemone palmata, 
aardbeiboom en boomhei met z’n zwarte beschimmelde stammetjes vol korstmos en eronder 
vonden we een klein orchideetje met veel bloemetjes: nonnetjesorchis (Neotina maculata). Op het 
laatste stuk van de route zagen we geen tulpjes en Spaanse kievitsbloem, maar we hadden al zoveel 
planten gezien, dat we het niet jammer vonden. En vandaag waren we vroeg op ’t kamp terug, al om 
half vier! 
De wandeling was landschappelijk ook heel mooi. ’t Is geen lange route, maar gaat wel veel op en 
neer. Een paar dagen later ging ik mee op de andere wandeling die bij Villarreal de San Carlos start, 
langs de Fuentes naar de Mirador de Tajadilla. Deze gaat de andere kant uit en voert door een veel 
opener landschap van hooilanden en berghellingen. Ook prachtige uitzichten op de rivier, bloeiende 
gladiolen en libellen. Het Nationale Park is niet zo makkelijk toegankelijk, maar deze uitgezette 
routes waren erg mooi en rustig. 



2. Bezocht gebied: Embalse de Arrocampo/Almaraz, Saucedilla  
Per auto. Route: Ex108 naar Saucedilla  
Karakteristiek en Hoogtepunten: Zie 17/4 en 21/4 o.a. waterral gehoord 
Cijferwaardering: 8 

vrijdag 20 april 2007 
1. Bezocht gebied: Embalse de Gabriel y Galán 
Per auto 11 deelnemers. 
Route: A66, linksaf via La Granja over C513 
Karakteristiek: Groot stuwmeer met grotendeels grazige oevers en bos rondom 
Hoogtepunten: Extreem hoge waterstand, maar aantal watervogels viel tegen ; oeverloper, 
geelpootmeeuw, kuifmees, boomvalk, groene specht, vuurgoudhaantje, kleine plevier;veel Cytinus
hypocistus, nonnetjesorchis, wit bosvogeltje. 
Cijferwaardering: 7 

2. Bezocht gebied: Kasteel Mirabel en 
ruta Vereda de Juan Puerta (uitgezette 
route)
Wandelexcursie met13 deelnemers.  
Route: Met auto’s vanaf camping bij 
viaduct linksaf naar Serradillas en dan re 
naar Mirabel. 
Karakteristiek: Heuvels met onder andere 
kwartsietrug en prachtig uitzicht 
Hoogtepunten: Fraai met mooie 
vergezichten, en schitterend 
dehesalandschap. Tulipa australis, 
provençaalse grasmus. 
Cijferwaardering: 9 

zaterdag 21 april 2007 

1. Bezocht gebied: Embalse de 
Arrocampo bij Saucedilla (herhaling 
17/4,maar rechtstreeks er naartoe) 
Hoogtepunten: Als extra: tijgervink. Op 
diverse plekken mooi purperkoeten. 

In dorpje Saucedilla (afbeelding) rond-
leiding door de kerk met de 'burgermeester' 
die eerst voor ons in het stadhuis een 
stapel folders en 20 groene petjes ophaalde 
en vervolgens uitdeelde. Op het petje staat: 
”Monfragüe, reserva de la biosfera, Parque 
ornitológica de Saucedilla” 



2. Bezocht gebied: Embalse de Portaje 
Per auto met 5 deelnemers. Route: A66 zuidwaarts tot rechtsaf CC210 
Karakteristiek: stuwmeer. Hoogtepunten: Weinig watervogels; geen bijzondere vogels. 
Cijferwaardering: 6 

3. Tekenexcursie 
Wandelexcursie 8 deelnemers 
Route: Links en rechts van en over weg zelf naar Malpartida de Plasencia 
Karakteristiek: Via pecuaria door afwisselend landschap (dehesa, grasland etc) 
Hoogtepunten: Afwisselend landschap, rust en blauwe irisjes die ‘s morgens nog dicht waren en pas 
op de terugweg toen ze volop bloeiden opvielen. 
Cijferwaardering: 8 

zondag 22 april 2007 

1. Bezocht gebied: Steppen bij Aldea del Obispo en 
Belén 
Per auto met 6 deelnemers.  
Route: Vanaf Torrejón naar Aldea del Obispo, daar rechts 
en links van hoofdweg 
Karakteristiek: Steppen, stuwmeertjes enz.  
Hoogtepunten: 69 soorten vogels, waaronder purperreiger, 
zwarte ooievaar, kwartel, griel (heel mooi 2 ex gezien – 
zie tekening), grote en kleine trap, kievit, groenpootruiter, 
duinpieper, kortteenleeuwerik; blesharlekijn, Spaans 
dambordje en atalanta 
Cijferwaardering: 8 

2. Bezocht gebied: Mirabel 
Wandelexcursie met 8 deelnemers. Herhaling van 20/4 
Cijferwaardering: 8 

3. Bezocht gebied: Cerro Gimio (groene paaltjes - nu met uitkijkpunt)
Wandelexcursie met 4 deelnemers. Hoogtepunten: o.a.wielewaal, koninginnepage, plasrombout, 
beekoeverlibel, bekende planten van gebied.  
Cijferwaardering: 9 



maandag 23 april 2007 

1. Bezocht gebied: La Herguijuela 
Route: Ex108 tot Navalmoral de la Mata, afslaan Jaraiz de la Vera, dan zuidelijk richting PN 
Monfragüe. Karakteristiek: dehesas. Hoogtepunten: IJsvogel, edelherten, varkens ! 

2. Bezocht gebied: Malpartida de Cáceres, Arroyo de la Luz, Los Barruecos 
9 deelnemers. Per auto. Cijferwaardering: 8 
Route: Over A66 naar Cáceres enz. 
Karakteristiek: Steppen, stuwmeren, rotsgebied enz.  
Hoogtepunten: Ooievaarkolonie op granietrotsen bij Barruecos, kuifkoekoeken, tafeleenden, 
libellen, w.o. plasrombout en platbuik 

3. Bezocht gebied: Oevers van de Rio Almonte 
Per auto en wandelen 
Route: Ex208 door Torrejón; wandeling vanaf bogenbrug over de rivier, plm. 2 km
Karakteristiek: rivieroever en dehesa 
Hoogtepunten: Orpheusgrasmus, steenarend en op terugweg havikarend (6 km vanaf camping); 
keizerarend op hoogspanningsmast bij Torrejón; Narcissus fernandesii, veel Orobanche rapum-
genistae en O. ramosa" 

Sfeerverslag 
door Henrik de Nie 
Vandaag reden we via Monroy naar de rivier de Almonte. De weg kruist daar de rivier met een heel 
bijzondere brug, met halfronde bogen. Die bogen zijn kennelijk niet voldoende om bij hoge 
waterstanden het water vlot door te laten en daarom bedacht de architect nog maar een paar extra 
gaten in de brug. In 1999 was ik daar en toen konden we overal door de rivier waden, nu stroomde 
er rijkelijk water en zou je het niet in je hoofd halen om er te gaan waden. 

Figuur 1. Brug over de Rìo Almonte. 

We lopen vanaf de brug een heel stuk langs de rivier naar het westen. Hier liggen weer prachtige 
dehesa’s, het lijkt of ze in de loop van deze vakantie steeds kleurrijker worden. Hier is nu vooral 
geel onder de kurkeiken en de rivier ziet weer helemaal wit van de bloeiende waterranonkel. We 



lopen in rustig vogelaarstempo. De oogst aan bijzondere vogels is niet opvallend hoog, maar toch is 
er voortdurend wat te beleven. Zo nu en dan een slangenarend, altijd wel ergens een vale gier in de 
lucht en voor de mensen die goed opletten zat daar ook wel eens een monniksgier tussen. Het leukst 
was wel de orpheusgrasmus. De fanatieke vogelaars hadden deze Sylvia, die zich op houdt in de 
dichte kronen van de eiken, al in de gaten. Zijn zang heeft iets merelachtigs. Maar horen en zien 
zijn twee dingen. Leunend tegen een eik en comfortabel zittend in de schaduw met de telescopen in 
aanslag, lukt het om de vogel een paar keer heel goed te zien. Zo duidelijk zelfs dat alle kenmerken 
van de westelijke ondersoort zichtbaar worden. Deze vogel lijkt meer op een braamsluiper terwijl 
de oostelijke orpheusgrasmus van bijvoorbeeld Lesbos, eerder op een zwartkop lijkt. 
Teruglopend naar de boogbrug zweeft nog even een eerstejaarse steenarend over, met alle 
kenmerken van een juveniel, zo uit het boekje. 
Na de rivier rijden na een stukje autoweg over een lange zandweg vol kuilen, door een nogal kaal 
dehesalandschap waarin veel distels staan. Loek weet de plaats van waar je redelijk zicht hebt op 
een nest van een Spaanse keizerarend. Zo zeulen we met de telescopen een eindje de gloeiend hete 
dehesa in totdat we ongeveer op 500 m van de elektriciteitsmast staan. Het optische geschut wordt 
in stelling gebracht en jawel, mevrouw zit op haar nest, met enige moeite zie je haar kop soms 
bewegen. Ik ontdek plotseling een vliegende arend; het beest is zo goed om een stuk in onze 
richting te zweven. Zo kunnen we even alle karakteristieken van een keizerarend zien, zoals de 
lichte voorvleugels. Maar zodra we daarop zijn uitgekeken, schroeft de arend weer snel omhoog, 
ver van ons vandaan en verdwijnt even snel uit het zicht als dat hij verscheen. 
Als ik al weer thuis bij de andere Wageningse watjes aan het koken ben, maken de andere 
deelnemers nog een ommetje door het Nationale Park, en zien daar een havikarend. Die kan ik dus 
voor 2007 op mijn jaarlijst wel vergeten.  

dinsdag 24 april 2007 
1. Bezocht gebied: Gebied tussen Torrejón el Rubio, Monroy en Aldea del Obispo 
Per auto met 8 deelnemers..  
Route van John Muddeman in omgekeerde richting, beginnend in Torrejón el Rubio, via Monfragüe 
terug. Karakteristiek: Steppe en akkers 
Hoogtepunten: 53 vogelsoorten, w.o.kleine trap, kuifkoekoek, kwartel; 3 edelherten, bidsprinkhaan, 
diverse dambordjes. Cijferwaardering: 8 

Figuur 2. Excursieregelaars Andri en Willem in actie. 



Nabeschouwing 
De laatste avond kregen de deelnemers een maaltijd voorgezet. De koks, Jan en Hanneke Mooi 
hadden van te voren gezegd dat het een bescheiden maaltijd zou zijn en iedereen werd aangeraden 
toch van te voren iets te eten. De koks hadden echter zeer hun best gedaan en dus hadden ze deze 
waarschuwing beter achter wegen kunnen laten, dan hadden ze nog meer eer van hun werk gehad. 
De salades smaakten prima en er waren met onbekrompen maat borrelhapjes om te knabbelen en 
voldoende heerlijke rode Spaanse wijn om vrolijk bij te worden. 
Eerder op de avond werden de kampbestuursleden gehuldigd met duurzaam in steen gebeitelde 
herinneringen. 
Het was een zeer geslaagd kamp. Het gebied heeft voor mensen met verschillende interesses erg 
veel te bieden: vogels, planten, landschappen, geschiedenis en architectuur. Curieus genoeg was het 
weer uitzonderlijk goed: niet warm, zonnig overdag en ’s avonds soms regen met onweer. Het was 
in Spanje koeler en natter dan in diezelfde periode in Nederland waar het toen uitzonderlijk heet en 
droog was! 

Figuur 3. Huldiging Maria Lauran. 



Becommentarieerde lijst van waargenomen vogelsoorten 
Samenstelling: Andri Binsbergen (m.m.v. anderen)  

Dodaars 
Waargenomen in ondiepe plassen/meren en 
langzaam stromende rivieren zoals Embalse de 
Talaván, Rìo Almonte en Arroyo de la Luz 
Fuut 
Op meerdere dagen gezien op meren. 
Aalscholver 
Enkele malen gezien, veel in Embalse de 
Arrocampo bij Saucedilla 
Woudaap 
Tijdens excursies naar Embalse de Arrocampo 2 ex 
bij Saucedilla mooi gezien 
Koereiger 
Regelmatig zijn groepen en kolonies koereigers 
gezien. 
Kleine zilverreiger 
Schaarser dan koereiger; in verscheidene wetlands 
gezien 
Blauwe reiger 
Regelmatig gezien, meestal enkelingen. 
Purperreiger 
Enige malen, vooral bij Embalse de Arrocampo bij 
Saucedilla mooi gezien. 
Ooievaar 
Zeer algemene broedvogel, op elke excursie gezien. 

Zwarte ooievaar 
Broedvogel in Monfragüe en daar regelmatig gezien. 
Soms elders. 
Lepelaar 
14/4 tussen Trujillo en Càceres, 21/4 Embalse de 
Arrocampo 
Wilde eend 
Voor Nederlandse begrippen schaars, maar wel elke 
dag gezien. 
Krakeend 
Redelijk vaak gezien. 
Tafeleend 
Alleen op 23/4 bij Barruecos gezien. 
Vale gier 
Er broeden in Monfragüe ca. 100 paren. Daar en 
elders elke dag gezien. 
Monniksgier 
Gezien in Monfragüe, waar enkele paren broeden, 
en in wijde omtrek 

Aasgier 
Verschillende keren gezien, o.a. in Monfragüe 
Steenarend 
Op 13/4 in Monfragüe, 17/4 bij Embalse de Talaván 
(nest) en 23/4 bij de Rio Almonte. 
Spaanse keizerarend 
Gezien in Monfragüe en bij horst in 
hoogspanningsmast 4 km west van Torrejón el 
Rubio. 
Slangenarend 
Niet algemeen, maar wel regelmatig gezien. 
Dwergarend 
Algemener dan slangenarend, op verschillende 
plaatsen gezien. 
Havikarend 
Ca. 6 km van camping, richting NP, zaten twee 
havikarenden, die door slechts enkelen zijn gezien.
Rode wouw 
Vrij schaarse vogel, maar regelmatig gezien, o.a. bij 
Malpartica de Plasencia. 
Zwarte wouw 
Zeer algemene broedvogel; broedde o.a. in dehesa 
bij camping. 
Grijze wouw 
Helaas door weinigen gezien, op slechts twee 
excursies. 
Bruine kiekendief 
Op 17/4 en 22/4 gezien in steppen bij Belèn/Trujillo 
Blauwe kiekendief 
13/4 1 ex Embalse de Borbollòn 
Grauwe kiekendief 
Op verscheidene dagen gezien, in la Serena 
verscheidene exemplaren. 
Buizerd 
Meerdere keren gezien, maar vrij schaars. 
Sperwer 
16/4 Garganta de los Infiernos en 20/4 Mirabel 
Torenvalk 
Verschillende keren gezien, o.a. Monfragüe; 
onderscheid tussen torenvalk en kleine torenvalk 
was vaak moeilijk." 
Kleine torenvalk 
Op verschillende plaatsen, o.a. in Trujillo, opvallend 
aanwezig. 
Slechtvalk 
13/4 en 14/4 Monfragüe, 16/4 Garganta de los 
Infiernos. 
Rode patrijs 
Weinig gezien, vaker gehoord, op verschillende 
plaatsen. 
Kwartel 
Op verschillende plaatsen/data gehoord, nooit 
gezien. 



Fazant 
Enkele keren gezien en gehoord. 
Kraanvogel 
Tijdens La Serena-excursie een kennelijk ziek of 
invalide exemplaar 
Waterhoen 
In verschillende geschikte wetlands gezien en/of 
gehoord, vaak niet zo open en bloot als in 
Nederland. 
Meerkoet 
Komt wat meer voor dan waterhoen en liet zich 
meer zien. 
Purperkoet 
Embalse de Arrocampo bij Saucedilla, bij alle 
bezoeken minstens 1 ex. 
Grote Trap 
Vooral goed gezien in La Serena en steppen ten 
noordoosten van Cáceres, soms enkele tientallen bij 
elkaar. 
Kleine Trap 
Kleinere aantallen en door gedrag minder gezien 
dan grote trap, o.a. la Serena en Belèn. 
Waterral 
Op 19/4 gehoord bij Embalse de Arrocampo 
Steltkluut 
In verschillende geschikte wetlands gezien, ook op 
nest. 
Griel 
Vaak gehoord, ook vanaf camping, maar weinig 
gezien, bijv. 2 ex. bij Malpartida de Cáceres op 23/4. 
Vorkstaartplevier 
Tijdens excursie naar La Serena grote groep van 50 
- 60 ex. 
Kleine plevier 
In verscheidene gebieden, in beddingen van rivieren 
en langs oevers van stuwmeren. 
Kievit 
Alleen gezien op 22/4 Arroyo de la Luz 
Witgatje 
13/4 1 ex Embalse de Borbollón 
Oeverloper 
Een aantal malen gezien langs oevers van rivieren 
en stuwmeren 
Groenpootruiter 
La Serena 18/4 en 22/4 Arroyo de la Luz (4 ex) 
Kokmeeuw 
Slechts enkele malen gezien, o.a. 22/4 Arroyo de la 
Luz 
Geelpootmeeuw 
Enkele keren een enkel ex gezien. 
Lachstern 
13/4 en 17/4 1 ex Monfragüe 
Zwartbuikzandhoen 
La Serena en steppen bij Belèn en Càceres 
Witbuikzandhoen 
Als zwartbuik,maar minder 
Rotsduif/verwilderde duif 
Monfragüe en elders in gebieden met rotsen 
Houtduif 

Niet zo algemeen als in Nederland, maar elke dag 
gezien 
Turkse tortel 
Algemeen voorkomend, vooral in steden en dorpen 
Zomertortel 
La Serena en op 22/4 bij Belèn 
Koekoek 
Altijd en overal te horen, minder te zien 
Kuifkoekoek 
Een aantal malen goed gezien, o.a.14/4 bij Embalse 
de Salor en 23/4 Belèn 
Oehoe 
Enige malen (door iedereen waarschijnlijk) adulte 
vogels met jongen gezien in Monfragüe 
Steenuil 
Regelmatig gehoord op camping. Overigens geen 
waarnemingen 
Dwergooruil 
Bij de camping regelmatig gehoord 
Gierzwaluw 
Algemeen, op de meeste excursies gezien 
Vale gierzwaluw 
Met zekerheid alleen gezien in Trujillo en NP 
Monfragüe 
Alpengierzwaluw 
Bij de brug over de Taag in NP Monfragüe een 
aantal keren gezien. 
Hop 
Tijdens vrijwel elke excursie èn op de camping 
gezien/gehoord. 
IJsvogel 
Een aantal keren gezien, o.a. in NP Monfragüe 
Bijeneter 
Vanaf de eerste dag een aanzwellende stroom 
vanuit het zuiden. 

Scharrelaar 
Alleen in La Serena gezien 
Groene specht 
Een aantal keren gehoord 



Grote bonte specht 
Vrijwel elke dag wel ergens gehoord of gezien. 
Kleine bonte specht 
Enkele keren gehoord/gezien (o.a. in dehesa bij 
Mirabel 20/4) 
Veldleeuwerik 
Schaarse vogel in Extremadura, enkele keren 
gezien/gehoord, o.a. op top Cerro Valdeamor (1845 
m) 
Kuifleeuwerik 
Prominent aanwezig in geschikt biotoop, ook op 
camping. 
Theklaleeuwerik 
Deze en vorige soort komen gemengd in 
Extremadura voor. Slechts zelden werden Theklas 
herkend. Wie durft? 
Boomleeuwerik 
In geschikt gebied hing er altijd wel een 
boomleeuwerik hoog in de lucht zijn lululu-liedje te 
zingen 
Kortteenleeuwerik 
Slechts enkele keren gezien, o.a. in steppegebieden 
tussen Trujillo en Càceres 
Kalanderleeuwerik 
In steppegebieden bij Càceres, Trujillo, Belèn en in 
La Serena gezien. 
Oeverzwaluw 
Slechts 1x gezien, bij Saucedilla (Arrocampo) 
Rotszwaluw 
Regelmatig gezien, m.n. in NP Monfragüe en bij 
bruggen. 
Boerenzwaluw 
Zeer algemeen, overal waargenomen. 
Huiszwaluw 
Nog algemener dan boerenzwaluw. 
Roodstuitzwaluw 
Veel schaarser dan twee voorgaande soorten, maar 
vaak gezien, o.a. in NP Monfragüe 
Duinpieper 
22/4 gezien in steppegebied bij Càceres 
Boompieper 
14/4 Monfragüe 
Witte kwikstaart 
Minder algemeen dan in Nederland, maar vaak 
gezien 
Iberische (gele) kwikstaart 
Een enkele keer gezien  
Grote gele kwikstaart 
Herhaalde malen op geschikte plaatsen langs beken 
of rivieren 
Winterkoning 
Veel minder talrijk dan in Nederland, maar 
regelmatig gehoord/gezien 
Waterspreeuw 
Enkele keren gezien, Garganta de los Infiernos en 
La Vera 
Heggemus 
Opvallend schaars, zit alleen in bergen; gehoord 
18/4 in berggebied tussen La Cabeza del Valle en 
Hervès 

Roodborst 
Vrij schaars, maar regelmatig gehoord/gezien 
Nachtegaal 
Vooral in beek- en rivierdalen opvallend aanwezig. 
Zwarte roodstaart 
Alleen gezien in NP Monfragüe. 
Tapuit 
Vrij schaars, op slechts 7 dagen gezien 
Westelijke blonde tapuit 
Enkele keren gezien, veel minder dan verwacht 
Paapje 
Enkele keren gezien 
Roodborsttapuit 
Vrijwel elke dag gezien 
Blauwe rotslijster 
Met name gezien in Monfragüe 
Grote lijster 
Weinig opvallend voor wie de zang niet kent, was er 
in veel gebieden altijd wel een grote lijster te horen 
Merel 
Ook in Extremadura neemt de merel in aantal toe; 
overal te zien en vóór zonsopgang te horen 
Tuinfluiter 
Slechts 1x waargenomen: 15/4 camping 
Zwartkop 
Een algemene vogel, die veel werd gehoord en 
soms gezien 
Orpheusgrasmus 
Enkele keren waargenomen, o.a. mooi gezien op 
23/4 aan de oever van de Almonterivier 
Kleine Zwartkop 
Vaker gehoord dan gezien, vrij algemene vogel 
Bergfluiter 
12/4 Monfragüe en 16/4 Garganta de los Infiernos 
Baardgrasmus 
Geregeld gezien/gehoord 
Proven‡aalse Grasmus 
Enkele malen gezien, vaker gehoord. 
Graszanger 
Een aantal malen werd de graszanger gehoord en 
ook goed gezien tijdens zangvluchten vooral bij 
stuwmeer Arrocampo. 
Snor 
Gehoord bij stuwmeer Arrocampo 
Cetti’s Zanger 
Op veel plaatsen met wat water en bij voorkeur 
Spaans riet gehoord en soms gezien 
Kleine karekiet 
Tijdens excursies naar stuwmeer Arrocampo 
gehoord; ook op 19/4 bij Villa Real 
Grote Karekiet 
Emalse de Arrocampo en enkele andere wetlands 
Fitis 
Op eerste dag op camping gehoord en later nog 
enkele keren elders 
Tjiftjaf 
Enkele keren gehoord 
Vuurgoudhaantje 
20/4 in bos bij Embalse de Gabriel y Galèn 



Goudhaan 
Regelmatig gehoord in naaldbossen 
Koolmees 
Even algemeen als in Nederland 
Pimpelmees 
Iets minder algemeen dan koolmees, maar elke dag 
waargenomen 
Kuifmees 
Enkele malen gehoord en/of gezien 
Staartmees 
Een aantal keren gezien, waarbij soms ook 
ondersoort irbii kon worden vastgesteld 
Buidelmees 
Embalse de Arrocampo nest met buidelmees 
Boomklever 
Opvallend algemeen, ook in dehesas, o.a. op 
camping 
Boomkruiper 
Algemeen, vaak gehoord en herhaaldelijk gezien 
Roodkopklauwier 
Elke dag gezien 
Zuidelijke klapekster 
Minder talrijk dan vorige soort, maar regelmatig 
waargenomen 
Blauwe ekster 
Op camping met enkele tientallen aanwezig; ook 
elders veel gezien 

Ekster 
Minder talrijk dan blauwe, maar vaak gezien, soms 
achtervolgd door kuifkoekoek 
Gaai 
Niet talrijk, maar een aantal keren gezien of gehoord 

Kauw 
Veel schaarser dan in Nederland, maar regelmatig 
gezien 
Alpenkraai 
Slechts 1 keer gezien: 2 ex Monfragüe op 14/4 
Zwarte kraai 
Komt vooral in berggebied voor! 12/4 Monfragüe en 
een enkele keer elders 
Raaf 
Opvallend talrijk, in alle typen landschap. Op 20/4  
groep van 20 a 30 ex rond de ruïne van Mirabel. 
Zwarte spreeuw 
Deze enthousiaste zanger, die met z’n vleugels de 
maat slaat, komt overal voor, ook op de camping 
Wielewaal 
Het duurde tot 15/4 voordat de eerste werd gehoord; 
daarna vrijwel elke dag gehoord en gezien 
Huismus 
Zeer algemeen, overal 
Spaanse mus 
Komt verspreid voor, soms in flinke kolonies, o.a. bij 
ooievaarkolonies; ook hybriden met huismus, o.a.op 
camping 
Tijgervink 
Verwildere exoot, 1 ex (vrouw) gezien in rietoever 
van stuwmeer Arrocampo bij Caucecilla. 
Vink 
Algemeen en zeer verspreid voorkomend 
Kneu 
Redelijk vaak gehoord of gezien, maar z’n geknutter 
valt niet altijd op 
Putter 
Een algemene vogel, die zich overal liet horen 
(soms vanuit een kooitje!) 
Groenling 
Weinig genoteerd, waarschijnlijk vaak aan aandacht 
ontsnapt 
Europese kanarie 
Algemene soort, die echter meer geboomte nodig 
heeft dan bijv.vink 
Appelvink 
O.a.Monfragüe en bos van Garganta de los 
Infiernos; een soort die niet opvalt en daarom vaak 
over het hoofd wordt gezien" 
Grauwe gors 
Algemeen, ook in boomloos landschap zoals steppe 
Grijze gors 
Een aantal malen mooi gezien, met name in 
Monfragüe 



Plantenlijst 
Samengesteld door Willy Bijl en foto’s van Willy Bijl, geredigeerd door Henrik 
de Nie (soms met aanvullingen van Leny Huitzing) 

Lycopsida 
Selaginella denticulata: Mediterrane selaginella 

Selaginella selaginoides:Engels mos 
Dennstaedtiaceae 

Pteridium aquilinum: Adelaarsvaren 

Gymnogrammaceae 

Anogramma leptophylla 
Polypodiaceae 

Polypodium vulgare: Eikvaren 
Aspleniaceae 

Asplenium adianthum-nigrum: Zwartsteel 

Asplenium ruta-muraria: Muurvaren 

Asplenium trichomanes: Steenbreekvaren 

Ceterach officinarum: Schubvaren 
Athyriaceae 

Cystopteris spec. Soort blaasvaren 
Pinaceae 

Pinus pinaster: Zeeden 

Pinus pinea: Parasolden 

Cupressaceae 
Juniperus spec. Jeneverbes 

Fagacea 
Castanea sativa: Tamme kastanje 

Quercus ilex: Steeneik 
Quercus pyrenaica: Pyrenese eik 

Quercus suber: Kurkeik 
Ulmaceae 

Celtis australis: Europese netelboom 

Parietaria judaica: Klein glaskruid 
Urticaceae 

Urtica membanacea: soort brandnetel 

Santalaceae (sandelhoutfamilie) 

Osyrus alba 
Aristolochiaceae 

Aristolochia paucinerva: Groene pijpbloem 
(bodembedekker mediterraan bos) 

Rafflesiaceae 
Cytinus hypocistus: Gele hypocist 

Polygonaceae 
Rumex bucepholophoras: soort zuring 

Rumex hastata: soort zuring 
Rumex hydrolapathum: Waterzuring 

Rumex scutatus: Spaanse zuring 

Rumex scutellarus: soort zuring 
Caryophyllaceae 

Arenaria bertolonii 
Arenaria montana: Bergzandmuur 

Corrigiola litoralis: Riempjes 
Herniaria cinerea 

Herniaria glabra: Kaal breukkruid 
Kohlrauschia velutina: soort mantelanjer (ook op 

het kampeerterrein) 
Paronychia argentea: Ronde steppe-edelweiss 

Petrorhagia saxifraga: Kleine mantelanjer 
Polycarpon tetraphyllum: Kransmuur 

Silene colorata: Kleurige koekoeksbloem (op cam-
ping, bloeit 's morgens) 

Silene latifolia: Avondkoekoeksbloem 

Spergularia fimbriata: soort schijnspurrie 
Spergularia purpurea: Paarse schijnspurrie (veel 

voorkomend) 
Ranunculaceae 

Anemone palmata: Mediterrane gele anemoon 

(ook met witte bloemen) 

Ficaria verna: Speenkruid 
Nigella damascena: soort juffertje-in-het-groen 

Ranunculus auricomus: Gulden boterbloem 
Ranunculus gracilis: soort boterbloem 

Ranunculus scleratus: Blaartrekkende boterbloem 

Paeoniaceae 

Paeonia broteroi: Westelijke pioenroos 

Papaveraceae 
Fumaria officinalis: Gewone duivenkervel 

Fumaria reuteri: soort duivenkervel 
Papaver argemone: Ruige klaproos 

Papaver hybridum 

Cruciferae 

Alyssum alyssoides: Bleek schildzaad 
Arabis verna: Voorjaarsscheefkelk (mediterraan 

bos) 
Biscutella didyma: Eenjarig Brilkruid 

Capsella bursa pastoris: Herderstasje 
Eruca sativa: Zwaardherik 

Nasturtium officinale: Witte waterkers 
Teesdalia nudicaulis: Klein tasjeskruid 

Resedaceae 

Reseda phyteuma: Rapunzelreseda 
Crassulaceae 

Crassula tilaeca: Mosbloempje 

Sedum andegavense: soort vetblad 

Sedum caespitosum : soort vetblad 
Umbilicus rupestris: Rotsnavelkruid 

Saxifragaceae 
Saxifraga granulata: Knolsteenbreek 

Rosaceae 
Crataegus monogyna: Eenstijlige meidoorn 

Potentilla grandiflora: soort ganzerik 
Sanquisorba minor: Kleine pimpernel 

Sorbus aucuparia: Wilde lijsterbes 
 

 
Figuur 4 . Gele lupine 

 



Leguminosae 
Adenocarpus complicatus: soort klierbrem  

Anthyllis vulneraria: Wondklaver 

Astragalus lusitanicus: Reuzenhokjespeul 
Cytisus multiflorus: Witte brem 

Cytisus scoparius: Gewone brem 
Genista hirsuta: Behaarde brem (kleurde hellingen 

geel) 
Lathyrus aphaca: Naakte lathyrus 

Lathyrus cicera: soort lathyrus 
Lathyrus setifolia: soort lathyrus 

Lotus uliginosus: Moerasrolklaver 

 

Figuur 5. Blauwe lupine 

 
Lupinus angustifolius: Blauwe lupine (Foto) 

Lupinus hispanicus: Spaanse lupine 
Lupinus luteus: Gele lupine (Foto) 

Medicago arabica: Gevlekte rupsklaver 
Medicago polymorpha: Ruige rupsklaver 

Melilotus officinalis: Gele honingklaver 
Retama sphaerocarpa: Retamabrem 

Spartium junceum: Bezemstruik 
Trifolium arvense: Hazenpootje 

Trifolium incarnatum: Incarnaatklaver (Foto) 
Trifolium nigrescens: soort klaver 

Trifolium pilulare: soort viltig klaver 
Trifolium repens: Witte klaver 

Trifolium stellatum: Sterklaver (Foto) 

Trifolium tomentosum: Viltige klaver 
Vicia atrorubens: soort wikke 

Vicia benghalensis (atropurpurea): soort wikke 
Vicia lutea: Gele wikke 

Oxalidaceae 
Oxalis pes-caprae: gele Klaverzuring 

Geraniaceae 
Erodium chium: soort reigersbek 

Erodium ciconium: soort reigersbek (lange 

vruchten) 
Geranium lucidum: Glanzig robertskruid 

Geranium robertianum: Robertskruid 
 

Figuur 6. Incarnaatklaver 
 

 

Figuur 7. Sterklaver 

 

Poligalaceae 

Polygala microphylla: een vleugeltjesbloem 
Linaceae 

Linum perenne: Overblijvend vlas 
Linum bienne: soort vlas 

Linum trigynum: soort vlas 
Euphorbiaceae 

Mercurialis annua: Tuinbingelkruid 

Euphorbia broteroi: Roodbloemige wolfsmelk 
Securinega tinctoria 

Meliaceae 
Melia azedarach: Kralenboom 

Anacardiaceae 

Pistacia terebinthus: Terpentijnboom (Foto) 

Aceraceae 
Acer monspessulanum: Franse esdoorn 



Rhamnaceae 
Rhamnus oleoides: soort wegedoorn 

Thymelaceae 

Daphne gnidium: Soort peperboompje 
Violaceae 

Viola arvensis: Akkerviooltje 
Viola odorata: Maarts viooltje 

Cistaceae 
Cistus albidus: soort cistus (roze bloemen) 

Cistus clusii: soort cistus (kleine witte bloemen) 
Cistus ladanifer: Kleverig zonneroosje 

Cistus salvifolius: Salieblad zonneroosje 

Fumana thymifolia: Thijmbladig zonnenroosje 

Halimium commutatum: soort zonneroosje (geel) 
Halimium lasianthum: soort zonneroosje (geel) 

Halimium ocymoides: soort zonneroosje 
Helianthemum apenninum: Wit zonneroosje 

Tuberaria bupleurifolius: soort gevlekt zonneroosje 

Tuberaria guttata: Gevlekt zonneroosje (donkere 

vlekken in het hart zie foto) 

Tuberaria lignosa: soort zonneroosje 
 

Figuur 8. Terpentijnboom 

 
Cucurbitaceae 

Bryonia dioica: Heggerank 

Cucurbitaceae 

Ecballium elaterinum: Springkommommer 
Cactaceae 

Opuntia ficus indica: Schijfcactus 
Myrtaceae 

Eucalyptus spec. Eucalyptus (wordt in natuurpark 

verwijderd) 

Umbelliferae: 
 Ferula communis: Reuzenvenkel 

Scandix pecten-veneris: Naaldenkervel 
Smyrnium olusatrum: Zwartmoeskervel 

Smyrnium perfoliatum: Doorwaskervel 

Ericaceae 
Arbutus unedo: Aardbeiboom (mediterrane bos 

Foto) 

Erica arborea: Boomhei (mediterrane bos) 
Erica lusitanica: Portugese dophei 

Erica umbellata: Schermdophei 

Figuur 9. Aardbeiboom 

Primulaceae 
Anagallis arvensis arvensis: Rood guichelheil 

Anagallis arvensis foemina: Blauw guichelheil 
Anagallis monelli: guichelheil met grote blauwe 

bloemen 
Primula vulgaris: Stengelloze sleutelbloem 

Oleaceae 
Fraxinus angustifolium: Smalbladige es 

Fraxinus excelsior: Es 

Jasminum fruticans: Struikjasmijn 
Jasminum mesnyi: soort Jasmijn 

Jasminum nudiflorum: Winterjasmijn 
Phillyrea angustifolia: Smalbladige steenlinde 

 

Figuur 10. Gevlekt zonneroosje 
 

Gentianaceae 
Blackstonia perfoliata acuminata : soort bitterling 

Apocynaceae 
Vinca difformis: een maagdenpalm (grote licht-

blauwe bloemen) 
Rubiaceae 

Rubia peregrina 
Rubia tinctoria: Meekrap 

Sherardia arvensis: Blauw walstro 
Convolvulaceae 

Convolvulus arvensis: Akkerwinde (Foto) 



Figuur 11. Akkerwinde 
 

Boraginaceae 
Anchusa azurea: Italiaanse ossentong 

Borago officinalis: Bernagie 
Echium angustifolium: soort slangenkruid 

Echium plantagineum: Weegbree-slangenkruid 
(ook op kampeerterrein) 

Lithodora fruticosa: Struikparelzaad 
Nonnea vesicaria: Nonnea (vindplaats:La Serena) 

Omphaloides linifolia: Witte onschuld (lijkt op een 
witte vergeet-mij-niet) 

Labiatae 

Ballota acetabulosa: soort ballote (bloemen in een 

krans, kelk opvallend rond) 
Lavandula stoechas: Kuiflavendel (zeer veel 

voorkomend) 

Mentha suaveolens: Witte munt 
Salvia pratensis: Veldsalie 

Salvia verbenacea: Kleinbloemige salie 

Solanaceae 

Hyoscamus albus: Wit bilzenkruid 
Scrophulariaceae 

Bellardia trixago: Bellardia (witte lipbloemen met 
roze vlek) 

Linaria elegans: soort leeuwebek (blauw) 

Linaria viscosa: soort leeuwebek (geel) 

Linaria vulgaris: Vlasbekje 
Misopates orontium: Akkerleeuwebek 

Parentucellia latifolia: soort ogentroost 
Parentucellia viscosa: Kleverige ogentroost 

Pedicularis lusitanica: soort kartelblad 

Scrophularia peregrina: soort helmkruid 

Verbascum blattaria: Mottenkruid 

Veronica anagallis aquatica: Blauwe waterereprijs 
Veronica hederifolia: Klimopbladereprijs 

Orobanchaceae 
Orobanche gracilis: Sierlijke bremraap (bloem-

stengel tot 50 cm Foto) 
Orobanche ramosa: Hennepvreter (blauwe bloe-

men) 
Orobanche rapum-genistae: Grote bremraap 

Plantaginaceae 
Hippuris vulgaris: Lidsteng 

Plantago bellardii 
Plantago arenaria: Zandweegbree 

Plantago lagopus: soort weegbree 
Plantago lanceolata: Smalle weegbree 

Viburnum tinus: Wintersneeuwbal (mediterrane 

bos) 
Valerianaceae 

Valeriana dioica: Kleine valeriaan 

Campanulaceae 
Campanula patula lusitanica: Iberisch weideklokje 

Jasione montana: Zandblauwtje 

 

Figuur 12.  Sierlijke bremraap 

 
Caprifoliaceae 

Compositae 
Bellis annua: Eenjarige madelief 

Bellis perennis: Madeliefje 

Bellis sylvestris: Grote madelief 

Calendula arvensis: Akkergoudsbloem 
Chrysanthemun coronarium discolor: Kroonganze-

bloem 
Cynara cardunculus: Kardoen/wilde artisjok (Foto) 

Doronicum carpetanum: soort voorjaarszonne-

bloem 

 

Figuur 13. Wilde artisjok 

 

Evax pygmea: Dwergedelweiss 



Filago minima: Klein Viltkruid 
Galactites tomentosa: Galactites (soort distel,witte 

streep op blad) 

Glebionis segetum: Gele ganzebloem (ook op het 
kampeerterrein) 

Helichrysum stoechas: Mediterane strobloem 
Leontodon saxatilis: Kleine leeuwentand 

Matricaria chamomilla: Echte kamille 
Pallenis spinosa: Stekelig sterrenoogje 

Silybum marianum: Mariadistel 
Tolpis barbata: soort tolpis (gele bloem met don-

ker hart) 

Tolpis umbellata: soort tolpis 

Tragopogon porrifolius sp australis: Paarse mor-
genster 

Urospermum dalechampii:  (gele composiet, zwart 
randje) 

Dioscoreaceae 

Tamus communis: Spekwortel 

 

Figuur 14. Dwergiris 
 

Iridaceae 
Gladiolus segetum: Italiaanse gladiool 

Gynandriris sisyrinchium: Dwergiris (klein, blauw 
zie Foto) 

Romulea bulbocoidum clusiana: soort schijncrocus 
Romulea ramiflora: soort schijncrocus 

Liliaceae 
Allium roseum: Roze look 

Allium triquetrum: Driekantige look 

Asphodelus aestivus: Gewone affodil 
Asphodelus albus: Witte affodil 

Asphodelus fistulosus: Holle affodil 
Dipcadi serotinum : Bruine hyacint (Foto) 

Fritillaria lusitanica: soort kievitsbloem 
Gagea arvensis: Akkergeelster 

Gagea elliptica: soort geelster 
Gagea soleirolii: soort geelster 

Gladiolus illiricus: Illyrische zwaardlelie 

Hyacinthoides hispanica: Wilde hyacint 

Muscari comosum: Kuifhyacint 
Ornithogalum umbellatum: Gewone vogelmelk 

Ornithogalum collinum: soort vogelmelk (bloem-
stengel kort en niet vertakt) 

Ruscus aculeatus: Muizendoorn 

Scilla hispanica: Spaanse hyacint 

Liliaceae 

Tulipa sylvestris ssp australis: Zuidelijke tulp (o.a. 
bij Mirabel) 

Amaryllidaceae 

Narcissus bulbocodium: Hoepelroknarcis (ook op 
het kampeerterrein) 

Narcissus fernandesii: soort narcis 

Narcissus requiensii: soort narcis 
Narcissus triandrus pallidulus: Bleke narcis (Foto) 

Urginea maritima: lijkt grote slordige herfststijlloos 
 

Figuur 15. Bruine hyancint 
 
 

Figuur 16. Bleke narcis 
 
Juncaceae 

Juncus effusus: Pitrus 
Gramineae 

 Aira caryophylla: Zilverhaver 
Arundo donax: Spaans riet (kan heel hoog wor-

den) 
Briza maxima: Groot trilgras 

Briza media: Bevertjes 

Lamarckia aurea: Goudkamgras 

Stipa gigantea: soort vedergras 

Araceae 
Arum italicum: Aronskelk 

Orchidaceae 
Cephanthera longifolia: Wit bosvogeltje 

Neotinea maculata: Nonnetjesorchis 

Ophrys lutea: Gele orchis op kalkterreintje bij Al-

maraz Foto 
Ophrys scolopax: Snippenorchis (op kalkterreintje 

bij Almaraz) 
Orchis champagneuxii: Blesharlekijn 



Orchis mascula: Mannetjesorchis Orchis italica: 
Italiaanse orchis op kalkterreintje bij Almaraz Foto 

Serapias lingua: Gewone tongorchis veel voorko-

mend in weiden 
 

 Figuur 17. Italiaanse orchis 

Figuur 18. Gele orchis 

Lijst van meest opvallende vlinders 

Koninginnepage 

Koningspage 
Spaanse pijpbloemvlinder 
Groot koolwitje 
Klein marmerwitje 
Oranjetipje 
Geel oranjetipje 
Citroenvlinder 
CleopatraGroentje 
Kleine vuurvlinder 
Boomblauwtje 
Snuitvlinder 
Dagpauwoog 
Grote vos 
Distelvlinder 
Bont zandoogje 


