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Voorwoord 

 
"'t Is weer voorbij die mooie zomer", zong Gerard Cox een aantal jaren geleden. Dat liedje 
klonk door mijn hoofd toen ik op weg was naar Andorra na het KNNV-kamp bij Torla, 
dinsdag 24 juli. En hoewel de zomer natuurlijk nog niet voorbij was, was het kamp dat nu 
wel. Weliswaar eindigde alles al op maandag, toen de meeste deelnemers vertrokken, of 
eigenlijk op zondagavond met de slotavond, maar wij bleven nog wat hangen om onze tent te 
drogen (van de morgendauw!), omdat dat bakbeest niet nat meegenomen moest worden. En 
zo kon het gebeuren dat we bijna iedereen konden uitzwaaien en tot ziens bij de reunie 
wensen. Hoewel, in het geval van Harro en Engelien was dat niet helemaal van toepassing, 
want die liepen we veertien dagen later in Andorra weer tegen het lijf. Ze konden daar mooi 
gebruik maken van de prima kampeerplek die wij in de Vall d'Incles bij Soldeu achterlieten. 
Ik weet niet hoe jullie erover denken, maar ik vond het een leuk, leerzaam en gezellig kamp.  
Leuk - omdat er geen vervelende dingen zijn gebeurd, er veel en vaak werd gelachen, 
iedereen in zijn waarde werd gelaten, alles redelijk op rolletjes liep en het weer iedere dag 
bijzonder meewerkte.  
Leerzaam – omdat er bij iedere excursie wel weer iemand was die me op iets attent kon 
maken of die een, soms nogal onnozele, vraag mijnerzijds kon beantwoorden, of die een 
bepaald onderwerp eens publiekelijk uitdiepte. Met name Ans met haar geologische 
verhandeling zit wat dat betreft nog wel in ieders geheugen, neem ik aan. 
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Gezellig - omdat iedereen met iedereen op prettige wijze omging, er massaal werd 
deelgenomen aan allerlei activiteiten, zoals de pannekoeken- en spelletjesmiddag en de bonte 
avond. Maar ook rondom de huttentocht heerste gezelligheid. Niet alleen bij de deelnemers 
(hun prestatie zij geprezen), maar ook bij de achterblijvers, die met hun allen een restaurant 
indoken om daar hun eenzaamheid weg te eten en te drinken. Ze hadden na dit bacchanaal 
nog energie over om de terugkerende hutgangers tot bij de Circo de Soaso tegemoet te gaan. 
Ans werd daarbij zeer gestimuleerd door de aanmoedigingen van Sjef, die later tijdens de 
bonte avond op lafhartige wijze werd vermoord met een dolksteek in de rug, waarvan wij 
allen verbijsterde getuigen mochten zijn. Gelukkig herstelde hij geheel van deze laffe aanslag. 
Het is mij een groot genoegen en een voorrecht geweest dit verslag te mogen samenstellen, 
waarbij ik van veel mensen hulp mocht ontvangen in de vorm van lijsten, verslagen, foto's 
enzovoort. Ik ben hen dank verschuldigd. Bijvoorbeeld aan Gertjan van Mill voor zijn 
buitengewoon verzorgde plantenlijst, aan Ruud Kuipers voor de lijst met vogelwaarnemingen 
en Ronald  Sprokkereef voor de inmiddels bij Gertjan gestalde orchideeënlijst en ook, en niet 
in de minste plaats, aan Eric de Vroome voor zijn bijzonder fraaie foto's. Uiteraard noemen 
wij Franke en zijn equipe als samenstellers van de vlinderlijst. En dankzij Wim Bosch zien 
wij de bomen weer. Maar eigenlijk heb ik van iedereen op een of andere wijze wel hulp gehad 
bij het samenstellen van dit verslag. Dank dus aan hen allemaal.  
En natuurlijk past hier een compliment en een woord van dank aan het bestuur van dit kamp. 
Aan de voorzitter Franke, aan de admin Engelien en aan de excursieregelaars Jeannette en 
Bea. Zij hebben hun tijd en inspanning gegeven om alle deelnemers een fijne tijd te bezorgen. 
En daar zijn zij naar mijn mening in geslaagd. Hulde! 
Het was meer dan vijftien jaar geleden dat ik aan een KNNV-kamp deelnam. De hernieuwde 
kennismaking smaakte naar meer. 
Op de reunie zou ook dit eindverslag gepresenteerd worden, tenminste dat was afgesproken 
en aan afspraken moet je je houden! Dus, bij deze dan! Geniet ervan en denk daarbij nog eens 
terug aan de dagen op camping San Anton bij Torla en de omgeving daarvan. 
Rest mij de mededeling, dat per tentgroep één cd met het eindverslag is gemaakt. Mocht je 
meerdere exemplaren willen, dan staat het je vrij zelf aan het kopieëren te gaan. 
 
Wim Mulderij 
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Inleiding 
 

Een kampverslag moet mijnsinziens niet alleen een opsomming van de waarnemingen uit de 
natuur zijn, maar eveneens een overzicht van allerlei bemerkenswaardige gebeurtenissen 
alsmede een beschrijving van het leven en de sfeer in zo'n kamp. Vandaar dat je naast de, 
uiteraard belangrijke, waarnemingslijsten ook de meer persoonlijke verslagen van diverse 
excursies kunt aantreffen. Daarnaast ook mededelingen over allerlei gezellige activiteiten als 
de pannenkoekenmiddag, de spelmiddag en de bonte avond. En wat er verder nog voor 
wetenswaardigheden ter tafel verschijnt. We beginnen met de lijst van excursies. Dan volgen 
de excursieverslagen. Daarna de diverse lijsten. Vervolgens de verslagen van diverse 
"evenementen", enige artikelen over de omgeving van onze kampplaats, zowel historisch als 
geografisch/geologisch, wat losse mededelingen en tenslotte de deelnemerslijst.  
Ik heb niet voor een pdf-formaat gekozen, omdat misschien niet iedereen over een (juiste) 
Acrobat-Reader beschikt, of misschien heeft men moeite om het programma te downloaden 
vanaf het internet. De foto's zijn in tekstvakken geplaatst, dat was makkelijker om te 
manoeuvreren bij het samenstellen van dit verslag. Dit brengt wel het nadeel met zich mee, 
dat je moeilijker delen uit verslagen, zoals foto's of tabellen kunt kopieëren of wegschrijven. 
Hoewel dat laatste uiteraard zonder meer zou zijn toegestaan. 
In verband met het feit, dat de lijsten een groot aantal kolommen naast elkaar kennen, zijn zij 
in liggend formaat opgenomen. Bij de lijst van de planten tref je ook een groot aantal 
waarnemingen aan die de samensteller, Gertjan van Mill, gedaan heeft buiten dit KNNV-
kamp om. Deze hoedanigheid is echter duidelijk te onderkennen en wordt in de toelichting 
nader verklaard. Het leek mij niet doenlijk om in de lijst te gaan ingrijpen zonder dit goede 
werk ernstig te beschadigen. Daarbij zijn de waarnemingen dunkt mij interessant genoeg voor 
ons om kennis van te nemen. In deze lijst is de bomen- en struikenlijst van Wim Bosch 
verwerkt en ook de orchideeënlijst van Ronald Sprokkereef, zoals deze mij onlangs 
meedeelde. Wanneer er in dit verslag foto's zijn bijgevoegd die niet van mijn hand zijn, staat 
de naam van de fotograaf erbij vermeld. 
( voor zover excursienrs.van lijsten niet overeenstemmen met de nrs. van de excursieverslagen, zijn ze 
in de verslagen met groene (vogels) of  rode (planten)  cijfers bij de corresponderende nrs. gevoegd.) 

 
Panorama Panticosa 
 

 
Panorama bij Broto 
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De excursieverslagen 
 
De volgende excursies werden tijdens het kamp georganiseerd: 

1. 10-07 naar het bezoekerscentrum van het parque de Ordesa en terug 
2. 10-07 naar het bezoekerscentrum en daarna naar La Pradera, via GR11 terug  
3. 10-07 camping San Anton bovenlangs naar camping Ordesa (richting Torla) 
4. 11-07 Broto – Yosa – Punta Aguilar – Broto  
5. 11-07 Broto richting Ermita 
6. 11-07 Broto – Oto – Fragen 
7. 11-07 naar het bezoekerscentrum en terug 
8. 12-07 Valle de Otal 
9. 12-07 Valle de Bujaruelo 1 
10. 12-07 Valle de Bujaruelo 2 
11. 13-07 Fanlo heen en weer naar de Comiello top 
12. 13-07 Valle de Ordesa (Pradera heen en weer naar de Cascadas de Estrecho) 
13. 13-07 dal van de Rio Serrosal  
14. 14-07 Sarvise via GR15 
15. 14-07 boven Linas de Broto 
16. 15-07 Huttentocht 
17. 16-07 terugtocht van de hut bovenlangs 
18. 16-07 heen en weer naar Circo de Soaso 
19. 18-07 Panticosa 
20. 19-07 vanaf Fiscal langs de Rio Ara tot Ligüerre de Ara en terug 
21. 20-07 Sierra Casa en Sierra Lomenas 
22. 20-07 naar Ibon de Lapazosa 
23. 21-07 Jaca – Riglos 
24. 21-07 Jaca en San Juan de la Peña 
25. 22-07 wandeling over de Faja Rancun 
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Excursieverslagen zoals die door diverse excursieleid(st)ers en 
hun "assistenten" zijn ingeleverd. 

(alleen routebeschrijvingen en sfeerverslagen. De diverse vondsten en waarnemingen staan in 
de verschillende lijsten. Cursieve vermeldingen zijn van de hand van de redactie. De rode 
nummering correspondeert met de nummers zoals Gertjan van Mill ze in zijn plantenlijst heeft 
vermeld.) 
 
1.  ( 10a ) (1) 10-07 naar het bezoekerscentrum van het Parque de Ordesa en terug  
Vandaag was het de eerste dag dat er excursie gehouden werden. We vertrokken daarom om 
10 uur i.p.v. 9 uur met 12 man. Na enige tijd kwamen we bij een fantastische zwemplaats in 
de Rio Ara. Sommigen hebben daar in de loop van de middag nog gezwommen. Ook al zijn 
we KNNV-ers, we zijn toch liever lui dan moe. Daarom zochten we naar een afsteekpad. Na 
een tijdje stof happen hadden we het afsteekpaadje nog steeds niet gevonden en moesten we 
het hele stuk weer teruglopen, waarna we onszelf tracteerden op koffie en koek en ons de tijd 
gunden om vlinders en planten te determineren. Een kwartiertje rust later liepen we eindelijk 
het Nationaal Park Ordesa binnen, waar helaas niet gevlinderd mocht worden. We moesten 
wel eens opzij springen voor een bus, maar de weg was voor een ieder goed te doen en we 
bereikten daarom al snel het bezoekerscentrum. Hier werd het ontstaan en het reilen en zeilen 
van het park goed en duidelijk uitgelegd. Na de voorstelling en de bezichtiging hebben we 
buiten in de zon de lunch gebruikt. Daarna werd de groep gesplitst in een zwemgroep en een 
verder-wandelgroep. Nadat beide groepen nog een leuke dag hadden gehad, kwam iedereen 
weer heelhuids op de camping terug. Hierdoor kon iedereen 's avonds weer bij de choc zijn. 
Emiel en Jarinde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Het centrum is gevestigd in een uit grote grijze stenen vervaardigd gebouw met een groot 
terrein eromheen. In het gebouw een permanente tentoonstelling waarin de natuur en de 
geologie met redelijk fraaie panelen en aanklikbare dia's wordt getoond en uitgelegd. Maar 
alles in het Spaans; van vreemde talen hebben ze in Spanje blijkbaar niet zoveel kaas gegeten. 
Zelfs de film, die voor ons in het Engels vertoond werd, bleek in een soort uitermate Spaans 
aandoend Engels gesproken te worden. Wel leuk, maar volmaakt overstaanbaar bij tijd en 
wijle. Niettemin is een bezoek aan dit centrum zeker aan te bevelen. Jammer dat er geen 
folders en boekjes over het park te kopen zijn. Red.) 
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2. (1)10-07 naar het bezoekerscentrum, dan richting La Predera en via de GR11 terug 
Er werd over de  verharde weg gelopen richting La Pradera, (waar we later ook wel met de 
bus kwamen. Red.) en over de GR11 en dan aan de overkant van de Rio Ara terug naar de 
camping. 
Nelleke   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Rio Ara 
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3. (10b) (2) 10-07 camping San Anton bovenlangs naar camping Ordesa (richting Torla) 
Vanaf de camping omhoog via smalle paadjes langs de berghelling richting Torla. Je kruist 1 
keer een beekje en komt daarna bij de volgende camping beneden aan de weg. Bloemrijke 
route, geschikt om weer in de planten te komen. 
Gertjan 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto's: Gertjan van Mill 
 
4. (11b) 11-07 Broto – Yosa – Broto 
Vanaf de camping met de auto via Torla over de A135 naar Broto. Bij Broto richting Oto. 
Auto's vlak voor de 2e brug links en rechts geparkeerd. Daarna wandeling via GR15 tot een 
top van 1544 m. (la Cotatiata? Red.) Vervolgens over de PR 119 over de bergkam (Serrato 
de Yosa? Red.) en daarna een stenige, steile afdaling naar Broto. Niet iedereen volgde deze 
route helemaal. In goed overleg besloten 7 van de 15 deelnemers aan deze tocht het hoge 
gedeelte niet te doen. 
Ronald 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
kogellook 

 
ruige anjer 

 
kleverig vlas 

 
paranochia kapela 

 
dactylorhiza elata    
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5. (11a) (3) 11-07 Broto richting Ermita 
1e verslag: 
Met de auto naar Broto. Voor de brug rechts naar beneden en voor volgende brug parkeren, 
met passen en meten. Lopen naar en over de eerste brug in Broto en naar de zuidoost kant van 
het dorp. Daar wordt het begin van de wandeling aangegeven. Route PR-HU 128 por Cmo de 
la Caña (geel-witte strepen volgen). Het is een smalle, stenige weg met een behoorlijke 
stijging. Mooie uitzichten en bloemrijke gedeelten. (Allerlei leuke geologische en 
paleobiologische vondsten. Red.) Bij de Ermita de Horillo vind je een prima lunchplek. De 
terugweg eerst hetzelfde als de heenreis. Bij goede bewegwijzering het 2e deel minder steile 
afdaling, mooie uitzichten en flora. Wel weer een stenig pad. Vertrek uit Broto 09.45 uur, 
terugkomst ongeveer 15.30 uur. De excursie wordt aanbevolen!  
Engelien  
(en vlakbij de auto was het bier goed en goedkoop. En zo kon het gebeuren dat de inspiratie 
tot nog een verslag werd geboren.Red.)  
 
2e verslag: 

Hoe een Giga-ervaring toch nog een Tera-belevenis werd. 
9.00 uur vertrokken wij naar Broto, op ± 4 km van Torla. De auto langs de rivier geparkeerd 
bij een aanlokkelijk terras. De rivier over, bijna het dorp uit, linksaf en razendsnel stijgend 
klauteren wij naar de Hermita de Horillo. Het blijkt lastig om de vele plaatselijke soorten op 
naam te brengen met mijn Heukels van 1977. Ook de Alpine Flora schiet geregeld tekort. Een 
hele plantenlijst en vele vogels verder dalen we af. Langs de paddenstoel, een grote steen 
rustend op een zuiltje van ander gesteente. Meerdere bremrapen en een vliegend hert 
(vrouwtje) brengen ons beneden. 
Op het terras klokken we een paar biertjes naar binnen. Het determineren gaat nu razendsnel. 
De plastic zak met naamloze planten raakt snel leeg. Het determineren gaat zo mogelijk nog 
sneller. Het tempo neemt toe, maar de nauwkeurigheid daalt. Het pyrenaica gehalte stijgt 
enorm; eigenlijk heeft elk plantengeslacht wel zo'n vertegenwoordiger. De vele terras-
determinaties worden al gauw Tera-determinaties. Een prachtige dag wordt zo besloten met 
een mega, nee giga, nee tera-lijst. 
Proost! Op onze tera-lijst. (met dank aan de mede-excursieleden) 
Louis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
uitzicht vanaf de brug in Broto 
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6. (11c) (5) 11-07 Broto – Oto – Fragen 
Met de auto naar Broto, daar de auto geparkeerd. Van daar naar Oto over een stenig en deels 
vochtig pad. Bij Oto een koffiepauze. Halverwege Oto en Fragen nemen we om 12 uur de 
lunch. Het pad is steil en moeilijk begaanbaar. De bewegwijzering is slecht. Maar er zijn 
overal schitterende bloemen. We zijn om 14.30 uur in Fragen, waar we wachten, terwijl 
Gertjan de auto gaat halen in Broto. Via een tocht over een moeilijk begaanbaar pad slaagt hij 
daarin en dik een uur later is hij terug. Om 16.15 uur zijn we weer op de camping. 
Rieke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto's Gertjan van Mill 
 

7. 11-07 naar het bezoekerscentrum en terug 
( Er is nog  een tocht  naar he t bezoekerscenrum 
geweest   vandaag , waarvan Wim B.  keurig  een 
vogellijst heeft bijgehouden. Verwerkt in de grote 
lijst. Red.) Zie verder verslag 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
…..en dan mocht je met de bus mee…. 
 
 
 
 
8. (12a) (7) 12-07 Valle de Otal 
Vanaf de camping in noordelijke richting naar de Puente de los Navarros. Hier linksaf de 
Valle de Bujaruelo in. Volgen tot Bujaruelo (camping San Nicolas; zou die hier wonen? Red.) 
Auto's hier parkeren (Niemand heeft voor de zekerheid even stiekem zijn/haar schoen gezet, 
met wortel en stro? Er liep volgens mij wel een wit paard!) Vervolgens ca 1 km de Valle de 
Ara uitlopen. Bij de volgende T-splitsing linksaf het brede pad met de haarspeldbochten op. 
Dit is de Valle de Otal. Het eerste deel langs het pad was vrij kort begraasd. Weinig bloeiende 
planten. Na het hek begon het onbegraasde gedeelte meteen zeer bloemrijk. Nabij de beek 
(oversteken!) verbreedde het uitzicht zich; een prachtig en ongerept keteldal. Aan het begin 
was de begroeiing zeer uitbundig met blauwe distel en roodpaarse steenanjers; zeer kleurrijke 
en bloemrijke graslanden. Op het eind van het brede pad bereikt men een boerenschuur met 

 
breedbladige wespenorchis 

 
montpellieranjer 

 
wantsenorchis 

 
hoogste sedum  
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een kraal voor de koeien; prima plek om aan de beek te lunchen, hoewel er weinig schaduw 
is. Landschappelijk zeer fraai. Iets vóór de schuur gaat een klein pad naar rechts (in 
noordwestelijke richting). Hier kan men nog wat hoger klimmen (tot omstreeks 1850 à 2000 
meter) Hier troffen wij een grote groep Asphodelus Albus exemplaren aan. Vervolgens 
gingen we langs dezelfde weg terug, waarbij de haarspeldbochten in de weg op sommige 
plaatsen konden afsnijden. Onderaan het pad gingen we overde brug eerst linksaf en daarna 
aan de overzijde van de Rio Ara terug naar Bujaruelo 
Harro  

 
 
9. (12b) 12-07 Valle de Bujaruelo 1 
Het is nog fris wanneer wij met de auto's over een stoffige weg door de Valle de Bujaruelo 
rijden en bij de eerste camping parkeren. Dan op weg richting camping San Nicolas. Je vraagt 
je af of deze camping niet meer het KNNV-gevoel uitstraalt dan de plek waar we nu 
verblijven. (Maar helaas zijn hier geen schaduwgevende bomen en er loopt een stoffige weg 
langs.) Op het terras koffie gedronken en genoten van het uitzicht met zoveel verschillende 
kleuren groen. 
Stroomopwaarts gelopen, direkt langs de oever van de rivier. In het water zien we veel 
kunstzinnig gevormde stenen, zoals de kop van een griekse strijder, een schaap en een egel. 
Het enige dat mankeert is de sokkel. Poeltjes met schrijvertjes en schaatsers die een leuke 
schaduw vormen op de bodem. Kleine golfjes geven het effect alsof er blaadjes voorbij 
drijven. In de rivier is een visser bezig. Lijkt me een vermoeiende bezigheid. Hij gebruikt een 
vlieg als aas, dat vele malen over de rivier gezwiept wordt om de forellen te lokken. 

 



 12

Terug langs de Romeinse brug en over de rechter oever, een hooggelegen pad met mooie 
vergezichten. Halverwege was het echter in de rivier verdwenen, waardoor wij ons min of 
meer als gems moesten gedragen om over een gedeelte van ongeveer 100m onze weg te 
kunnen vervolgen. (Het was een gevaarlijk stukje) Het laatste stuk ging over een goed pad 
door een saai bos met op 60 m diepte de snel stromende rivier, die vele prachtige kleuren 
toonde. Tenslotte ging het over een nieuwe brug naar de andere kant, alwaar de auto stond 
Walter  
 
10. (12b) (7) 12-07 Valle de Bujaruelo 2 
Vanaf San Anton naar camping Valle de Bujaruelo. Daar de auto bij de brug parkeren. Langs 
de westzijde van de Rio Ara naar de Puente de Bujaruelo en dan langs de andere zijde van de 
rivier terug 
Eric 
Deze groep ging op weg als onderdeel van de groep van nr 9., maar door verschil in tempo 
splitste de groep zich. Bij de zg. Romeinse brug (Puente de Bujaruelo) keerde de langzame 
groep, na de lunch, terug; eveneens langs de oostkant van de rivier. Op de camping Valle de 
Bujaruelo werd na afloop nog even wat gedronken. Van deze excursie zijn een uitgebreide 
plantenlijst door Geert Jan en een dito vlinderlijst door Eric bijgehouden, welke weer in de 
grote lijsten zijn verwerkt. Ans liep uit principe de hele weg vanaf de camping en haalde de 
groep later in. Red. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto's: Eric de Vroome 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
vals heideblauwtje 

 
blauwe ijsvogel  

 
oranje luzernevlinder cleopatra  
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11. (13c) (10) 13-07 Fanlo - heen en weer naar de Comiello top  
Via Torla, Broto en Sarvisé naar Fanlo; een tocht van ongeveer 30 km die in 35 minuten 
werden afgelegd. Een parkeerplek werd gevonden in een haarspeldbocht vóór Fanlo bij het 
begin van de PR42 wandeling. Het eerste deel van wandeling viel tegen, doordat het pad 
kapotgereden was vanwege bosbouwactiviteiten. Verderop in open bosland werd het pad 
leuker. Het laatste deel naar de Comiello top was een flinke klim. Bovenop was er een 
prachtig uitzicht naar alle kanten. 
Bea  
 
 

 
12. (13b) (9) 13-07 Valle de Ordesa (Pradera vice versa de Cascadas de Estrecho) 

1e verslag: 
± 9 mensen vertrokken op verschillende tijden 
naar het park en keerden ook op verschillende 
tijden terug. Ieder ging haars/zijns weegs en zo 
ontstonden er diverse groepen, nl. beschouwende 
wandelaars, dan (3) de beschouwende 
determineerders (4) en tenslotte de deskundig 
schouwende determineerders (2) en ieder had 
zijn/haar meug en vreugd. Als lid van de 2e groep 
vond ik de Cascada del Estrecho erg mooi en, niet 
te vergeten, het gescharrel van de waterspreeuw 
bij de puente halverwege. Na de wandeling en een 
koele dronk volgde een comfortabele busreis, 
waarbij de chauffeur ons op verzoek bij de 
camping afzette. Vanuit de bus nog gauw even een 
paar knotsen van orchissen majalis waargenomen. 
Wim M. 
 
 
 
 
Cascada de Cuevas 

 

 
panorama bij Sarvisé 
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2e verslag: 
Met de bus met 10 personen naar het eindpunt Nationaal 
Park. De Cascade-tocht zou gemaakt worden. Onmiddellijk 
traden er grote verschillen op tussen kruipers en lopers. Een 
aantal van ons (4?) waren de kruipleeftijd al enige tijd te 
boven. Zij liepen! (toch zeer oplettend voor de planten!) 
richting watervallen. Wat een pracht! Je zag hier wat 
stromend water voor erosievormen teweeg brengt. 4 
rivieren kwamen hier tesamen tot diverse watervalniveaus. 
Veel foto's gemaakt. De kloof wordt door het water steeds 
dieper gemaakt. Stopt de watertoevoer (klimaat-
verandering), dan houden we een droge kloof over, die niet 
verder wordt ingesneden. De weg terug namen we aan de 
andere kant van de rivier. Prachtig weer, prachtige dag. 
(Door overhangende lappen grond langs de weggetjes kun 
je zien hoe dun de bodem op de rotsgrond is. Door het 
kappen van bomen of het verwijderen van de planten glijdt 
bij vochttoevoer de bodem af en houden we kale rotsen 
over. Houdt dus de bodem bedekt! 
Ans 
 
             Cascada de Estrecho 
 
 
13. (13a) (8) 13-07 dal van de Rio Serrosal 
(Let bij deze excursie op het excursienummers en de datum! Dit moest fout gaan! Red.) 
Direct foute route genomen, door het oude dorp Oto gereden en de weg niet gevonden! Met 
hulp van een chauffeur werden we naar het goede pad geleid. Aangekomen bij de Rio 
Serrosal, waar rechts van de weg een keurige parkeerplaats is, reden we door naar Linas 
(onwetendheid) en daar werd de auto geparkeerd. 
Walter  
 
14. (14a) (11) 14-07 Sarvisé via 
GR15 
Onderwerpen: planten en insecten 
(libelles) 
Naar Sarvisé (parkeren bij de kerk), 
voetpad langs boerderijen en daarna 
langs de beek naar boven. Let op! De 
GR15 is op verschillende kaarten 
ook verschillend aangegeven. Wij 
hebben Sarvisé verlaten in oostelijke 
richting (asfalt) ± 100m uit het dorp 
zuidelijk de GR15 (?) Ter hoogte 
van Los Chates de rivier oversteken 
en via asfaltweg weer terug. Libellen 
niet bij het stuwmeer, maar eerder! 
Beekjes, stroompje, plasjes. Vertrek 
9.00 uur, terug 16.30 uur.  
Louis 

 

 
 
zuidelijke waterjuffer             foto: eric de vroome 



 15

15. 14-07 (12) boven Linas de Broto 
1e verslag: 
Ongeveer 10 km met de auto vanaf de camping San Anton. Door Torla rechts aanhouden naar 
het plaatsje Linas de Broto. Er is een parkeerplaats bij de brug over de Rio Serrosal. We lopen 
over de asfaltweg richting het dorp. Daarna over een pad rechts lamgs de rand van de akker. 
Een aangenaam, vaak beschaduwd pad, dat geleidelijk omhoog gaat naar de watervallen die 
de Rio Serrosal voeden.  
Een zeer mooie waterval ligt in de buurt bij de Puente de Esmilon. Zij daalt over een hoge 
helling met vlakke stukken ertussen. Een prachtige lunch- en verblijfsplek, met mooie 
uitzichten en bloemrijke weitjes. Vanaf dit punt zie je uit op de grillige pieken van de Sierra 
de Tendeñera aan. Een deel van de groep is verder geklommen, de waterval overgestoken en 
in de richting van de refugio gelopen en terug in ± 1 uur. Daarna zijn we oostelijk van de 
rivier over een breed pad weer teruggekeerd naar de auto's. Het was een prachtige wandeling 
door een kleurrijk en gevarieerd lanschap, waar we zo van genoten hebben, dat we vergaten 
een exacte notitie van de waarnemingen te maken. Maar meerdere mensen hebben deze 
wandeling in groepjes of individueel gemaakt en hebben er van alles over opgeschreven.  
Tamar 

2e verslag: 
Met de auto gingen we naar Linas de Broto. Daar namen 
we een klimmend pad. 't Was al vroeg behoorlijk warm. 
Terwijl wij na verloop van tijd op een vrij smal pad 
koffiedronken, kwam er een enorme rij koeien aan die 
langs ons moest. We duwden ons tegen het hellinkje aan. Dat was even spannend! (50 koeien) 
Weer vele orchissen en andere planten, maar ja, je hebt al veel van hetzelfde gezien. Opeens 
zagen we boven een bergtop een enorme massa vale gieren; wel 50 stuks geteld. Ze bleven 
maar rondcirkelen om de toppen. Apart. 

 
 
Uitzicht vanuit het dal van de Rio Serrosal 

 
…een enorme rij koeien… 
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Bij een waterval aangekomen gingen we lunchen. Wat een plek! Nelleke in badpak, anderen 
met blote voeten. 6 van de 8 personen gingen een verdere klim maken, 2 bleven achter bij het 
koele water. Prachtige uitzichten. Na de hereniging aanvaardden we de terugtocht. Fijne dag! 
Ans  
 
 
16. (156) (13)15-07 de huttentocht naar de Refugio de Góriz 
 

 
 
De hutgangers         foto beschikbaar gesteld door Renate Sprokkereef 
 
1e verslag: 
Wij vertrokken rond 7 uur met de bus vanaf het kampterrein. Toen we rond half acht de bus 
uitkwamen, was het gelukkig nog lekker koel. We begonnen met 22 mensen de klim die 600 
meter zou stijgen. Alleen Gertjan ging over de vlakkere route. Omdat ieder zijn eigen tempo 
wilde lopen, raakte het deelnemers veld een beetje uit elkaar. Na ongeveer 35 minuten steil 
klimmen besloten Romke, Jasper en ik om een pauze in te lassen om weer bij elkaar te 
komen. Toen dat het geval was en ieder koffie had gedronken, konden we weer verder. Na 
nogmaals 35 minuten kwamen we bij de top. Deze lag dichterbij dan we verwacht hadden. 
Hier kwamen we op het vlakke gedeelte van de tocht. We zagen onder andere een 
lammergier, een vale gier en een torenvalk. Na ongeveer 8 km kwamen we aan de de tweede 
klim. 7 van ons bedwongen daar de kabels, waarvoor ze eerst een heel stuk moesten dalen om 
daarna weer te kunnen klimmen. Eindelijk bij de hut aangekomen konden we voor € 2,50 een 
biertje halen. Persoonlijk vond ik het eten goed en genoeg. 's Avonds en 's nachts was het 
bloedheet; het slapen ging dan ook niet erg goed.  
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16-07 (14) Het ontbijt was prima, maar de lunch die we konden kopen was duur, nl. € 11,00 .  
Op de terugweg hebben we nog veel gemzen gezien. Ook zagen we nog 3 ontzettend lieve 
hermelijntjes. Beneden kwamen we bij een prachtige waterval, die veelvuldig op de foto werd 
gezet. Het dal met de koeien die daar liepen was niet echt spectaculair. Wel waren hier nog 
mooie bloemen in de weitjes die langs het water lagen. Het laatste stuk liepen we alleen maar 
door het bos. We konden direct met de bus mee en daardoor waren we rond 15.00 uur weer op 
de camping. Ik vond het een zeer geslaagde en gezellige tocht! 
Emiel (?) 

  
2e verslag: 
7.15 uur zijn we met de bus meegegaan naar Pradera. 7.45 vertrokken we met de tassen op de 
rug. We zijn 600 meter omhoog gegaan, het was 2 km. Je ging steeds zigzaggen, omdat het 
steil was en je anders steeds uitgleed. Na het zigzaggen kwam een splitsing en wachtte ik op 2 

mensen. We moesten weer eeen klein stukje omhoog. 
Toen kwam je bij een hut die er bijna niet meer was. 
Er stond een muurtje van ± 1 meter. Je kon er 
overheen kijken en dat was een heel mooi uitzicht. 
Hier wachtten we op elkaar. Dat was het eind van het 
klimmen. Daarna gingen we over een richeltje. 
Sommigen vonden dat erg eng. Het was 7km. We 
hebben er ook geluncht. Toen we gingen lunchen, 
zagen we de kettingen. We liepen door naar die 
kettingen. De anderen die achter waren gingen 
rechtdoor, maar dan neem je een omweg. Slechts 7 

 
Valle de Ordesa       foto: eric de vroome 

 
even rust   foto: eric de vroome 
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mensen namen het pad naar de kettingen. Dat waren ik (Wendy) en 
nog anderen. Je moet eerst naar beneden en dan ga je over een steil 
pad met steentjes omhoog. Dan kom je bij de kettingen. In het 
begin is er een soort trap met maar twee treden. Later moet je op 
een steil stuk naar boven je voeten zetten. Toen we boven waren, 
kwamen de anderen die om waren gelopen er ook aan. We liepen 
om een rots en toen wat naar boven en wat later zag je de hut. We 
zaten buiten en er werd gezegd dat we er waren. 
De wc was plat en er zat een gat in. Er waren 3-persoons 
stapelbedden. We sliepen in 1 kamer met zijn 23-en plus nog een 
paar Spaanse mensen. In de ochtend gingen we om 8.30 uur weer 
terug naar de camping. Onderweg zijn we om de kettingen heen 
gelopen. We zagen heel veel watervallen. Het was een heel ander 
pad dan de heenweg en het ging ook door het bos. Als je tijdens een 
pauze je tas afdoet, voel je je heel erg licht.  
3.00 uur in de middag kwamen we weer bij de bus en we vroegen 
of hij bij de camping wilde stoppen. Dat wilde hij wel en zo 
kwamen we weer terug. Het was leuk! 
Wendy 
 

17. (156) 16-07 terugtocht van de hut bovenlangs 
a. Vanaf de hut op hoogte naar de landweg bij mirador 
Vacarizuela 
b. doorlopen in westelijke richting over de landweg tot 
mirador del Rey 
c. met afstekers richting Torla (1000m dalen) 
d. langs de rivier richting San Anton 
Landschappelijk een prachtige, alternatieve, terugtocht 
vanaf de hut. 
GeertJan 
 
18. 16-07 (15) heen en weer naar Circo de Soaso     
De huttentocht is gaande, de grote groep wordt vandaag terugverwacht. We hebben met de 
thuisblijvers een heerlijk rustig zondagje gehad, lekker gegeten in Broto en plannen gesmeed 
over de wijze waarop we de huttentochtlopers zouden onthalen. Tenten verplaatsen ? Het 
kamp er verlaten laten uitzien en onze snor drukken? Ze tegemoet lopen met bloemen? Voor 
Gertjan alleen de kano achterlaten?   
Maandag ochtend bleek wat overbleef van alle stoute plannen: de meeste onbestorven 
weduwen zouden de groep opwachten, tegemoet gaan, manlief en jeugd opvangen.  
Rieke twijfelde nog effe, maar ging toch liever met ons mee.  
Wij, twee mannen, Sjef en Wim, en vier vrouwen, Rita, Gerri, Ans en José pakten met Rieke 
de bus naar Ordesa Parking en begonnen aan een fantastische waterval- wandeling. Maar 
Rieke gaf toe aan haar verlangen naar Wim en haakte bij de eerste brug af: zij wilde Wim niet 
mislopen en bleef op het pad aan de noordzijde.  
Wij lopen het zuidelijke pad door de vallei. Met indrukwekkende wanden, met prachtige 
watervallen onderweg en aan het eind een fraaie weide die doodloopt tegen de bergen: het 
‘Circo de Soaso’. Met fraaie fotogenieke plekjes, planten, vogels en …gezellige klets. 
Bij tijd en wijle steile stukjes, maar zelfs voor Ans met haar 71 lentes geen probleem. 
Terwijl we diverse orchideeën, pyreneese lelies, waterspreeuw(en) en watervallen 
fotograferen, de jacht volgen van een slechtvalk en een lammergier bewonderen passeren 

 
de hut        foto: eric de vroome

 
de ketting  foto: eric 
de vroome 
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Linnaeus, Copernicus, Gallilei en Michelangelo de revue, bespreken we de uitstapjes van 
“brave liberale ministers”, brengen we de problematiek van ontwikkelings-kloof tussen rijk en 
arm in kaart en halen we oude herinneringen op aan eerdere KNNV kampen. We wandelen op 
ons gemak, hebben alle tijd. (Als eerste komen we Gertjan tegen, daarna volgen in groepjes 
de anderen. Een drietal, Geeert Jan, Ruud en Walter, blijkt bovenlangs terug te keren. Wij 
lopen nog door tot de Circo de Soaso. Red.) 
Wim en ik sluiten in stijl af met een koude pils en de dames nemen fris. 
Moesten we vaker doen, denk ik nog. Enfin, het kamp is nog niet voorbij. 
Sjef  

 
 
 
 
 
19. (18) (16) 18-07 Panticosa 
1e verslag: 
Route naar Panticosa: van San Anton in de richting van Broto rijden. Volg de borden Biescas. 
Dan de richting Panticosa. Je ziet vanzelf een grote parkeerplaats. 
Toegangsbewijzen: de prijs van de kabelbaan is voor volwassenen € 17,00, maar als je pasje 
weer inlevert krijg je € 3,00 terug. Voor kinderen t/m 11 jaar is de prijs € 13,50, maar ook zij 
kunnen € 3,00 terug krijgen.  
Dit is een excursie met veel uitzicht. In het begin moest je 150 meter klimmen en dan kon je 
Ibon Sabocos zien. Wij zijn daar niet naartoe gegaan, maar naar een ander meer, Ibon de las 
Asnos. Van daar wilden we nog naar het eerste meer, maar dat was niet mogelijk, omdat het 
pad veel te gevaarlijk werd. Daarna liepen we ongeveer hetzelfde pad terug. Wij liepen over 
skipistes, vanwaar we veel koeien zagen grazen. Toe we op een rots klommen waar geen 
koeien waren, werd het interessant. Er waren daar veldjes waar veel speciale bloemen 

 
Circo de Soaso 

pyreneese lelie 
foto gertjan v. mill 



 20

bloeiden. Verder hadden de rotsen door heel andere vormen dan in Tola. Op de terugweg 
zagen we een kadaver met allemaal gieren eromheen. 
Jasper  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    foto's: Gertjan van Mill 
 
 
 
2e verslag: 
Boven Panticosa, op 1865 meter, maakt de hele groep KNNV-ers van het Ordesa-kamp een 
bergwandeling. Maar eerst gebeurt er wat anders. Bij het kaartje van de kabelbaan was tevens 
een ticket voor een ritje op een 100m lange glijbaan op/in een rubberen band. Met name de 
jeugd in ons gezelschap heeft zich vele malen laten gaan, evntueel met de kaartjes van de 
ouderen. Hoewel sommige volwassenen zich ook zonder enige angst naar beneden stortten! 
Onderwijl genoot de rest hier en later van schitterende uitzichten. Naar het noorden op de 
toppen van de Franse Pyreneeën met ervoor de Picos del Infierno; naar het oosten de Pico de 
Baldairan (2702m); naar het zuiden achter de twee meertjes de Sierra de Tendera met o.a. de 
Pico de Mandelar, de Peña Roya en de  Peña Bianca (2556m); naar het westen de Collarda 
(2886m) wat erg opviel waren de verschillende gesteentes en bergvormen. Het landschap was 
vrij kaal op de pistes; weinig tot geen bomen. Na dit schouwspel ging men in 3 groepen naar 
boven over een breed pad/weg naar de Pico Mandelán, over skipistes. Geluncht op een 
prachtig terrasje met uitzicht op het oostelijk meertje het Ibon de Sabocos. Bij één van de 
groepen was er tijdens de lunch nog ruimte voor voldoende botanisch onderricht.  
Met anatomische nauwkeurigheid werden er door Gertjan en Louis enkele "lastige" planten 
op naam gebracht. Daarna verder omhoog naar het tweede meer het Ibon de los Asnos. Van 
daar gingen enkele vogelaars nog verder omhoog waar geen pad meer was, hoewel er wel 
hoorde te zijn (?!) Ter hoogte van de Cuello del Basuelo (2110m) stuitte deze groep op de 
alpenheggemus die voor een tweetal vogelaars in de groep een nieuwe soort was. Voor deze 
bijzondere bergvogel moet je dus moeite doen (boven de 1800 tot 3000m) maar de 

 
alpenleeuwenbek 

 
edelweiss 

 
berghuislook 

 
gele gentiaan 

 
ibon de los asnos 
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voldoening was des te groter. Daarna nog 
verder omhoog richting de Peña Roya 
(2578m)  Ook daar bleken een aantal 
alpenheggemussen hun kroost te voederen. 
(nu wist je hoe deze vogel er uitzag en hoe 
die zich gedroeg.) Hier zag het ook zwart van 
de vannilleorchissen en waren er enkele 
specifiek alpiene planten. Het werd kouder 
en donkerder, zodat we met enige tegenzin 
afscheid namen van onze "bevriende" vogels. 
Veel sneller afdalend met af en toe een harde 
wind kwamen we op de hoogte van de 
kabelbaan nog een bijzonder schouwspel 
tegen: gieren rond het kadaver van een kalf. 
Vale gieren mochten er eerst van proeven en 
op gepaste afstand wachtten de aasgieren, die 

pas aan de beurt kwamen als de vale 
gieren uitgegeten waren. Tenslotte met 
de kabelbaan terug, genietend van het 
alom aanwezige bergpanorama. We 
daalden af over de groep vlinderaars, 
die te voet al vlinderend naar beneden 
gingen. 
Het was al met al een prachtige 
excursiedag, met grootse vergezichten 
en bijzondere geologische formaties. 
En met enkele hoogtepunten als de 
ontmoeting met de alpenheggemus en 
het macabere schouwspel van de 
gieren. 
Wim B. 
 
 
20. (19a) (17) 19-07 vanaf Fiscal langs de Rio Ara tot Ligüerre de Ara en terug 
We vertrokken met een grote groep naar Fiscal. De excursie liep door het dal van de Ara 
rivier. Het was eerst zoeken voor we een pad vonden, maar eenmaal gevonden was het goed 
te belopen. De ene keer liepen we over een wandelpaadje, dan weer over een karrenspoor en 
dan weer over een weiland. Sommige weilanden waren droog en dor, andere waren groen en 
nat door bevloeiing. Bij één van de weilanden waren we het spoor bijster, maar een aantal van 
ons toog op verkenning en vond weer een pad. Dit had wel tot gevolg dat het gezamenlijk 
koffiedrinken niet gezamenlijk was. Duidelijk een geval van afwezigheid van een 
excursielijder (met een lange ij dus) die de meute leidt. 
Edoch het was een mooie wandeling. 
Op een kwart van de wandeling kwamen we door een gehuchtje met drie huizen en een 
kerkje. In het kerkje bevond zich een blauw beschilderde kapel met apostel Paulus als 
muurschildering, een crypte van Miquel de Maza (met dank aan mijn echtgenoot die mij dat 
allemaal wist te vertellen), twee doopvonten en wel zeer eenvoudige kerkbanken. Het was er 
heerlijk koel door het ontbreken van ramen. De koelte van het kerkje heb ik die dag 
menigmaal gewenst! 
 

 
Terwijl de aasgieren wachtten…. 

 
….ruzieden hun vale concurrenten om de buit 

foto's eric de vroome 
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Onderweg werd er wat met netjes gezwaaid naar vlinders en mocht menig vogeltje 
belangstelling genieten. 

 
Het einddoel  van de wandeling was of werd de eerste brug over de rivier. Over de brug streek 
iedereen her en der  neer in de schaduw voor enige verkoeling. Ik zelf zocht deze verkoeling 
in de rivier waar ik het liefst kopje onder had willen gaan. 
Toen  ik nog maar net genoot van de voetjes in het koele water vertrok al weer een groep 
mensen die dezelfde weg terug gingen. Ik koos voor het avontuur en ging langs de andere 
kant terug. Halverwege de terugweg was er geen pad meer en bleek het ineens heel erg 
avontuurlijk. Er moest geklommen en geklauterd worden om bij de asfaltweg te komen. Dat 
lukte nadat vele handen mij optrokken en mij soms letterlijk over de rand trokken.  
Nog niet geheel bekomen van de klimpartij vervolgde ik mijn weg. Het was warm, zeer 
warm. Ik nam mij voor flink te zijn en door te lopen. Fiscal was niet ver meer. Na enige tijd 
moest ik toch halt houden en wat rusten. Wat water en worst brachten mij weer tot mijn 
positieven en ik kon de wandeling weer voortzetten. Aangekomen bij het eerste café konden 
wij ons laven aan koele dranken en was het leven weer goed…. 
Anneke  

 
rups pijlstaartvlinder 
foto eric de vroome 

 
koninginnepage 
foto eric de vroome 

 
berg luzerne vlinder 
foto eric de vroome 

 
KNNV-ers bij Fiscal 



 23

 
21. (20a) (19) 20-07 Sierra Casa en Sierra 
Lomenas 
Direct zuidelijk van de camping Ordesa omhoog de 
helling op (in westelijke richting): PR-HU nr. 134. 
Deze route helemaal uitlopen naar de Collado de la 
Plana Cuasta (1907m); dan nog een kort stukje naar 
het hoogste punt bij de zendmast (1944m). Van daar 
afdalen in noordwestelijke richting en vervolgens in 
noordoostelijke en oostelijke richting naar de Valle de 
Bujaruelo. Het pad komt tenslotte bij de camping uit. 
Qua lengte en duur een pittige dagwandeling, maar 
heel boeiend. Voorbij het hoogste punt (begin van de 
afdaling) prachtige, soortenrijke graslanden met o.a. 
hele velden met blauwe irissen. Landschappelijk ook heel fraai. 
Harro 
 
22. (20b) (18) 20-07 naar Ibon de Lapazosa 
Met de auto naar camping San Nicolas. Start van de wandeling bij de Puente de Bujaruelo. 
Lengte 4 á 5 km. Rotsige piste. NB Koeien, smal, tegemoetkomend verkeer; zéér rustig 
rijden. 
De tocht is voorgelopen door Romke Woudstra op een zeer warme en zonnige dag. Als wij 
vertrekken heeft het een nacht geonweerd en geregend. Het is koel en mistig in de bergen.  

De tocht is steil klimmend met een hoogteverschil van 1338 tot 2338 meter. Vooral aan het 
begin enkele zeer steile hellingen. Maar de bergweiden zijn prachtig en zeer bloemrijk. 
Duizenden orchideeën en edelweiss in grote velden bijeen.  

 
engelse lis 
foto: gertjan van mill 

 
…in de wolken…     foto: eric de vroome 
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Helaas lopen we door voort durende mistflarden die vanaf de toppen komen en die wisselend 
koud en warm weer veroorzaken. Als we het meer van Lapazosa bereiken kunnen we dat niet 
zien! Ook de top met uitzicht op Frankrijk is onzichtbaar. Boven is het 100 en beneden 310 C. 
maar de weiden zijn prachtig, de moerasstroompje rijk aan flora en de uitzichten prachtig. De 
fauna is rijk en overvloedig, met witgatjes en oeverlopers op 2200m. Voor vogels, planten en 
vlinders een paradijs. 
Sjef  
 
23. ( 21) 21-07 Jaca – Riglos 
Een typische vogelexcursie. Via Torla, Biescas (260), Jaca (N330) naar Riglos (via een 
prachtige secundaire weg) A1205 Het was 21/2  uur rijden (126 km)  heen. Wel een 
afwisselende route: 
a. bergland vanaf Torla tot Jaca 
b. rondom Jaca agrarisch gebied 
c. Vanaf Jaca tot Riglos voorgebergte v/d Pyreneeë met veel dennen, lavendel, rivierdalletjes 

en in de dalen fruitbomen. Overal 
amandelbomen. Heel afwisselend en 
aantrekkelijk landschap.  
Riglos zelf aan de voet van een 
aantal imposante klimrotsen is ietwat 
toeristisch; landschap-pelijk heel 
mooi, maar door al die toeristen zijn 
er weinig vogels. 
Het gebied tussen Jaca en Riglos, 
met name langs de A1205, is erg 
interessant. Wij zijn verscheidene 
malen gestopt om wat rond te 
stappen. Bijv. bij de afslag naar het 
klooster van San Juan de la Peña. 
Hier zagen we diverse leuke vogelsoorten, net als een eind 

verderop ter hoogte van Centenera.  
Terugweg vanaf Riglos via de A132, N240 ( snellere route van circa 1 ½

  uur, zonder naar 
vogels te kijken) Om 17.30 uur waren we weer terug. 
Het was de eerste en enige echte vogelexcursie, met een groep fanatieke vogelaars die niets 
liever deden dan gluren naar prachtige, nog niet waargenomen en liefst exotische vogels. 
Uiteraard leverde deze wellicht aangeboren maar veelal aangeleerde gluurdrang (ook wel 
spotten genoemd) soms wat discussies op over waar en hoelang te spotten. De rol van 
excursieleider was dan ook echt geen eitje. Het spotten van de prachtige, kleurrijke bijeneters 
en de roodkopklauwieren maakte de auto-vogelexcursie tot een heel geslaagde. 
Ronald 
 
24. 21-07 Jaca en San Juan de la Peña 
Vandaag stond voor de niet-vogelaars een culturele excursie op het programma. Allereerst 
zouden we het stadje Jaca bezoeken, om vervolgens door te rijden voor een bezoek aan het 
oude zowel als nieuwe klooster van San Juan de la Peña. Maar voor we weggingen, moesten 
we in alle vroegte nog zingen voor Jarinde, want die is jarig vandaag. Hieperdepiep en zo.. 
Goed, met de jarige in ons midden gingen we via Torla, Biescas en Sabiñánigo naar Jaca 
(spreek uit gaka) Aan de buietnkant van het centrum stalden we onze auto's, alsof we er al 
jaren kwamen en we liepen vervolgens naar het centrum. Bij de 11e eeuwse kathedraal wilden 
we even naar binnen om te kijken, maar er zou net een uitvaartdienst plaatsvinden, dus zijn 
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we maar naar buiten gegaan en hebben ons genesteld op het terras, 
waar we weldra van de bestelde capuccino+ genoten. De Remeries 
hadden wat te vieren en dat deden ook heel even op het terras, maar 
aan de vreugde kwam helaas abrupt een eind toe Emiel op het 
terrein naast de kerk een akelig bloedende hoofdwond opliep. De 
pharmacia vlak tegenover bood niet veel soelaas dus naar de eerste 
hulppost van het ziekenhuis. Daar was men niet zo ongerust over de 
wond en vond men het niet nodig dat er gehecht moest worden. 
Nou, toen stond niets een slentertocht door de stad meer in de weg. 
Best een leuke stad. Dik 12000 inwoners en al heel oud. Sertorius 
en Pompeius knokten er al in de 1e eeuw v.Chr. met elkaar. De 
naam zou komen van de stam der Iacetani uit die tijd. Dus de 
Romeinen maakten zich er al druk om en de Moren later ook. Het 
heeft een geweldadige geschiedenis, wat wel te zien is aan het fort 
dat boven de stad rijst. Het ligt op het kruispunt van twee 
belangrijke pelgrimswegen, onder andere die naar Santiago de 
Compostella, te zien aan de koperen schelpen in het plaveisel van 
het centrum. Ramiro I begon daar met de vestiging van het 
koninkrijk Aragon, waarvan het een tijd de hoofdstad was. De 
muiterij van het garnizoen van Jaca op 12 en 13 december tegen het 
koninkrijk en vóór de republiek, werd slechts moeizaam onderdrukt 
en was een voorproefje van de Burgeroorlog die op het punt stond 
uit te breken. Jaca heeft een aantal keren geprobeerd de Olympische 
winterspelen toegewezen te krijgen, het laatst voor 2014, maar dat is 
steeds mislukt.  
 
 
foto's van boven naar beneden: 
- straatje in Jaca 
- messing schelp in 't plaveisel als teken voor de pelgrimsweg  
naar Santiago de Compostella 
- deurklopper 
- Ramiro I, die in 1035 het koninkrijk Aragon vestigde en 
daarvan tot 1065 koning was. 
 
 
 
 
Na Jaca gingen we naar het niet ver westelijk vandaar gelegen 
klooster van San Juan de la Peña. Via de langs de Rio Aragon 
lopende N240 en het dorp Santa Cruz de la Seros. Eerst doorrijden 
voorbij het monasterio viejo naar het nieuwere monasterio alto. 
Ervoeren de chauffeurs weer eens wat echt haarspeldbochten rijden 
was.  
 
 
Het monasterio alto is een pompeus gebouw in een renaissance-
achtige stijl en in rode steen opgetrokken bouwwerk, met moderne 
service en een schitterend museum, dat ik bijna clandestien 
helemaal bezichtigd heb, maar ik werd toch nog betrapt. Typische 
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Hollander! Ze hadden ramen met albasten panelen. En een grote glazen vloer waaronder 
allerlei opgravingen en blootleggingen te bewonderen en te bestuderen waren. 
Indrukwekkend! 
We kochten een kaartje voor het oude klooster en we werden daar met een speciale bus heen 
gereden en later ook weer opgehaald.  
Het klooster is al zeer oud. Hoewel het in de 17e eeuw door een 3 dagen durende brand 
behoorlijk verwoest werd, viel er voor ons nog wel het een en ander te zien. Het maakte op 
mij een beetje een benauwende indruk daar zo onder die overhangende rotsen. Niettemin zeer 
de moeite van het bekijken waard. (zie artikel over San Juan de la Peña verderop)  
Hierna was de koek op en bracht de bus ons weer naar boven. Het werd tijd om met de auto's 
naar de camping terug te rijden, want de bonte avond stond op het programma en daar 
moesten we ons nog even op voorbereiden. 
Wim M. 

1, 2 
 
3, 4, 5 
 

1, 2 en 5 opnamen van het monasterio viejo 
3 het monasterio alto  4 albasten ramen laten een mooi gefilterd licht door  
 
( voor meer gegevens zie het artikel verderop in dit verslag. Red.) 
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25. (20) 22-07 wandeling over de Faja Rancun 
Na de bonte avond viel het voorwaar niet mee om op de laatste kampdag om 9.00 uur weer 
startklaar te zijn voor de laatste excursie van het kamp. Maar de vele lekkere hapjes en de 
goede wijn hadden gezorgd voor een gezonde nachtrust. Wie schetste echter onze verbazing, 
toen om circa 8.30 uur vanachter menig tentdoek nog snurkgeluiden naar buiten drongen. Bij 
de convo was het nog " 's zondags" stil. Eerst om 9.10 uur verscheen Bea bij de convo om te 
bevestigen dat wij, Engelien en Harro, ons niet een dag vergist hadden, 22 juli was nog geen 
vertrekdag: dat zou morgen de 23ste pas zijn. Met een zucht van verlichting namen we de top-
kaart om te beginnen aan de route van de Faja Racun. Een wandeling hoog boven het Ordesa-
dal, pal onderlangs steile rotsen. Toen wij ons om 9.30 uur naar de bushalte begaven, keken 
enkele slaperige gezichten vanuit wat tenten ons na. ("Zijn die lui wel goed snik? Het is toch 
"the day after?") We hoorden nog wel wat onduidelijk gemompel, zoals: "Misschien gaan we 
zo nog wel even" of "Mogelijk gaan we met jullie mee, maar 't nog wat vroeg", en "We willen 
nog wel een excursietje in een aardig dalletje", maar voor zulke goedbedoelde 

solidariteitsbetuigingen lieten we de eerstvolgende bus naar la Pradera toch niet voorbij gaan. 
De klim naar de Circo Carriata was pittig, maar goed te doen. Toen we eenmaal bovenaan 
waren, ontvouwde zich het Ordesa-landschap in volle glorie voor onze ogen. De Faja is een 
ware promenade onder steile rotswanden met fantastische doorkijkjes. En wat is het heerlijk 
om je eigen tempo weer eens te kunnen lopen. Geen Romke acceleraties maar ook geen 
determinatie-retardaties. Het was de koelste tocht tot nu toe. Weinig zon en een koude wind. 
Om half vier waren we weer terug op San Anton. Hier wel zon en een dromerige 
zondagmiddagsfeer. Enkelen waren bezig hun tent in te ruimen, schoon te maken of zelfs in te 
pakken. Wat een werk op de rustdag! Die lui wilden de volgende morgen zeker om 6.00 uur 
al op de snelweg rijden. Wij genoten na van een fraaie "samenvatting" van de Ordesa. Ons 
toetje van het kamp. 
Harro  
 

 
de KNNV aan het werk; achtereenvolgens bij Fiscal, in Valle de Bujaruelo en op weg 
naar de hut (refugio de Goriz)           
         foto's:  Eric de Vroome 

 
…daar kun je dus boven langs… 
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Verklaring en commentaar bij de plantenlijst van het KNNV-kamp 
2007 

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 
 
Kolom A : Nummering plantenfamilies en geslachten vgl Heukels’ Flora van 
Nederland 23ste druk 2005. De soortnaamgeving volgt in principe ook deze 
flora en anders de atlas van de Flora del Pirineo Aragones Vol I & II van 
Villar, Sese en Ferrandez. Voor families die niet in Nederland voorkomen 
werd verder de Angiosperm Phylogeny Website geconsulteerd. Voor 
Nederlandse namen werd nog geput uit de Bergflora van Europa. Soms 
werd de wetenschappelijke naam gewoon vertaald. 
(de foto's bij dit artikel zijn van Gertjan van Mill) 
Geslachten die niet in onze Heukels staan:     
 
Geslacht 35-19 =Nigritella 
Geslacht 37-12 =Brimeura 
Geslacht 50-17 =Hepatica 
Geslacht 59-13 =Paronychia 
Geslacht 65-04 =Umbilicus 
Geslacht 81-29 =Chamaecytisus 
Geslacht 81-30 =Oxytropis 
Geslacht 81-31 =Psoralea 
Geslacht 97-46 =Biscutella 
Geslacht 97-47 =Hutchinsia 
Geslacht 109-09 =Androsace 
Geslacht 123-24 =Sideritis 
Geslacht 127-15 =Erinus 
Geslacht 131-42 =Laserpitium 
Geslacht 131-43 =Astrantia 
Geslacht 136-68 =Adenostyles 
Geslacht 136-70 =Carduncellus 
Geslacht 136-71 =Catananche 
Geslacht 136-72 =Leontopodium 
Geslacht 136-74 =Mantisalca 
Geslacht 136-75 =Santolina 
 
Families die niet in onze Heukels staan. 
Familie 137 =Dioscoreaceae 
Familie 138 =Gesneriaceae 
Familie 139 =Globulariaceae 
Familie 140 =Tofieldiaceae 
Familie 141 =Asphodelaceae  
Familie 14 2=Aphyllantaceae 
 
Kolom B : Wetenschappelijke geslachts- en soortnamen. 
 
Kolom C : Nederlandse naam (voorzover voorradig). 
 
Kolom D : een f betekent dat een of meerdere foto's van de plant voorkomen 
in het digitale plantenfotoarchief van Gertjan van Mill. 

 
schubvaren 

 
Bruinrode  
wespenorchis 

 
Aangebrande 
orchis 

 
grote 
graslelie 

 
spaanse 
zuring 

 
Incarnaat-
klaver 
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Kolom E tm I : Hier geeft het cijfer de datum van de waarnemingen weer. De termijn gaat van 
27 juni t/m 23 juli. Van 27 juni t/m 2 juli trokken Emmy en Gertjan van Mill door België en 
Frankrijk naar de Pyreneeën en deden al fraaie botanische waarnemingen  die in de lijst 
werden opgenomen, zoals het gevlekte zonneroosje en de kleine kattenstaart, in het Parc 
regional de la Brenne. Van 3 tm 8 juli verbleven wij in het Catalaanse nationale park 
Aiguestortes als voorbereiding op Ordesa. Daarna gingen we op de 9e juli naar Torla. Na 
aankomst liepen we heen en weer naar dat plaatsje. Alle waarnemingen staan vermeld. Op 10 
juli begint het officiële KNNV-kamp Ordesa 2007  Bij de meerdere excursies per dag wordt 
dit aangegeven met een letter a, b of c achter het getal van de datum. 
 
27 : Natuurreservaat Raymond Mayne bij Torgny in de Gaume.  
Het enige schrale  kalkgraslandreservaat van Belgie. 
 
28 : Rond de camping bij Sezanne tussen Reims en PR de la Brenne. 
 
29 : Landweg tussen Sezanne en Rosnay in de Brenne. 
 
30 : Rond de camping municipal van Rosnay in de Brenne. 
 
01 : Fiets-wandelrondje noordelijk van Rosnay. 
 
02 : Fiets-wandelrondje oostelijk van Rosnay.  
 
3+4 : Naar Taull in Parc National de Aiguestortes in West-Catalonië. 
 
05 : Met de taxi naar het midden van Aiguestortes en een dagwandeling naar het lange meer. 
 
6+7 : Boven Taull bij Pont de Sant Marti planten gezocht. 
 
08 :  Wandeling boven Caldez de Boi richting stuwdam. 
 
09 : Rit van Taull naar Torla en wandeling van Camping San Anton naar Torla en terug. 
 
10a : Excursie heen en weer naar het bezoekerscentrum van het park Ordesa. 
De waargenomen Alchemilla hoppeana heet in Aragon Alchemilla plicatula. Voor de plant 
lijkend op blauw vlas wordt de naam bieslelie (Aphyllanthes monspeliensis, Aphyllantaceae) 
gesuggereerd, maar als het echt een vlasbloem is met bebladerde stengel, dan is het de Linum 
narbonense. Aan mijn fotoverzameling heb ik twee prentjes toegevoegd van de bieslelie, met 
veel bies en weinig lelie, gemaakt in april jl. in de Pyreneeën door Piet Smeets van de KNNV 
afd. Nijmegen. Van de Polygonatum-soorten vermeldt de Aragonese Atlas alleen de odoratum 
en de verticillatum. 
 
10b : Bloementochtje van Camping San Anton bovenlangs over smalle paadjes naar de 
volgende Camping Ordesa. 
 
11a : Excursie vanuit Broto omhoog over de PR 128 naar Virgen de Morillo.  
Blauw vlas wordt opgegeven als Linum perenne, maar deze soort komt eigenlijk niet voor in 
Aragon en het zal weer de Linum narbonense zijn geweest. Verder wordt opgegeven een 
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grasanjer Dianthus plumarius, maar deze komt in Aragon niet voor en de verspreiding in de 
Bergflora van Europa geeft aan A, CS,H, PL, YU, dus ver van de Pyreneeën. Esparcette of de 
ons bekende Onobrychis viciifolia is een meestal vrij forse verwilderde cultuurplant en kan in 
Aragon hier en daar voorkomen.De meest algemeen voorkomende wilde soort in Aragon is de 
Onobrychis argentea. In Ordesa komt verder de Onobrychis pyrenaica voor.  
 
11b : Excursie Broto, Oto naar Yosa.  
De wantsenorchis heet (vgl. Heukels) Anacamptis coriophora. De Aragonese flora noemt hem 
of haar Orchis fragrans en de Catalaanse flora van Bolos en Vigo  hebben het over Orchis 
coriophora subsp. fragrans. De opgegeven Teucrium montanum met gelige bloemen en smalle 
bladeren komt niet voor in de Aragonese atlas, terwijl de Teucrium pyrenaicum algemeen is 
met bijna ronde blaadjes en een witte onderlip.De niet nader benoemde Esparcette 
geregistreerd als O. argentea, de paarse brunel als Prunella grandiflora(ik moest wat). 
 
11c : Excursie Broto, Oto, Frajen. 
 
12a : Excursie vanaf de tweede camping in het dal van Bujaruelo naar Valle de Otal. 
 
12b : Excursie in dal van Bujaruelo vanaf de eerste camping.  
Jammer genoeg vermeldt de plantenlijst nogal wat geslachtsnamen zonder soortvermelding. 
De opgegeven Duitse gentiaan komt in Aragon niet voor. De Euphrasia rostkoviana is 
zeldzaam en komt volgens de Aragonese atlas alleen in het oosten van de provincie voor, niet 
in het Ordesagebied. De Asphodelus albus is een echte voorjaarsplant en moet in juli 
uitgebloeid zijn. Gaarne ontvang ik een digitale foto van deze prachtige plant. Aan mijn 
fotoverzameling voeg ik nog weer een paar prachtige plaatjes toe van de Affodil gemaakt in 
begin mei jl. in de Pyreneeën door Piet Smeets. De Pyrola rotundifolia wordt genoemd, maar 
vlg. de Aragonese atlas is de Pyrola chlorantha waarschijnlijker, hopelijk is er een goede foto 
van.De Astrantia minor komt niet voor in het Ordesa gebied vlg. de Aragonese atlas. 
 
12c : Gj. & E.v.M. heen en weer naar het bezoekerscentrum langs de asfaltweg. 
 
13a : Excursie langs de rio de Soasa bij Linas de Broto. 
 
13b : Excursie in park Ordesa vanaf Pradera tot de Cascado del Estrecho.  
De Alyssum montanum komt vlg. de Aragonese atlas niet voor in Ordesa wel de A. 
alyssoides. De Arabis soyeri en de Polygala comosa zouden gemeld moeten worden aan het 
herbarium in Jaca, want ook deze soorten ontbreken in de ik denk vrij complete Aragonese 
atlas. 
 
13c : Vanaf Fanlo naar Barranco Glera Borrue. 
 
14a : Excursie vanaf Sarvisé via GR 15.  
De Galeopsis pyrenaica is een subspecies van de ladanum met nog bredere bladeren en meer 
korte beharing. Voor zover ik begrijp uit de verschillende flora's zijn de klierharen op de kelk 
juist langer bij de ladanum. Ik heb een mooie foto van de ladanum uit de Brenne, waarop je 
klierharen kunt zien. Die ontbreken bij de angustifolia. Nu localiseert de Aragonese flora de 
pyrenaica in de hogere streken van Ordesa, terwijl in het lager gelegen excursiegebied juist de 
ladanum voorkomt. De angustifolia is veel algemener dan de ladanumsoorten. Ik meen dat op 
de plantenlijst van 14a de Noordse drakenkop wordt genoemd oftewel de Dracocephalum 
ruyschiana. Deze plant staat in de Bergflora van Europa, maar de Pyreneeën behoren niet tot 
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het verspreidingsgebied van de soort. Hij komt ook in geen van de drie Pyreneeënflora's 
voor.De Catalaanse flora vermeldt wel de zeer zeldzame Dracocephalum austriacum met een 
of twee vindplaatsen in de hele provincie. 
 
14b : Vanaf Frajen het lage pad naar Broto om de Lysimachia ephemerum te fotograferen een 
plant die in Europa uitsluitend in de Pyreneeën en in Spanje voorkomt. Daarna naar de eerste 
camping in het dal van Bujaruelo voor de wantsenorchis en daar maar kort geweest vanwege 
de enorme overlast van stofwolken, die veroorzaakt werden door voorbijrijdende weekend-
gangers. 
 
156 : Zondag 15 en maandag 16 heen en weer naar de Gorizhut via verschillende routes, 
onderlangs, half boven via de faja en een kleine groep ging helemaal bovenlangs terug via een 
lange route met hoge uitzichtspunten. 
 
17 : GJ&EvM lopen in het dal van Bujaruelo bij de brug van San Nicolas. 
 
18 : Excursie met de skilift in Panticosa.  
Valeriana supina, de dwergvaleriaan, komt niet voor in de Catalaanse, Aragonese en Franse 
Pyreneeënflora en vlg. de Bergflora van Europa is het verspreidingsgebied van deze plant A, 
CH, zD, nI, nwYU. Gefotografeerd werd de Valeriana montana.  Twee mogelijke soorten die 
kleiner zijn dan de montana zijn de tuberosa en de apula. N.a.v. de vanilleorchis nog een 
vraag aan Ronald. De Aragonese atlas geeft de Nigritella gabasiana en de Nigritella nigra 
subsp iberica. De gabasiana komt nauwelijks voor in Ordesa maar wel bij Panticosa, terwijl 
de nigra s iberica in het gehele gebied voorkomt. Ik hoop dat er mooie foto's van deze orchis 
zijn gemaakt, want ik heb jammer genoeg geen van beide mogen zien.. 
 
19 : GJ & EvM houden zich op langs de beek bij Linas de Broto. 
 
19a : Via Fiscal langs de rio Ara. 
 
20a : Van Camping Ordesa via PR 134 om de Sierra Casa en de Sierra Lomenas heen naar 
camping san Anton.De Pyreneeën behoren niet tot het verspreidingsgebied van het koeienoog. 
 
20b : In het dal van Bujaruelo van San Nicolas naar Puerto Viejo. 
 
20c : GJ & EvM naar Jaca en het Monasterio de San Juan de la Pena. 
 
21 : GJ & EvM & RBvE heen en weer naar Nerin, vanwege stortbuien rijdt de bus naar boven 
niet. 
 
22 :GJ &  EvM bezoek aan Fanlo en een wandeling bij Nerin, omdat de bus naar boven voor 
de tweede keer niet rijdt. 
 
23 : Laatste waarnemingen op en over de Col de Pourtalet. 
 
99 : Ongedateerde waarnemingen waaronder bomen en struiken van de lijst van Wim Bosch. 
Geert Jan is vermeld bij planten waarvan hij mij een foto heeft laten zien. 
( voor zover deze excursienrs. niet overeenstemmen met de nrs. van de excursieverslagen, zijn 
ze bij de verslagen met rode  cijfers bij de corresponderende nrs. gevoegd. Red.) 
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Met grote dank aan alle waarnemers en helpers bij het op naam brengen van de planten. Ik 
noem speciaal Wim Bosch, wiens Soortenlijst Bomen en Struiken ik in de plantenlijst heb 
verwerkt, verder Ronald Sprokkereef , die de orchideeënlijst aan mij heeft gemaild. Rita 
bedankt voor het herhaaldelijk duwen in de goede genusrichting. Louis bedankt voor je 
deskundige hulp bij de kruisbloemen. Van Ruud ontvang ik in ieder geval graag de foto, 
waarop ik de Saxifraga longifolia aan het fotograferen ben op de terugweg uit de hut. 
De grassen komen bijna allemaal van Harro, daar moeten we de volgende keer meer aan doen. 
Problemen zijn er gebleven met de bremrapen, die vrijwel niet echt gedetermineerd zijn. Voor 
de vrouwenmantels en de vleugeltjesbloemen geldt hetzelfde.  Maar ja, er was zo een 
overvloed aan plantensoorten, dat niet voor alles tijd was. Onze huidige plantenlijst telt rond 
de 500 soorten, dan begrijp je het wel. Ik dacht me goed te hebben voorbereid en had de 
plantenlijst van Torla 2004 bestudeerd, maar als je de Sideritis hyssopifolia nooit gezien hebt, 
dan moet je toch weer even werken bij het op naam brengen. Een volgend kamp kan gebruik 
maken van onze plantenlijst plus foto's. Dat zal veel tijd schelen en dan is er meer tijd voor de 
lastige determinaties. 
Hopelijk allemaal tot ziens in november, 
Gertjan van Mill. 
 
P.S. De bijgeleverde DVD bevat mijn plantenfoto's gerangschikt vlg. de indeling van onze 
laatste Heukels. De plaatjes zijn niet gekozen op grond van de esthetische waarde van de kiek, 
maar om zoveel mogelijk details van de plant weer te geven. Zo zijn er dus minder mooie en 
onscherpe beelden bij, alleen maar om de beeldvorming zo compleet mogelijk te maken. Ik 
houd mij aanbevolen voor kritiek. Gaarne correctie van eventueel verkeerde determinaties. 
Ontbreekt een plantenfoto, dan wil ik die gaarne alsnog ontvangen, met name de prenten van 
de vanilleorchis zou ik nog graag willen hebben van deze of gene mede om te zien of de twee 
voorkomende soorten, een in Pantocosa en een andere in Ordesa, ook fotografisch verschillen. 
 
Literatuur : La Grande Flore Illustree des Pyrenees van Marcel Saule 
                   Flora Manual dels Paisos Catalans van Bolos en Vigo 
        Atlas Flora del Pirineo Aragones I&II van Villar, Sese&Ferrandez 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 33

Commentaar bij de lijst van vogelwaarnemingen. 
 
Bij de Ordesa verwacht je gieren te zien en in het bijzonder is het gebied van de centrale 
Pyreneeën een bolwerk van de lammergier. We hebben lammergieren (per 1 á 2 individuen) 
regelmatig gezien, enkele malen zeer fraai. Vale gieren dagelijks in grotere aantallen, 
maximaal aan het einde van een dag toen ze in een groep van ongeveer 58 stuks één voor één 
over het dal waarin we kampeerden naar het oosten toe afzeilden. Vanaf de camping hadden 
we zicht op de nestplaats van een aasgier. 
Voor het zien van meer mediterrane soorten moesten we het laagland opzoeken. Er was wat 
tegenzin aangaande het afleggen van grotere afstanden hiervoor. Pas tegen het eind van het 
kamp ging een geselschap richting Jacca respect. Riglos, waarbij het aantal te benutten uren 
werd beperkt door de noodzakelijk op tijd terug te zijn ter voorbereiding van een feestelijk 
avondprogramma. Niettemin was de opbrengst aan vogelwaarnemingen bevredigend. 
De lijst vermeldt 93 soorten. Geaarzeld hebben we bij het opnemen in de lijst van twee leuke 
soorten. In het dal van de Serrosal en bij Sarvisé hoorden we (mogelijk) de draaihals. Rita zag 
mogelijk een scharrelaar toe we onderweg naar Riglos stopten n.a.v. bijeneters. 
Wat betreft de lijst: speciale dank aan Ronald Sprokkereef voor het gebruik van zijn notities. 
Ruud Kuiper 
 
Tocht  
gebied: Datum:              

1 10-jul 

Via Valle de Rio Ara naar geologie tentoonstelling bezoekerscentrum NP 
de Odesa, vervolg naar Pradera busparkeerplaats + GR 11 terug naar 
camping 

2 10-jul Vanaf San Anton over bospaden naar Torla    
3 11-jul Broto, Cascade de Sorrosal en Ermita de Morillo, PR HU 128 
4 11-jul Broto, Oto, Yosa, Punto Aguilar, delen GR 15 en PR-HU 119 
5 11-jul Omgeving Fragen, Barranco Sorrosal      
6 12-jul Valle Bujaruelo v.a. eerste camping tot San Nicolas   
7 12-jul Valle de Otal v.a. San Nicolas (2e camping)     
8 13-jul Linas de Broto, valle de Barranco de Sorrosal    
9 13-jul Valle de Odesa, Pradera-Cascade de Estrecho    

10 13-jul Barranco Glera Borrue v.a. Fanlo       
11 14-jul Sarvise, Barranco del Chate        
12 14-jul Linas de Broto, barranco Soriosal       
13 15-jul Huttentocht heenweg naar refugio de Goriz     
14 16-jul Huttentocht terugweg naar Pradera       
15 16-jul Valle Odesa, Pradera-Cascade de Estrecho     
16 18-jul Panticosa            
17 19-jul v.a. Fiscal 5 km heen en terug door oevergebied Rio Ara  

18 20-jul 
San Nicolas-Ibon de Lapazosa-Puerto Viejo naar Spaans/Franse grens.. > 
1000 meter hoogte verschil 

19 20-jul wandeling vanuit camping PR-HU 134 15 km ± 1000 m hoogte verschil 
20 21-jul Valle Ordesa-Faja de Racun        
21 21-jul Vogeltocht Yaca-Riglos         
22 22-jul Puerte de Bernatuara          
23 22-jul Sarvise-Buesa-Sarvise PR-HU 118       

( voor zover deze excursienrs. niet overeenstemmen met de nrs. van de excursieverslagen, zijn 
ze bij de verslagen met groene cijfers bij de corresponderende nrs. gevoegd. Red.) 
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Vlinderlijst van het KNNV-kamp 
in de omgeving van Torla (E) 

2007 
 

Periode waarnemingen: 9-23 juli 2007 
 
Verklaring en commentaar vooraf: 
Er is in het kamp serieus gevlinderd door 2 groepjes: Emiel en Franke Remerie respectievelijk 
Eric de Vroome. Eric kwam in totaal tot 65 soorten, Emiel en Franke tot 97. Eric had 7 
soorten die Emiel en Franke niet hebben waargenomen, zodat in het Torla-kamp in totaal 107 
verschillende dagvlinders zijn waargenomen. Die 7 zijn in de lijst met een (*) gemarkeerd. Er 
is 1 waarneming in de vlucht vastgesteld (westelijk dambordje: het kreng was ons te snel af). 
Alle andere waarnemingen zijn door vangen en determinatie tot stand gekomen met behulp 
van De nieuwe Vlindergids van Tirion.  
Onze speciale dank gaat uit naar Jarinde en Nelleke voor de vele uren die zij zittend en 
wachtend hebben doorgebracht, omdat Emiel en ik niet vooruit te branden waren. Bij de 
familie de Vroome zal dat wel niet anders zijn gegaan.  
 
Wat zegt de lijst ons? 
In ieder geval dat dit kamp voor vlinderaars interessant was. De massaliteit (zoals we die 2 
jaar terug in de Franse Pyreneeën hadden ervaren, hebben we hier overigens wel gemist. Maar 
je ziet dat de diversiteit erg groot is. Kijken we naar de potentie van het gebied (bron: Tirion), 
dan zou je overigens nog zeker 40 soorten meer moeten kunnen vinden. Wat ons hier tegenzat 
was dat in het Nationaal park eigenlijk niet gevlinderd mocht worden (wat we overigens op 
een aantal rustige plaatsen wel gedaan hebben) en dat bij een tweetal excursies op grotere 
hoogte het weer tegen zat  Verder leek het erop dat de natuur hier wat achter liep, wat wellicht 
verklaart dat de massaliteit van parelmoervlinders, zoals aan de Franse kant niet is 
waargenomen. En wat ook in dit gebied zichtbaar is, is dat de invloed van de mens (intensieve 
begrazing door runderen en vooral skipistes) de vlinderstand geen goed doet. Maar dit wisten 
we al. Zo was er op de skihellingen bij Panticosa vrijwel niks te beleven, tenzij je de moeite 
nam om terug niet met de kabinelift te gaan, maar te lopen. Een tweede indicatie over de 
stabiliteit van de populatie is het aantal soorten dat slechts op 1 locatie is waargenomen. Zij 
zijn in de lijst gemerkt met een (1) 
 
Voor ons bijzondere soorten 
Jaloers zijn we op Eric die een paar mooie waarnemingen heeft gedaan: Spaanse 
pijpbloemblinder (in Torla), berggentiaanblauwtje en het zuidelijk esparcetteblauwtje. Maar 
wij hadden er ook een paar: zuidelijk (Faya de Pelay 1800 m) en noordelijk 
mansschildblauwtje (baranca de Lapozosa 1800 m, herdersparelmoervlinder(baranca de 
Lapozosa), een zwarte erebia (komt volgens Tirion niet in het gebied voor, maar wij konden 
er echt niks anders van maken, wij zagen hem of 
haar als een van de weinige interessante 
waarnemingen op de skihellingen bij 
Panticosa)en een groot aantal soorten dikkopjes 
(13). Vooral de massaliteit viel op. Belangrijke 
waardplant zijn diverse soorten Potentilla’s (zie 
ook de plantenlijst) 
 

 
men vlindert… 
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Belangrijke vindplaatsen/vlinderrijke excursies 
• Rondwandeling op de westhelling achter de camping 
• Excursie 4 naar Yosa (ten westen van Oto) 
• Valle de Otal (Bujaruelo) 
• Baranca de Sandaruelo (ten noorden van Bujaruelo) 
• De route hoog naar de hut: Sierra de las Cutas 
• Route ten noorden van Linas de Broto (excursie 13/15) 

 
Tegenvaller: 
De route door het dal van het Parque National: er vliegen best interessante soorten, maar je 
waant je in de modeltuinen van  Rob Herwig. Bovendien moet je je net in de rugzak houden, 
want je mag vrij weinig in het park. Zonde. Tip voor in het park: loop de route van het 
bezoekerscentrum over de asfaltweg naar de stopplaats van de bussen. Het vlindert er 
behoorlijk, er lopen geen andere mensen en de auto’s/bussen hoor je ruim op tijd aankomen. 
Vlinderen maar!!.  
 
Waargenomen soorten: (de volgorde in Tirion is aangehouden) 
Papilionidae 
1. koninginnepage    Papilio machaon  
2. koningspage     Iphiclides podalirius feisthameli 
3. apollovlinder      Parnassius apollo 
4. spaanse pijpbloemvlinder ( 1)  Zerynthia rumina (*) 

 
Pieridae 
5. groot koolwitje     Pieris brassicae 
6. groot geaderd witje     Aporia crataegi 
7. klein koolwitje     Pieris rapae 
8. oranjetipje     Anthocharis cardamines 
9. bergluzernevlinder    Colias phicomone 
10. oranje luzernevlinder     Colias croceus  
11. gele luzernevlinder     Colias hyale (of zuidelijke)  
12. citroenvlinder     Gonepteryx rhamni  
13. cleopatra     Gonepteryx cleopatra 
14. boswitje      Leptidea sinapis  
15. Bergresedawitje (1)    Pontia Callidice 

 
kalkgraslanddikkopje foto: franke remerie 

 
zilvervlek      foto: franke remerie 
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Lycaenidae 
16. Bruine eikepage    Satyrium ilicis 
17. sleedoornpage (1)    Thecla betulae 
18. kleine sleedoornpage    Satyrium acaciae 
19. Essenpage (1)     Laeosopis roboris (*) 
20. violette vuurvlinder    Lycaena alciphron gordius 
21. morgenrood (1)    Lycaena virgaureae  
22. bruine vuurvlinder      Lycaena tityrus subalpinus 
23. rode vuurvlinder     Lycaena hippothoe 
24. groentje     Callophrys rubi 
25. tijgerblauwtje     Lampides boeticus 
26. klein tijgerblauwtje    Leptotes pirithous 
27. dwergblauwtje     Cupido minimus 
28. zuidelijk dwergblauwtje   Cupido Osiris 
29. Berggentiaanblauwtje (1)   Maculinea rebeli (*) 
30. klein tijmblauwtje    pseudophilotes baton 
31. heideblauwtje     Plebeius argus  
32. vals heideblauwtje (1)   Plebeius idas (*) 
33. zuidelijk mansschildblauwtje   Plebeius pyrenaica pyrenaica  
34. noordelijk mansschildblauwtje  Plebeius glandon glandon  
35. bruin blauwtje     Aricia agestis  
36. bleekblauwtje     Polyommatus coridon 
37. provencaals bleekblauwtje   Polyommatus hispana 
38. Turkooisblauwtje    Polyommatus dorylas 
39. Groot Tragantblauwtje   Polyommatus escheri  
40. Esparcetteblauwtje    Polyommatus thersites 
41. zuidelijk esparcetteblauwtje (1)  Polyommatus ripartii (*) 
42. klaverblauwtje     Polyommatus semiargus 
43. wikkeblauwtje     Polyommatus amandus 
44. adonisblauwtje    Polyommatus bellargus 
45. icarusblauwtje     Polyommatus icarus 

 
Nymphalidae 
46. blauwe ijsvogelvlinder    Limenitis reducta  
47. kleine ijsvogelvlinder    Limenitis camilla 
48. atalanta      Vanessa atalanta  
49. kleine vos      Aglais urticae 

 
grote apollovlinder   foto: eric de vroome 

 
dambordje        foto: eric de vroome 
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50. dagpauwoog      Inachis io 
51. distelvlinder     Vanessa cardui  
52. gehakkelde aurelia     Polygonia c-album  
53. keizersmantel      Argynnis paphia 
54. grote parelmoervlinder    Argynnis aglaja 
55. braamparelmoervlinder   Brenthis daphne 
56. purperstreepparelmoervlinder   Brenthis ino  
57. kleine parelmoervlinder    Issoria lathonia 
58. herdersparelmoervlinder (1)   Boloria pales 
59. zilvervlek       Boloria euphrosyne  
60. spaanse parelmoervlinder   Melitaea deione 
61. akkerparelmoervlinder   Boloria dia 
62. knoopkruidparelmoervlinder   Melitaea phoebe 
63. tweekleurige parelmoervlinder   Melitaea didyma 
64. tweekleurige parelmoervlinder   Melitaea didyma meridionalis 
65. veldparelmoervlinder    Melitaea cinxia 
66. woudparelmoervlinder    Melitaea diamina 
67. bosparelmoervlinder     Melitaea athalia 
68. westelijke parelmoervlinder   Melitaea parthenoides 

 
Satyrinae (Nymhalidae) 
69. dambordje      Melanargia galathea 
70. zuidelijk dambordje (1)   Melanargia russiae 
71. westelijk dambordje (1)   Melanargia occitanica (**) 
72. kleine boswachter     Hipparchia alcyone  
73. grote boswachter    Hipparchia fagi (*) 
74. witbandzandoog    Brintesia circe 
75. heivlinder     Hipparchia Semele 
76. bergerebia     Erebia epiphron pyrenaica  
77. zuidelijke erebia    Erebia triaria 
78. gewone glanserebia    Erebia cassionides  
79. Pyreneeenzijde-erebia   Erebia gorgone 
80. zwarte erebia (1)    Erebia Melas 
81. donkere erebia    Erebia meolans 
82. donkere erebia    Erebia meolans bearensis 
83. bruin zandoogje     Maniola jurtina  
84. oranje zandoogje     Pyronia tithonus  
85. spaans oranje zandoogje    Pyronia bathseba 

 
koningspage  foto: eric de vroome 

 
groot dikkopje      foto: eric de vroome 
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86. hooibeestje      Coenonympha pamphilus 
87. tweekleurig hooibeestje    Coenonympha arcania 
88. roodstreephooibeestje    Coenonympha glycerion  
89. bont zandoogje     Pararge aegeria aegeria 
90. rotsvlinder      Lasiommata maera 
91. argusvlinder      Lasiommata megera  

 
Hesperiidae 
92. Zuidelijke aardbeivlinder   Pyrgus malvoides 
93. groot spikkeldikkopje    Pyrgus alveus  
94. bretons spikkeldikkopje   Pyrgus armoricanus 
95. kalkgraslanddikkopje    Spialia sertorius  
96. aambeeldspikkeldikkopje   Pyrgus Onopordi 
97. witgezoomd spikkeldikkopje   Pyrgus carthami 
98. dwergdikkopje    Thymelicus acteon (*) 
99. zwartsprietdikkopje     Thymelicus lineola  
100. geelsprietdikkopje     Thymelicus sylvestris  
101. groot dikkopje    Ochlodes faunus ` 
102. kaasjeskruiddikkopje    Carcharodus alceae  
103. andoorndikkopje    Carcharodus lavatherae 
104. bruin dikkopje    Erynnis tages 
 
 
Franke Remerie  

 
vlinderkroeg met blauwtjes en spikkeldikkopjes   foto: franke remerie 
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Nog wat extra waarnemingen  
 
Reptielen/amfibieeen:     
Pyreneeënbeekkikker rana pyrenaica     
Muurhagedis podarcis muralis 

  
     
     
Zoogdieren:     
Gems     
Rode eekhoorn     
Grijze eekhoorn     
Edelhert     
Hermelijn     
Alpenmarmot     
Wilde kat     
Haas     
Bosspitsmuis     
Vleermuizen???     
      
Insekten     
Vliegend hert     
  
Ronald  
 
 
 

En deze nog.. 
Insecten: 
pyamawants (?)    = Graphosoma lineatum  
 
Wim M. 
 
 
 
 
 

 
muurhagedis

 
pyreneeënbeekkikker 

 
gems    foto: eric de vroome 

 
Graphosoma lineatum 
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De geologische ontwikkeling van de Pyreneeën 
 

Naar aanleiding van het verhaal van 
Ans volgt hier een beknopte 
samenvatting van de geologie van de 
Pyreneeën. 
Het gebied dat tegenwoordig de 
Pyreneeën vormt, heeft een lange 
ontstaansgeschiedenis Die geologische 
geschiedenis van de Pyreneeën hangt 
samen met die van het Iberisch 
Schiereiland. Omstreeks 142 miljoen 
jaar geleden werd Iberia een 
microcontinent, door los te breken uit 
het supercontinent Pangea. Na de 
opening van de Atlantische Oceaan 
kwam de Iberische plaat klem te zitten 
tussen Europa en Noord-Afrika, wat tot 
de eerste opheffing van de Pyreneeën 
leidde. Later, ongeveer 60 miljoen jaar 
geleden, had de draaiing van de 
Afrikaanse en Euraziatische platen tot 
gevolg, dat de Iberische plaat opnieuw 
met Zuid-Frankrijk in botsing kwam. 
De Pyreneeën werden verder 
opgeheven. Ongeveer 10 miljoen jaar 
geleden kwam aan de zelfstandige 
beweging van het Iberisch schiereiland 

een eind. In de laatste 350 miljoen jaar is het gebied vlakke zeebodem geweest, tot gebergte 
opgeheven, afgesleten en onder de zee verdwenen, en nogmaals tot gebergte verheven. 
Sindsdien is het weer afgesleten, o.a. door de schurende werking van gletsjers en de 
insnijdende activiteit van rivieren met hun snelstromende watervallen en stroomversnellingen, 
waarbij kleine en grote stenen al hotsend en botsend hun slijpende werk doen. 
Het gebied kent bijgevolg een grote diversiteit van gesteenten: toppen van graniet, gneis en 
kalksteen; beek- en rivierbeddingen van zand, grind en klei.  
 
Hoofdstructuur  
Dit gebergte (lopend van west naar oost) heeft drie hoofdelementen:  
- De hoofdkam of axiale zone  
Hier liggen de grootste massieven en hoogste toppen (Balaïtous, Neonvielle Gavarnie, 
Maladetta, Bassies, Mont Louis, Querigut Millas, Canigou en Amelie), en komen de oudste 
en uit het diepste gekomen gesteenten voor: gneis en graniet.  
- Het voorgebergte  
Bestaande uit brede stroken ten noorden en zuiden van de axiale zone; het gesteente stamt uit 
de geologische middeleeuwen en bestaat vooral uit kalk. Het voorgebergte is aan de Franse 
kant (60 kilometer) minder steil dan aan de Spaanse kant (120 kilometer). Waarschijnlijk 
heeft dit te maken met de noord-zuidelijke richting van de golfbeweging in de aardkorst 
tijdens het ontstaan van het gebergte, waarbij de golfbeweging het sterkste was in het 
noorden. Zij begon aan de Franse kant, was op zijn krachtigst in de axiale zone en dijde 
tenslotte uit naar het Spaanse deel, de Sierras Exteriores. Het algemene beeld van plooien die 

 
plooien en schuiven 
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omvallen naar het zuiden hangt met deze golfbeweging samen. Bij de Monte Perdido en op 
een wandeling door de  Valle de Ordesa, kunnen we geologische opbouw heel duidelijk 
waarnemen.  
- De uitlopers in het laagland  
We vinden hier de jongste afzettingen  
 
Geschiedenis  

De oudste gesteenten (430 - 235 miljoen jaar) 
werden bedekt met kalk, zand en klei. Aan 
het eind van het Paleozoïcum werd het 
opgeheven tot gebergte, maar weer vrij snel 
(geologisch gezien) geërodeerd. De toppen 
bleven afgerond achter, wat in de noordelijke 
en zuidelijk zone nog te zien is. Hetzelfde 
patroon vertonen de Ardennen.  
65 tot 2,5 miljoen jaar geleden (in het Tertair 
- toen ook de Alpen ontstonden) kwam het 
gebied opnieuw omhoog, waarbij zeer oude 
gesteenten aan de aardoppervlakte kwamen. 
Deze granietmassieven vormen de hoogste 
toppen (o.a. de Aneto). Door de hoge druk en 
temperatuur veranderden de gesteenten van 
structuur en samenstelling: uit klei 
ontstonden de veel hardere schisten, zand 
ging over in kwartsiet, kalk in marmer en 
graniet veranderde in gneis. (Bij dat laatste 
ontstaan mooi verdeelde mineralen en een 
gebandeerde structuur.)  
 
 
 

 
Gletsjers  
In het landschap is de invloed van 
de gletsjers uit de ijstijden nog 
herkenbaar. De canyons, zoals in 
de Ordesa, zijn ontstaan door de 
oplossende en uitschurende 
werking van smeltwater, sneeuw 
en ijs. In de hooggelegen 
verzamelbekkens ontstonden 
keteldalen (Circo de Soaso 
bijvoorbeeld) door de langdurige 
opeenhoping van sneeuw en ijs die 
gletsjers vormden die het bekken 
uitschuurden en gesteente naar en 
door de dalen afvoerden.  
Met dank aan Ans, 
 
Wim M. 

 
..de schurende werking van rivieren.. 

 
plooien en breuken bij Broto 
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Van ermita’s en ontvolkte dorpjes 
 
Na het Torlakamp ben ik (Jeannette Teunissen) nog een paar weken in de regio gebleven. In 
die weken is het me duidelijk geworden wat ermita’s feitelijk zijn en ook wat de oorzaken 
waren van de ontvolking van een groot aantal dorpjes in de regio, de hoogste concentratie van 
heel Spanje. Deze informatie, behorend bij een aantal excursies, geef ik graag even door. 
 
Ermita’s 
Ermita’s zijn kapelletjes op mooie plekken in de bergen, gewijd aan een heilige ter ere van 
wie een maal per jaar een processieachtige feestelijke optocht (romería) gehouden wordt naar 
het kapelletje, met traditionele feestelijke kleding, crucifixen, vaandels en banieren, 
borstbeelden en/of relekwieën van de betreffende heilige, muziek, dans, een mis, lekker eten 
en drinken, en feest tot diep in de nacht. De romería’s ontstonden in de 16de en 17de eeuw, 
toen de regio geteisterd werd door pest, sprinkhanen en misoogsten door droogte, waarbij 
men de heiligen om hulp riep en ter ere van hen kapelletjes bouwde en processies hield.  
De paden naar de kapelletjes worden goed open gehouden, waardoor deze paden rijk zijn aan 
bloeiende planten met de bijbehorende insecten/vlinders, vogels, en rijk aan korstmossen. 

 
Ontvolkte dorpjes 
De ontvolking is het resultaat van met name de volgende vijf fenomenen, 
- Het erfrecht van de pre-industriële tijd regelde dat de oudste zoon het hele boerenbedrijf 
erfde en de broers op de boerderij moesten werken tegen kost en inwoning. Werd de spoeling 
te dun, dan vertrok men. Zo bleef het gebied dunbevolkt en kwetsbaar. 
-Sabiñanigo kreeg in 1893 een spoorverbinding en in 1901 elekticiteit. Hiermee ontstond de 
eerste golf van industrialisatie en het aantrekken van werkers, afkomstig van de dorpjes. 

 
KNNV-ers bij de ermitá de Horillo
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- In de burgeroorlog 1936 – ’39) lag de frontlinie in de dalen van de rivieren dalen oostelijk 
en westelijk van Fiscal. Na de burgeroorlog zagen veel mensen er geen brood meer in om hun 
verwoeste huizen weer op te bouwen en opnieuw in armoe te gaan leven. 
- Na de burgeroorlog werd om economische redenen van overheidswege een massaal 
herbebossingsprogramma gestart. Dit ging gepaard met onteigeningen op grote schaal en 
vertrek van bewoners. 
- De economische groei van de 50’er en 60‘er jaren met uitbreiding van industrie en toerisme 
leverde met name in de 60’er jaren verlaten dorpjes op. 
De regio telt nu een 80-tal ontvolkte dorpjes. Vele daarvan raken door ruigte en bomen 
overgroeid. Daardoor verdwijnen daar nu ook de bloemplanten met hun bijbehorende wereld 
en de korstmossen. 
 
Bronnen: 
-Serrablo, juni 2007, tijdschrift van de vereniging Amigos de Serrablo 
-O Zoque, juni 2007, tijdschrift van de Asociación cultural O Zoque van Yebra de Basa 
-Carlos Tarazona Grasa, jaar ?, Serrablo, brochureachtige uitgave van Pirineo 
-Gesprekken met inwoners van Yebra de Basa en met de laatste boer uit Fanlillo 
-Lezing van Enrique Satué Oliván, bescherming natuur en cultuur van bergmassief Santa 
Orosia 
-Fototentoonstelling van de romería de Santa Orosia vanuit Yebra de Basa, jaren 2002 t/m 
2007, en fotoalbums 
-Eigen observaties. 
 
Jeannette  

 
 

Het klooster van San Juan de la Peña 
De Geschiedenis 
Het klooster van San Juan de la Peña wordt beschouwd als de heilige geboorteplek van 
Aragon. Ten gevolge van de van de Arabische invasie rond 720 trok zich een groep 
kluizenaars in deze verborgen hoek van de Pyreneeën terug en stichtte een centrum voor 
kluizenaars dat tot in de 10e eeuw in stand bleef. In 920 veroverde Galindo Aznárez II, graaf 
van Aragon, het gebied ten zuiden van de Rio Aragon en drong door tot het San Juan de la 
Peña gebergte, alwaar hij een aan San Julian en Santa Basilisa geweid klooster stichtte. Het 
gebouw werd op dezelfde plaats op-gericht waar eens de kluizenaars woonden. Van deze 
gebouwen is nog de mozarabische kerk overgebleven. 

 
….het (bijna) verlaten dorp San Juste het schooltje van…. 
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Op dezelfde plek schiep Sancho el Mayor de Navarra het San Juan de la Peña klooster. Dit 
omvatte het oude San Julian en Santa Basilisa klooster en een aantal in die tijd erbij  
gebouwde eenheden. Bovendien schonk hij het klooster taltijke landerijen en begon met de 
bouw van de oude kerk.  
In 1071 werd voor de laatste maal de oude spaans-visigotische ritus gecelebreerd, daar in dat 
jaar de ritus van de roomse kerk werd ingevoerd.  
Het klooster werd in de late middeleeuwen ook in gebruik genomen als pantheon van de 
koningen van Aragón-Navarre. 
In 1675 trof een drie dagen durende brand het klooster, die de refter, het gastenverblijf en het 
archief verwoestte. Het gebouwencomplex bleef in deerniswekkende toestand achter, want 
men besloot een nieuw klooster elders te gaan bouwen. Ook al vanwege de toch wel erg 
donkere en vochtige atmosfeer van de oude gebouwen, waarvan steeds meer delen 
verweerden en afbraken. 
Als standplaats voor het nieuwe gebouw koos men voor een dichtbij gelegen plek, de Llano 
de San Indalecio. 
De Spaanse onafhanklijkheidsoorlog, de secularisering, de verwaarlozing en de tand des tijds 
hebben ertoe geleid, dat alle oude gebouwen nu beschadigd of verwoest zijn. 
In 1889 werd het oude klooster op grond van de historische en kunstzinnige waarde tot 
beschermd monument verklaard. In 1920 kreeg het de titel van Koninklijk Nationaal 
Monument. 
 
De legende 
Volgens de traditie hebben de monniken destijds de heilige kelk van het laatste avondmaal, de 
zogenaamde graal, in bewaring gekregen. Dit kan de bron zijn geweest van de 12e-eeuwse 
Franse sagen die verhalen over een ver kasteel Munsalvaesche, de wilde berg, waar de graal 
eerbiedig bewaakt wordt door een gezelschap van ridders. Het gaat over een bijna 
ontoegankelijke plaats, zoals San Juan de la Peña. 
De monniken bezaten inderdaad een met edelstenen versierde kelk, die nu veilig bewaard 
wordt in de Kathedraal van Valencia.  
 
(gegevens voor dit artikel werden gehaald uit opschriften bij het klooster, uit het bij de kiosk 
verkregen boekwerkje en vanaf diverse internetpagina's. Een aardige site is bijv. 
www.monasteriosanjuan.com ) 
Wim M 
 

 
de tombes van de edelen van Aragon en Navarra 

 
romaanse kruisgang uit de 12e eeuw 
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De speciale activiteiten- en speldag 
 
Deze dag waren er nu eens geen biologische of geologische of andere –logische excursies, 
maar had men gekozen voor wat afwisseling in de vorm van creativiteit, educatie, amusement 
en cullinaire activiteiten.  
Er was om te beginnen een lezing van Wim Bosch over zijn specialisme de bomen. 
Dan was er voor de creatievelingen onder ons de kans om onder de bezielende leiding van 
Engelien in Torla te tekenen. 
Om 15.00 uur zou dan de spelletjesmiddag beginnen, waarvoor iedere tent een opdracht 
moest verzinnen. Het een en ander strak georganiseerd en subliem gesuperviseerd door onze 
immer nuchter en gedegen optredende voorzitter Franke. Een rots in de branding en een steun 
en toeverlaat, ook bij het jureeren en het tellen der punten. Alle pogingen tot corruptie gleden 
op hem af als de wind op de toppen van de Ordesa. 
De dag werd besloten met een gezamenlijke poging tot het creëren van extra speciale 
pannenkoeken. 
Het ging allemaal soepel en gemoedelijk, zoals moge blijken uit het volgende verslag. 
 
17-07 Om 9.30 ging ik naar de convo om mee te gaan doen aan de tekenexcursie die Engelien 
zou leiden. Emiel, Martijn, Jasper, Jarinda, Wendy en ik gingen allemaal mee. Mijn vader en 
Walter reden ons naar Torla en namen ook onze spullen mee. Je moest, indien mogelijk, de 
volgende dingen meenemen: 
Potloden 
Papier 
Een puntenslijper 
Kleurtjes 
In Torla gingen we naar een rustig plekje bij de kerk om daar te gaan tekenen. Om 12.15 
kregen we allemaal een ijsje van Engelien. Echt heel lekker! Rond 13.00 uur waren we klaar 
met tekenen en werden we weer naar de campin gebracht. 
Om 15.00 uur begon de spelletjesmiddag. Op een groot papier stonden de spelletjes en op een 
ander papier de indeling in groepjes A, B, C, D, E EN F. Ik zat bij Sjef, Eric en Rita in groep 
C. We gingen alle spelletjes af en kwamen op de 3e plaats terecht. 
Na de spelletjesmiddag gingen we met zijn allen pannenkoeken eten. Iedereen ging zijn eigen 
speciale pannenkoeken bakken. Er waren er met spek, met appel, met geitenkaas + honing en 
ook gewone; echt van alles. De winnares was Ans, want die had een heerlijk beslag en had er 
telkens andere dingen op. 
2e Emiel  geitenkaas + ananas 
3e Jeannette  kleine pannenkoeken 
4e Wim  kaas en ui  
Na het pannenkoeken eten was de dag om en ging iedereen wat voor zichzelf doen. 
Renee de V. 
 
(er waren ook lieden die duistere praktijken en zwarte 
magie  combineerden met het bakken van pannenkoeken. 
Zo vernam ik geruchten van baksels met atropa belladonna 
en zelfs van de vervaardiging van anthrax-koeken. Maar 
dat men tot kannibalisme kon vervallen….Zulke lieden 
zouden eens hun geweten moeten onderzoeken. Of worden 
wij hier door photoshoppende lieden gefopt? Red.) 
 
  



 46

de foto's van deze middag zijn gemaakt door Claudia de Vroome 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En toen kwamen in de nacht en de zeer vroege ochtend de koeien. Niet, zoals hier op de foto, 
keurig in de bergen, maar met nachtelijk geloei en poep op de openbare wegen. 

 

 

 

  

 

 

 
koeien bij Ibon de los Asnos 
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De Bonte Avond 
 

De Grote Sterfscêne van Paul van Vliet 
(op de bonte avond door Sjef nogal vrij geïnterpreteerd en aangepast gebracht) 

 
Een dolk doorklieft mijn ribbenkast    
De dolk van een verrader.     
Dit is een laffe vadermoord      
En, helaas, ik ben de vader.     
Hij kwam van achteren op mij af 
Mijn trouweloze zoon 
En stootte met een laffe stoot 
Zijn vader van de troon. 
 
Het staal drong in mijn zachte rug    
En werd door niets gestuit;     
De punt van achteren erin    
En van voren er weer uit.    
Toen klonk zijn akelige lach 
En hij vluchtte ijlings heen 
En met de kille adem van de dood 
Liet hij mij hier alleen. 
 
De grote sterfscène begint;     
En ik voel mij al wat zwakjes.     
Dus mensen: even géén gehoest     
En geen gekraak met zakjes.     
Een dolk doorklieft mijn ribbenkast. 
Het bloed dat spuit eruit, 
Maar ik houd nog aan het leven vast 
En maak nog goed geluid. 
 
De schrijver heeft voor het sterven hier   
Zes bladzijden gevuld,     
Dus gaat er maar eens goed voor zitten    
Ik ben nog lang niet uitgeluld.     
Eerst draai ik mijn rug toe naar de zaal 
En krimp een beetje in; 
Dit ziet er al belazerd uit 
Maar het is nog pas het begin. 
 
Ik wankel, ik roep S.O.S. 
En zoek wanhopig steun. 
Ik dreig te vallen, richt mij weer op 
Met kermen en gekreun 
Dan ga ik naar de andere kant   
Dit wordt mijn laatste gang 
Maar nondeju, dat klereding 
Die mantel is te lang        
 

 
de grote sterfscêne, maar koning sjef zou het 
overleven    

foto claudia de vroome
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Ik struikel elke avond hier 
Steeds op dezelfde plek 
De vrouw die dit ontworpen heeft      
Dat mens dat lijkt wel gek 
        
Dan zak ik langzaam in elkaar 
Verblind en op de tast 
En vader denkt: Het stuk is uit 
Ik haal de jassen vast 
Nee, vader! Dat gaat zo maar niet 
Blijf potverdomme hier 
En zitten, want er komt nog meer 
Ik leef nog een kwartier 
 
Familie, priesters, edelen 
Ze komen aangerend 
Met hele hordes treurend volk 
Het wordt nog gezellig op ’t end 
Zij krijgen allemaal een beurt    
Voor elk een laatste woord     
Ook al breekt mijn stem en floerst mijn oog   
Ik ouwehoer maar voort!     
 
Wij naderen nu het einde 
En het ademen gaat zwaar 
Maar ik heb nog tien minuten 
Ik ben nog steeds niet klaar 
Er moet nog wat geregeld       
Ik moet mijn erfenis nog kwijt       
Maar we spelen ondertussen wél        
Ruim in blessuretijd          
 
De kring van mijn getrouwen 
Die rond mijn sterfbed staat 
Weet – hangend aan mijn lippen 
Dat er nog iets komen gaat 
Want geen vorst als ik op deze aarde 
Die weet hoe of het hoort 
Verlaat dit aardse leven 
Zonder een laatste woord 
 
Een laatste mooie volzin     
Een wens voor het ganse land    
Een wijsheid voor op een tegeltje    
Of  op een bordje voor aan de wand    
Een laatste woord van wijsheid 
Een woord van man tot man 
Een slotwoord voor de mensheid 
Welnu: hier komt dat slotwoord dan 
 

 
..de koning assisteert al weer bij het  
schoenstapelen .. foto claudia de vroome 

 
..sommigen kwamen fraai op 
het portret… 
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Mocht je ooit met de kNNV gaan wandelen 
Neem dan schoenen, Heukels en een flora mee 
Spreek met minstens twee wooorden als je over planten wilt verhandelen 
En vermenigvuldig de moeilijkheidsgraad van Romke met twee 
Geniet dan van het leven 
En neem het niet te zwaar 
Denk niet, ik heb nog even 
Zie maar naar mij, ineens ben je klaar 
   
(stort “dood” ineen, maar richt zich op als het applaus begint) 
 
Ho jongens, wacht nog even     
Ik met m’n stomme kop     
Ik ben nog wat vergeten     
Kom, houdt uw applaus nog even op    
(doek weer op) 
    
Wanneer jullie deze voorstelling 
Tot jullie genoegen vinden 
Aan de uitgang wordt gecollecteerd 
Voor mijn vrouw josé en ons kind’ren 
 
En als u denkt: wat prachtig 
En u roept ‘Bis, bis meneer’ 
Dan sterf ik met genoegen 
Op het volgende KNNV-kamp nog een keer 
 
Sjef Ernes 
 

 
..en toen werd ik (wim) vorstelijk in de  
maling genomen.. foto claudia de vroome 

 
..een deel van het kampterrein.. 
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Verslag van de admin. 
 
Op zondag 8 juli zijn Harro en ik neergestreken op camping San Anto bij Torla. Er waren 
toen al heel wat KNNV-ers, hetgeen wij niet hadden verwacht. 's Maandags heb ik zoveel 
mogelijk informatie ingewonnen die voor de groep handig was om te weten. Toevallig had 
Jeannette al voorwerk gedaan, omdat ze al langer in het gebied was. Een rol behang vol 
algemene informatie geeft in korte tijd duidelijkheid over: eten en de boodschappen 
(winkelopeningstijden), geldzaken, benzinestations, informatie (waar haal je wat; o.a. de 
lokale radio FM) communicatie (postkantoor, e-mail, telefooncel en postzegelverkoop) 
parkeren (met speciale privileges), openbaar vervoer, weerbericht, markt, zwembad, 
gezondheid (arts, tandarts, ziekenhuis) politie en alarm. Zo'n informatierol heeft goed 
gefunctioneerd. 
Een choc-lijst was snel gemaakt en iedereen heeft zich daar uitstekend aan gehouden. Een tip 
om de chocpan niet aan te laten branden is zeer welkom geweest, anders was de bodem heel 
dun geworden van het schuren. 
Aanvankelijk was er niet zoveel keuze bij 
de koekjes in de campingwinkel, maar 
halverwege de eerste week kwam het 
lokale gebak meer in zicht: cake met 
noten, chocolade en appel. Voor de laatste, 
feestelijk afsluitende avond is een groot 
streekgebak aangesneden, meer dan 
genoeg voor 35 personen. Het was een 
fesst om naar te kijken voordat het 
opgegeten werd. De eerste avond is 
geregeld dat de campingbeheerder om 
8.00 uur versgebakken brood voor klaar 
zou hebben, een half uur voordat de 
winkel normaal open zou gaan. Uit 
ervaring weet ik dat een rustig ontbijt 
gezelliger is voordat men op excursie gaat. 
Dus een uur van tevoren een warm 
broodje eten… Ja, warm waren ze wel, 
maar soms half afgebakken. De broden 
werden in een doos op een tafeltje in/bij de convo gezet. Met de bestellijst en het geldbakje 
ernaast was het goed geregeld. Na een kwartiertje haalde ik het geldbakje op en bracht de 
doos terug bij de beheerder. (zo gaat dat ook met de verkoop van zelfgemaakte jam en sap 
langs de weg in de Betuwe – als vorm van eerlijke handel) Slechts één keer had de beheerder 
zich verslapen en rolden de broden pas 10 voor 9 in de gereedstaande doos. De excursies 
begonnen die dag een half uur later en dat kwam sommige langslapers heel goed uit! Op de 
dag van de huttentocht heeft de campingbeheerder echt goed voldaan aan onze wens om om 
half 7 's morgens stokbroden klaar te hebben. Het was "en punto"! 
Voor de bonte avond was er nog genoeg geld in kas om samen onder het genot van een hapje 
en een drankje buiten onder de luifel en in de convo de avond tot in de kleine uurtjes door te 
brengen. 
Voor mij was de admin-functie geen zware opgave. Met een goede organisatie en veel 
mensen die bereid zijn iets te doen voor elkaar kijk ik terug op een geslaagd KNNV-kamp 
met veel interessante excursies en over het algemeen goed weer. 
Engelien. 
 

 
..en zo kwam er brood op de plank.. 
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Rieke Bosch-van Egdom 
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Jasper Sprokkereef 
Martijn Sprokkereef 
Jeannette Teunissen (exc.reg.) 
Louis Veldhuis 
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Bea Visser (exc.reg.) 
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Snelle schets in het kader van de spelletjesmiddag (Nelleke)
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Lijst van de planten zoals aangetroffen en gedetermineerd door leden v/h het KNNV-kamp in de Spaanse Pyreneeën  juli 2007 

 A B C D E F G H I 
1 3-2 Botrychium lunaria Gelobde maanvaren  18 20b    
2 4-1 Equisetum palustre Lidrus f 28     
3 8-1 Pteridium aquilinum Adelaarsvaren  10a     
4 10-1 Polypodium vulgare Gewone eikvaren  10a 11a    
5 14-1 Asplenium adiantum-nigrum Zwartsteel  99     
6 14-1 Asplenium ceterach Schubvaren f 12c     
7 14-1 Asplenium ruta-muraria Muurvaren f 99     
8 14-1 Asplenium trichomanes Steenbreekvaren f 10a 11a 12c   
9 17-1 Picea abies Fijnspar  99     

10 17-6 Pinus nigra subsp salzmannii Zwarte den  99     
11 17-6 Pinus sylvestris Grove den  99     
12 17-6 Pinus uncinata Kleine bergden  99     
13 18-3 Juniperus communis Jeneverbes  10a     
14 19-1 Taxus baccata Taxus  99     
15 32-1 Paris quadrifolia Eenbes f 12b 13b    
16 32 Veratrum album Witte nieswortel  156     
17 33-3 Lilium martagon Turkse lelie f 8+10a 11b 12b+c 14a+156 17+20a 
18 33-3 Lilium pyrenaicum Pyreneese lelie f 12b 156    
19 

35-4 Epipactis atrorubens 
Bruinrode 
wespenorchis f 27+10a 11c+12b+c 13a+c 

14a    
156 17

20 35-4 Epipactis helleborine Brede wespenorchis f 10a 11a+b+c 12b+13c 14a+17 19a+20a 
21 35-4 Epipactis palustris Moeraswespenorchis  11b 14a    
22 35-5 Neottia nidus-avis Vogelnestje f 10a+13b 156    
23 35-5 Neottia ovata Grote keverorchis  10a 13a+b    
24 35-6 Cephalanthera rubra Rood bosvogeltje  10a 12b 13b   
25 35-8 Goodyera repens Dennenorchis f 10a 11c 12c 13c 156
26 

35-10 
Dactylorhiza majalis subsp 
alpestris 

Alpiene variant vd Bred 
o f 10a+12a 13b 156  22

27 35-10 Dactylorhiza elata  f 10b+11b 12a    
28 35-10 Dactylorhiza fuchsii Bosorchis  10a 156    
29 35-10 Dactylorhiza maculata Gevlekte orchis f 5+8+10a+b 11b+12a+b 12c+13a+c 156+17 18+19+20a
30 35-10 Dactylorhiza viridis Groene nachtorchis  20b     
31 35-11 Gymnadenia conopsea Grote muggenorchis f 27 12a+b 13a+156 17+19 20a 
32 35-11 Gymnadenis odoratissima Welriekende muggenorchis 12a 156 18 20b  
33 

35-12 Platanthera bifolia 
Welriekende 
nachtorchis  12a 13c    

34 35-12 Platanthera montana Bergnachtorchis f 6+7+8 11b+12b 13b 14a 20b 
35 35-15 Neotinea ustulata Aangebrande orchis f 7+8 11b 12b 13b 14b+18 
36 35-17 Anacamptis coriophora Wantsenorchis f 11b+c 12b 14b   
37 35-17 Anacamptis pyramidalis Hondskruid f 11b+c 12b 13a 19 20a 
38 35-19 Nigritella gabasiana Vanilleorchis  18     
39 35-19 Nigritella nigra subsp iberica Vanilleorchis  156    18
40 36-1 Iris latifolia Engelse lis f 12b+156 17 20a+b  23
41 37-1 Anthericum liliago Grote graslelie f 6+7 13b 156  20a 
42 37-3 Convallaria majalis Lelietje-van-dalen  13b     
43 

37-4 Polygonatum multiflorum 
Gewone 
salomonszegel  10a     

44 37-12 Brimeura amethystina Pyreneese hyacint f 156     
45 39-1 Allium schoenoprasum Bieslook  13b 156    
46 39-1 Allium scorodoprasum Slangenlook f 27     
47 39-1 Allium sphaerocephalon Kogellook f 10b+11c    
48 40-1 Sparganianum erectum Grote egelskop f 28     
49 43-1 Eriophorum angustifolium Veenpluis  156     
50 44-11 Cynosurus cristatus Kamgras  99     
51 44-14 Briza media Bevertjes  10a 11a    
52 44-16 Dactylis glomerata Kropaar  99     
53 44-17 Catapodium rigidum Stijf hardgras  10a     
54 44-50 Brachypodium pinnatum Gevinde kortsteel  10a     
55 44-45 Phleum pratense Timoteegras  99     
56 44-48 Anisantha tectorum Zwenkdravik f 7     
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57 50-1 Helleborus foetidus Stinkend nieskruid f 7+10a 11a+b 12a+b 13b  
58 50-1 Helleborus viridis Wrangwortel  13b     
59 50-3 Nigella gallica Franse nigelle  Geert Jan    
60 50-5 Caltha palustris Gewone dotterbloem  12a     
61 50-6 Aconitum napellus Blauwe monnikskap  12a     
62 50-6 Aconitum vulparia Gele monnikskap f 156 17    
63 50-10 Clematis vitalba Bosrank f 10a+b 11b  19  
64 50-13 Ranunculus acris Scherpe boterbloem f 13b     
65 50-13 Ranunculus bulbosus Knolboterbloem  99     
66 50-13 Ranunculus platanifolius Witte boterbloem f 5+8     
67 50-15 Aquilegia vulgaris Wilde akelei f 5 13b 156   
68 50-16 Thalictrum aquilegiifolium Akeleiruit  13b     
69 50-17 Hepatica nobilis Leverbloempje f 10a 11a+b  19  
70 51-1 Papaver rhoeas Grote klaproos f 13b     
71 51-2 Meconopsis cambrica Schijnpapaver f 23     
72 51-4 Chelidonium majus Stinkende gouwe  22     
73 53-1 Buxus sempervirens Buxus  10a 11a    
74 56-1 Armeria maritima Engels gras f 6+8 156    
75 57-1 Polygonum bistorta Adderwortel f 8     
76 57-2 Fagopyrum esculentum Boekweit f 30     
77 57-3 Polygonum aviculare Gewoon varkensgras  22     
78 

57-3 Polygonum viviparum 
Levendbarende 
duizendkn  12a 156    

79 57-6 Rumex longifolius Langbladzuring f 17     
80 57-6 Rumex obtusifolius Ridderzuring f 22     
81 57-6 Rumex scutatus Spaanse zuring f 17     
82 58-6 Spergularia rubra Rode schijnspurrie f 7     
83 

58-7 Scleranthus perennis 
Overblijvende 
hardbloem f 5+7     

84 
58-8 Arenaria grandiflora 

Grootbloemige 
zandmuur f 17  18   

85 58-8 Arenaria serpyllifolia Gewone zandmuur f 7     
86 58-12 Stellaria graminea Grasmuur f 30     
87 58-13 Myosoton aquaticum Watermuur f 28     
88 58-14 Cerastium arvense Akkerhoornbloem f 8  18   
89 58-17 Sagina nodosa? Sierlijke vetmuur f 8     
90 58-19 Silene acaulis Stengelloze silene  156 18    
91 58-19 Silene baccifera Besanjelier  14a     
92 58-19 Silene dioica Dagkoekoeksbloem f 17     
93 58-19 Silene flos-cuculi Echte koekoeksbloem f 28     
94 58-19 Silene nutans Nachtsilene f 7 12b 13a+b  17
95 58-19 Silene rupestris Rotssilene  13b     
96 58-19 Silene vulgaris Blaassilene f 5 10b 11b 13b  
97 58-20 Gypsophila muralis Gipskruid f 2     
98 58-20 Gypsophila repens Kruipend gipskruid f 5+9+10b 12b 13b  18
99 

58-21 Saponaria caespitosa 
Zodevormend 
zeepkruid  20a     

100 58-21 Saponaria ocymoides Muurzeepkruid f 10b+11a    
101 58-21 Saponaria officinalis Zeepkruid f 156  19   
102 58-23 Petrorhagia prolifera Slanke mantelanjer f 30+9     
103 58-24 Dianthus armeria Ruige anjer f 30+10b 22    
104 58-24 Dianthus carthusianorum Kartuizer anjer f 30     
105 58-24 Dianthus deltoides Steenanjer f 5 12a+b  20a  
106 58-24 Dianthus monspessulanus Montpellier-anjer f 11c 13b    
107 58-24 Dianthus superbus Prachtanjer f 6+7 10a 13a+b 19+20a  
108 59-1 Amaranthus hybridus Basterdamarant f 22     
109 59-2 Beta vulgaris Biet f 22     
110 59-3 Chenopodium album Melganzenvoet f 22     
111 59-3 Chenopodiun bonus-henricus Brave hendrik f 8 156    
112 59-3 Chenopodium foliosum Rode aardbeispinazie f 20c     
113 59-13 Paronychia kapela  f 9+10b 156    
114 62-1 Thesium pyrenaicum Weidebergvlas f 6     
115 64-1 Saxifraga aizoides Gele bergsteenbreek f 156  20a   
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116 
64-1 Saxifraga longifolia 

Langbladige 
steenbreek f 10a 156    

117 64-1 Saxifraga oppositifolia Paarbladige steenbreek  156     
118 64-1 Saxifraga paniculata Altijdgroene steenbreek f 156     
119 64-1 Saxifraga pubescens Zachtharige steenbreek f 5     
120 64-1 Saxifraga umbrosa Bossteenbreek  13b     
121 65-2 Sempervivum arachnoideum Spinnenweb-huislook  18     
122 65-2 Sempervivum montanum Berghuislook f 156 18    
123 65-2 Sempervivum tectorum Donderblad f 27 5    
124 65-3 Sedum album Wit vetkruid  10a+b 13a 14a   
125 65-3 Sedum altissimum Hoogste sedum f 9 11c    
126 65-3 Sedum anglicum Engels vetkruid  14a     
127 65-3 Sedum dasyphyllum Dik vetkruid f 12c 13a 17 19  
128 65-3 Sedum rupestre Tripmadam f 30 11a+13a 20a 23  
129 65-4 Umbilicus rupestris Rotsnavel f 11a+c 12c    
130 69-1 Geranium columbinum Fijne ooievaarsbek  10a     
131 69-1 Geranium cinereum Grauwe ooievaarsbek f 13b 156    
132 69-1 Geranium pratense Beemdooievaarsbek f 6     
133 69-1 Geranium pyrenaicum Bermooievaarsbek f 28  19   
134 69-1 Geranium robertianum Robertskruid  10a+b     
135 69-1 Geranium sanguineum Bloedooievaarsbek f 3+4     
136 69-1 Geranium sylvaticum Bosooievaarsbek  156     
137 69-2 Erodium petraeum Rotsreigersbek f 156     
138 69-2 Erodium petr subsp glandulosum Rotsreigersbek f 13b     
139 70-1 Lythrum hyssopifolia Kleine kattenstaart f 30+2     
140 70-1 Lythrum salicaria Grote kattenstaart f 28     
141 71-5 Epilobium montanum Bergbasterdwederik f 14b     
142 73-1 Parnassia palustris Parnaskruid f 12b 13b 17 20b  
143 74-1 Salix bicolor   99     
144 74-1 Salix breviserrata   99     
145 74-1 Salix caprea Boswilg  18     
146 74-1 Salix elaeagnos Grijze wilg  18     
147 74-1 Salix pyrenaica Pyreneese wilg  18     
148 75-1 Viola cornuta Hoornviooltje  156     
149 75-1 Viola pyrenaica Pyrenees viooltje  12a     
150 75-1 Viola tricolor Driekleurig viooltje  11b 12b 156   
151 76-3 Euphorbia cyparissias Cypreswolfsmelk  12a 13b    
152 76-3 Euphorbia serrata  f 11c     
153 77-1 Hypericum maculatum Kantig hertshooi  99     
154 77-1 Hypericum montanum Berghertshooi f 19     
155 77-1  Hypericum perforatum Sint-Janskruid  10b     
156 78-1 Linum campanulatum Geel vlas  Geert Jan    
157 78-1 Linum catharticum Geelhartje f 10a 11a 11b 19  
158 78-1  Linum viscosum Kleverig vlas f 9+10a+b 11b  20a  
159 78-1 Linum narbonense Blauw vlas f 11a+b+c 12a    
160 80-1 Oxalis acetosella Witte klaverzuring  13b     
161 

81-3 
Genista cq Echinospartum 
horridum Gedrongen stekelbrem f 9+10b   20a  

162 81-3 Genista tinctoria Verfbrem f 27+9     
163 81-4 Ulex europaeus Gaspeldoorn f 2 10b    
164 81-9 Astragalus glycyphyllos Hokjespeul f 12b 17    
165 81-9 Astragalus sempervirens Immergroene targant  156     
166 81-13 Vicia cracca Vogelwikke f 10b   19  
167 81-13 Vicia pyrenaica Pyreneese wikke f 6 17  18  
168 81-13 Vicia sepium Heggenwikke f 6 10a 11a 13b 19
169 81-15 Lathyrus hirsutus Ruige lathyrus f 1     
170 81-15 Lathyrus latifolius Brede lathyrus  11b 12b 13a  20a 
171 81-15 Lathyrus pratensis Veldlathyrus f 10a   19  
172 81-15 Lathyrus sylvestris Boslathyrus f 11c 156 19   
173 81-17 Ononis natrix Geel stalkruid f 29 17  19  
174 81-17 Ononis repens Kruipend stalkruid f 10b 13a 17   
175 81-17 Ononis spinosa Kattendoorn  11a 11b    
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176 81-18 Melilotus albus Witte honingklaver  10b     
177 

81-18 Melilotus officinalis 
Citroengele 
honingklaver  10b     

178 81-20 Medicago arabica Gevlekte rupsklaver f 1     
179 81-20 Medicago lupulina Hopklaver  11a 11b    
180 81-20 Medicago polymorpha Ruige rupsklaver f 2     
181 81-20 Medicago sativa Luzerne f 10b 12c    
182 81-21 Trifolium alpinum Alpenklaver f 5+10b 156 18 20b  
183 81-21 Trifolium arvense Hazenpootje  11a     
184 81-21 Trifolium campestre Liggende klaver  10a     
185 81-21 Trifolium incarnatum Inkarnaatklaver f 7     
186 81-21 Trifolium montanum Bergklaver  12b     
187 81-21 Trifolium pratense Rode klaver f  12a  19  
188 81-21 Trifolium repens Witte klaver  10b     
189 81-21 Trifolium rubens Purperen klaver  156     
190 81-22 Lotus alpinus Alpenrolklaver  18     
191 81-22 Lotus corniculatus Gewone rolklaver f 30 10b 156   
192 81-23 Tetragonobolus maritimus Hauwklaver f    19  
193 81-24 Anthyllis alpestre  f 17 18    
194 81-24 Anthyllis vulneraria Wondklaver f 29 10a+b 12a   
195 81-28 Onobrychis argentea   11b     
196 81-28 Onobrychis supina  f 9     
197 81-28 Onobrychis viciifolia Esparcette f 3+4 11a    
198 81-29 Chamaecytisus supinus  f 21     
199 81-30 Oxytropis campestris  f 17     
200 81-30 Oxytropis pyrenaica  f 156     
201 81-31 Psoralea bituminosa Pekklaver f 10a+b 11b+c 22   
202 82-1 Polygala comosa? Kuifvleugeltjesbloem  13b     
203 82-1 Polygala nicaeensis   11a     
204 

82-1 Polygala serpyllifolia 
Liggende 
vleugeltjesbloem  3     

205 
82-1 Polygala vulgaris 

Gewone 
vleugeltjesbloem f 14b     

206 82-1 Polygala sp  f 22     
207 83-4 Filipendula ulmaria Moerasspirea f 23a     
208 83-5 Rubus fruticosus Gewone braam f 12c     
209 83-5 Rubus idaeus Framboos  99     
210 83-6 Rosa arvensis Bosroos f 19     
211 83-6 Rosa glauca Roodbladige roos  99     
212 83-6 Rosa montana Bergroos  99     
213 83-6 Rosa pendulina Alpenhaagroos  99     
214 83-7 Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie  9+10a+b 11a 11b 19  
215 83-8 Sanguisorba minor Klein pimpernel  10a+b 11b  20a  
216 83-9 Geum urbanum Geel nagelkruid f 10a 11a 12b 19  
217 83-10 Potentilla alchemilloides  f  12a 156 17  
218 83-10 Potentilla erecta Tormentil  20a     
219 83-10 Potentilla reptans Vijfvingerkruid f 30     
220 83-11 Fragaria vesca Bosaardbei f 19     
221 83-12 Alchemilla plicatula   10a     
222 83-12 Alchemilla sp  f 5+156     
223 83-15 Pyrus amygdaliformis Amandelpeer  99     
224 83-16 Malus sylvestris Appel  99     
225 83-17 Sorbus aria Meelbes  99     
226 83-17 Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes  99     
227 83-17 Sorbus chamaemespilus Dwergmeelbes  99     
228 83-22 Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn  10a     
229 83-23 Prunus avium Zoete kers  10a     
230 83-23 Prunus mahaleb Weichselboom  99     
231 83-23 Prunus padus Gewone vogelkers  99     
232 83-23 Prunus spinosa Sleedoorn  99     
233 83 Dryas octopetala Zilverwortel  156     
234 85-1 Rhamnus alpinus Alpenwegedoorn  99     
235 85-1 Rhamnus cathartica Wegedoorn  99     
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236 85-1 Rhamnus pumilus Dwergwegedoorn  99     
237 85-1 Rhamnus saxatilis   99     
238 86-1 Ulmus glabra Ruwe iep  99     
239 86-1 Ulmus minor Gladde iep  99     
240 90-1 Brionia dioica Heggenrank  10a 11b    
241 91-3 Quercus cerris Moseik  99     
242 91-3 Quercus faginea   99     
243 91-3 Quercus ilex subsp ilex   99     
244 91-3 Quercus ilex subsp ballota   99     
245 91-3 Quercus petraea Wintereik  11a     
246 91-3 Quercus pubescens Donzige eik  99     
247 91-3 Quercus pyrenaica Pyrenese eik  13a     
248 93-1 Betula pendula Ruwe berk  18     
249 93-4 Corylus avellana Hazelaar  11a     
250 96-1 Reseda glauca Zeegroene reseda f 7     
251 96-1 Reseda lutea Wilde reseda  99     
252 96-1 Reseda luteola Wouw  99     
253 97-1 Sisymbrium austriacum Maasraket f 156 18    
254 

97-14 Cardamine heptaphylla 
Zevenbladige 
tandveldkers f 156     

255 97-15 Arabis hirsuta Ruige scheefkelk f 19     
256 97-15 Arabis soyeri?   13b     
257 97-15 Arabis stricta  f 19     
258 97-18 Alyssum alyssoides  f 7     
259 97-18 Alyssum montanum? Bergschildzaad  13b     
260 97-29 Iberis amara Bittere scheefbloem f 11b 11c    
261 97-38 Erucastrum nasturtiifolium  f 13b 18    
262 97-46 Biscutella laevigata Brilkruid f 6+7 11c    
263 97-47 Hutchinsia alpina Alpengemskers  156     
264 98-1 Tilia platyphyllos Zomerlinde  99     
265 98-2 Malva moschata Muskuskaasjeskruid f 7 156 19   
266 98-2 Malva neglecta Klein kaasjeskruid f 3+4 11b 17   
267 98-2 Malva sylvestris Groot kaasjeskruid f 10b+11b    
268 99-1 Tuberaria guttata Gevlekt zonneroosje f 1     
269 99-2 Helianthemum apenninum Wit zonneroosje f 11c   20a  
270 99-2 Helianthemum nummularium Geel zonneroosje f 156   20a  
271 

99-2 
Helianthemum numm s 
pyrenaicum Pyrenees zonneroosje f 9+10a+b 11a 12b 20a  

272 100-1 Daphne mezereum Rood peperboompje  10a 11b 13b   
273 100 Thymelaea tinctoria   99     
274 101-3 Acer campestre Spaanse aak  11a     
275 105-1 Cornus sanguinea Rode kornoelje  10a     
276 109-4 Anagallis arvensis subsp arvensis Rood guichelheil f 29 30    
277 109-4 Anagallis arvensis subsp foemina Blauw guichelheil f 11b+c     
278 109-5 Lysimachia ephemerum  f 14b 21    
279 109-5 Lysimachia vulgaris Grote wederik f 28     
280 

109-7 Primula integrifolia 
Gaafrandige 
sleutelbloem  13b     

281 109-9 Androsace villosa Zilverwit manschild  Geert Jan    
282 112-2 Erica cinerea Rode dophei f 30 23    
283 112-3 Calluna vulgaris Struikhei  20a     
284 

112-4 Rhododendron ferrugineum 
Roestbladig 
alpenroosje f 5 156    

285 112-7 Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes  99     
286 112-7 Vaccinium vitis-idaea Rode bosbes  99     
287 112-8 Pyrola rotundifolia Rond wintergroen  12b     
288 112-9 Orthilia secunda Eenzijdig wintergroen  10a 12b 13b   
289 112-

10 Moneses uniflora 
Eenbloemig 
wintergroen  10a     

290 112-
11 Monotropa hypopitys Stofzaad f 10a+b 11b 13b   

291 113-1 Lithospermum arvense Ruw parelzaad  13b     
292 113-1 Lithospermum officinale Glad parelzaad f 10b+11b 12a+c 13b   
293 113-2 Echium vulgare Slangenkruid f 10a+b 11a 17   
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294 113-
12 Myosotis alpestris Alpenvergeet-mij-nietje  156     

295 113-
15 Cynoglossum officinale Veldhondstong f 13b     

296 114-2 Asperula pyrenaica Pyrenees bedstro  10a     
297 114-3 Galium mollugo Glad walstro  11a     
298 114-3 Galium rotundifolium Rondbladig walstro f 13b     
299 114-3 Galium verum Geel walstro  11a+b 12a    
300 114-4 Cruciata laevipes Kruisbladwalstro  11a     
301 114-5 Rubia peregrina  f 10a 11a 12c   
302 

115-2 
Blackstonia perfoliata subsp 
perfoliata Zomerbitterling f 1 10b 11a+c   

303 
115-3 Centaurium erythraea 

Echt 
duizendguldenkruid f 10b 11a+b    

304 115-3 Centaurium pulchellum Wit duizendguldenkruid f 10b     
305 115-4 Gentiana cruciata Kruisbladgentiaan f 11c 12b 13b 20b 22
306 115-4 Gentiana lutea Gele gentiaan f 156  20a   
307 115-4 Gentiana nivalis Sneeuwgentiaan f 18     
308 115-4 Gentiana verna Voorjaarsgentiaan  18     
309 115-5 Gentianella campestris Veldgentiaan  12a 156 20a   
310 116-2 Vincetoxicum hirundinaria Witte engbloem f 7 10a+b 13b   
311 117-4 Hyoscyamus niger Bilzenkruid f 3+4 17    
312 117-3 Atropa belladonna Wolfskers  12b     
313 117-6 Solanum dulcamara Bitterzoet  10b+11a    
314 118-1 Convolvulus arvensis Akkerwinde f 11c     
315 118-2 Cuscuta epithymum Klein warkruid f 11c     
316 119-1 Fraxinus excelsior Es  11a     
317 120-1 Scrophularia canina Hondshelmkruid f 5+7     
318 120-1 Scrophularia alpestris  f 6+8 13b    
319 120-2 Verbascum blattaria Mottenkruid f 1     
320 120-2 Verbascum lychnitis Melige toorts f 10b 14b       17   
321 120-2 Verbascum nigrum Zwarte toorts f 8     
322 120-2 Verbascum thapsus Koningskaars f 17 22    
323 121-1 Verbena officinalis IJzerhard f 30 10a+b 11b 22  
324 123-1 Ajuga pyramidalis Piramidezenegroen f 5 13b    
325 123-2 Teucrium capitatum  f 11c     
326 123-2 Teucrium chamaedrys Echte gamander f 10b 11a+b+c 13a+b   
327 123-2 Teucrium pyrenaicum Pyreneese gamander f 9+11a 11c 156 21  
328 123-2 Teucrium scorodonia Valse salie f 1 12b    
329 123-3 Scutellaria alpina Alpenglidkruid f 12a 156 18   
330 123-5 Galeopsis angustifolium Smalle raai f 13b 21 22   
331 123-5 Galeopsis ladanum Brede raai f 1     
332 123-5 Galeopsis pyrenaica Pyreneese hennepnetel  14a     
333 123-5 Galeopsis segetum Bleekgele hennepnetel f 1     
334 123-5 Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel f 17     
335 123-6 Lamium maculatum Gevlekte dovenetel f 5     
336 123-9 Ballota nigra Stinkende ballote f 3+4+7 11c 22   
337 123-

10 Stachys alopecurus  f 13b 156    
338 123-

10 Stachys alpina Alpenandoorn f 23a     
339 123-

10 Stachys officinalis Betonie f 28 1+2  19  
340 123-

10  Stachys recta Bergandoorn f 29 11c 156 22  
341 123-

10 Stachys sylvatica Bosandoorn  13a     
342 123-

13 Prunella grandiflora Grote brunel f 3+4 10b 11b 13b 22
343 123-

13 Prunella laciniata Witte brunel f 10b 11a+b    
344 123-

13 Prunella vulgaris Gewone brunel f 10a 13b   22
345 123-

15 Clinopodium acinos Kleine steentijm f 6+7 10b 11b 12b 13b+156 
346 123-

15 Clinopodium alpinum Alpensteentijm f 156 18    
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347 123-
15 Clinopodium menthifolium Bergsteentijm  13a+b     

348 123-
15 Clinopodium vulgare Borstelkrans f 29+1 10b 11a+c 13a 17+22 

349 123-
16 Melissa officinalis Citroenmelisse f 22     

350 123-
18 Origanum vulgare Wilde marjolein f 10a+b 11a   19

351 123-
19 Thymus praecox Kruiptijm f 99     

352 123-
19 Thymus pulegioides Grote tijm f 30+156    

353 123-
19 Thymus vulgaris Echte tijm  11b     

354 123-
21 Mentha longifolium Hertsmunt f 11c 13a    

355 123-
21 Mentha pulegium Polei f 2     

356 123-
21 Mentha suavolens Witte munt f 30     

357 123-
23 Salvia pratensis Veldsalie f 11c 156 22   

358 123 Dracocephalum ruyschiana Noordse drakenkop  Geert Jan?    
359 123 Lavandula angustifolia Echte lavendel  14a 156    
360 123-

24 Sideritis hirsuta  f 9+10b 11c    
361 123-

24 Sideritis hyssopifolia  f 6 13b 156   
362 126-1 Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar f 10a 11a 13b 19  
363 126-1 Rhinanthus minor Klein ratelaar  156     
364 126-2 Melampyrum arvense Wilde weit f 27 29    
365 126-2 Melampyrum pratense Hengel f 13b  20a   
366 126-5 Euphrasia rostkoviana? Beklierde ogentroost  12b     
367 126-5 Euphrasia stricta Stijve ogentroost f 8 22    
368 126-5 Euphrasia stricta subsp pectinata  18     
369 126-7 Orobanche sp  f 9   12b+c 19
370 126-7 Orobanche rapum-genistae Grote bremraap f 7     
371 126-8 Pedicularis foliosa Pluimkartelblad f 156     
372 126-8 Pedicularis pyrenaica Pyrenees kartelblad f 13b 156 18   
373 126-8 Pedicularis sylvatica Heidekartelblad f 5     
374 126 Bartsia alpina Alpenhelm  12b     
375 127-4 Linaria alpina Alpenleeuwenbek f 156 18 23a   
376 127-4 Linaria pyrenaica Liggende leeuwenbek f 6+7     
377 127-4 Linaria striata Gestreepte leeuwenbek f 6     
378 127-5 Chaenirhinum minus Kleine leeuwenbek f 7 14a 156   
379 127-6 Antirrhinum majus Grote leeuwenbek f 11c+12b 13b 14a 156 17
380 127-6 Antirrhinum molle Zachte leeuwenbek f 13b     
381 127-

11 Digitalis lutea Geel vingerhoedskruid f 6 14a 156   
382 127-

11 Digitalis minor Rose vingerhoedskruid f 6     
383 127-

11 Digitalis purpurea 
Gewoon 
vingerhoedskruid f 7     

384 127-
12 Veronica aragonensis Spaanse ereprijs  13b     

385 127-
12 Veronica beccabunga Beekpunge f 6     

386 127-
12 Veronica chamaedrys Gewone ereprijs f 13b     

387 127-
12 Veronica officinalis Mannetjesereprijs f 13b     

388 127-
12 Veronica ponae   12b     

389 127-
12 Veronica teucrium Brede ereprijs f 6     

390 127-
13 Plantago lanceolata Smalle weegbree  99     

391 127-
13 Plantago serpentina Zeeweegbree f 9 14a    

392 127-
13 Plantago major Grote weegbree       
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393 127-
13 Plantago media Ruige weegbree f 5 10b    

394 127-
15 Erinus alpinus Alpembalsem f 156     

395 128-1 Pinguicula grandiflora Grootbloemig vetblad f 156 19    
396 128-1 Pinguicula longifolia Langbladig vetblad f 156     
397 128-1 Pinguicula vulgaris Vetblad f 5     
398 129-1 Ilex aquifolium Hulst  99     
399 131-1 Sanicula europaea Heelkruid f 13b     
400 131-2 Eryngium burgatii Pyreneese kruisdistel f 5+9 12a+b 13b 156 17
401 131-2 Eryngium campestre Kruisdistel f 11c     
402 131-3 Chaerophyllum temulum Dolle kervel  10a 11a    
403 131-4 Anthriscus sylvestris Fluitenkruid f 19     
404 131-

17 Seseli libanotis  f 12c 13b    
405 131-

20 Foeniculum vulgare Venkel f 11c     
406 131-

24 Bupleurum angulosum  f 13b 17    
407 131-

24 Bupleurum falcatum Sikkelgoudscherm f 22     
408 131-

28 Torilis arvensis Akkerdoornzaad f 1     
409 131-

36 Pastinaca sativa Pastinaak f 14a 21    
410 131-

37 Heracleum mantegazzianum Reuzenberenklauw  99     
411 131-

37 Heracleum sphondylium Gewone berenklauw  99     
412 131-

41 Daucus carota Peen f 28 10b    
413 131-

43 Astrantia major Groot sterrenscherm f 8 13b 156   
414 131-

43 Astrantia minor? Klein sterrenscherm  12b     
415 131-

42 Laserpitium nestleri  f 156     
416 131-

42 Laserpitium latifolium Breedbladig laserkruid f 7 10a    
417 131-

42 Laserpitium siler Berglaserkruid f 13b 14a    
418 132-1 Viburnum lantana Wollige sneeuwbal f 22     
419 132-3 Sambucus ebulus Kruidvlier f 11c 14b         
420 132-3 Sambucus nigra Gewone vlier f 10a 17    
421 132-3 Sambucus racemosa Trosvlier  12b     
422 133-2 Lonicera alpigena Alpenkamperfoelie  99     
423 133-2 Lonicera caerulea Blauwe kamperfoelie  99     
424 133-2 Lonicera etrusca  f 12c     
425 133-2 Lonicera nigra Zwarte kamperfoelie  99     
426 

133-2 Lonicera pyrenaica 
Pyreneese 
kamperfoelie f 16a 156    

427 133-2 Lonicera xylosteum Rode kamperfoelie f 22     
428 133-6 Valeriana montana Bergvaleriaan f 18     
429 133-6 Valeriana officinalis Echte valeriaan f 156     
430 133-6 Valeriana pyrenaica Pyreneese valeriaan  13b     
431 

133-7 Centranthus angustifolius 
Smalbladige 
spoorbloem f 12c     

432 133-8 Dipsacus fullonum Grote kaardenbol f 28  19 22  
433 133-9 Knautia arvensis of dipsacifolia Beemdkroon  11b     
434 133-9 Knautia dipsacifolia  Bergknautia f 8 10b  20a  
435 133-

10 Succisa pratensis Blauwe knoop  156     
436 133-

11 Scabiosa columbaria Duifkruid f 3+4 10a+b 11b+c 22  
437 133-

11 Scabiosa stellata  f 9     
438 134-1 Campanula glomerata Kluwenklokje f 5 12a 12b 14b  
439 134-1 Campanula hispanica Spaans klokje  10a 11b    
440 134-1 Campanula persicifolia Prachtklokje f 10a  19   
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441 134-1 Campanula pusilla  f 17     
442 134-1 Campanula rapunculoides Akkerklokje f 13b 22    
443 134-1 Campanula rapunculus Rapunzelklokje  99     
444 134-1 Campanula rotundifolia Grasklokje f 12a+c     
445 134-1 Campanula scheuchzeri   156     
446 134-1 Campanula speciosa Pyrenees klokje f 12b 156 17   
447 134-1 Campanula trachelium Ruig klokje f 28 10a+b 14b 19  
448 134-3 Phyteuma orbiculare Bolrapunzel f 5 11b 12b 156 18+19 
449 134-3 Phyteuma spicatum Zwarte rapunzel  12b 13b    
450 134-5 Jasione montana Zandblauwtje f 5 156    
451 136-1 Eupatorium cannabinum Koninginnekruid  10b     
452 136-2 Solidago virgaurea Echte guldenroede f 23a 156 21   
453 136-3 Bellis perennis Madeliefje  11b 12a    
454 136-4 Aster alpinus Alpenaster f 156 18    
455 136-6 Erigeron acer Scherpe fijnstraal f 13b 156 22   
456 136-6 Erigeron alpinus Alpenfijnstraal  156     
457 136-6 Erigeron uniflorus Eenhoofdige fijnstraal f 8 18    
458 136-8 Filago vulgaris Duits viltkruid f 30     
459 136-

10 Helichrysum stoechas  f 9     
460 136-

11 Antennaria dioica Rozenkransje f 5+8 156 18   
461 136-

27 Achillea millfolium Duizendblad f 10a 12a 156   
462 136-

31 Tanacetum corymbosum Tuilganzenbloem f 22     
463 136-

31 Tanacetum vulgare Boerenwormkruid f 22     
464 136-

32 Leucanthemum vulgare Margriet f 3+4 10b    
465 136-

34 Artemisia absinthium Absinthalsem f 7     
466 136-

35 Tussilago farfara Klein hoefblad  18     
467 136-

40 Senecio doria  f 7     
468 136-

40 Senecio pyrenaicus   156     
469 136-

41 Jacobaea vulgaris Jacobs kruiskruid f 22     
470 136-

43 Carlina acaulis Zilverdistel f 6+7 11b 13a+b 156  
471 136-

43 Carlina vulgaris Driedistel f 11b 21    
472 136-

45 Arctium minus Gewone klit  99     
473 136-

46 Carduus carlinifolius  f 7     
474 136-

46 Carduus carlinoides Pyreneese distel f 156 18    
475 136-

46 Carduus nutans Knikkende distel  11b     
476 136-

47 Cirsium acaule Aarddistel f    19  
477 136-

47 Cirsium arvense Akkerdistel  99     
478 136-

47 Cirsium eriophorum Wollige distel f 18     
479 136-

47 Cirsium glabrum  f 156 18    
480 136-

47 Cirsium monspessulanum  f 3+4 12c 22   
481 136-

47 Cirsium palustre Kale jonker f 8     
482 136-

47 Cirsium vulgare Speerdistel  99     
483 136-

48 Onopordum acanthium Wegdistel f 6     
484 136-

48 Onopordum acaulon Stengelloze wegdistel f 7     
485 136-

51 Centaurea jacea Knoopkruid  10a+b 11b    
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486 136-
51 Centaurea scabiosa Grote centaurie  29 10a+b 19   

487 136-
53 Cichorium intybus Cichorei  10b+11b    

488 136-
56 Leontodon hispidus Ruige leeuwentand  18     

489 136-
57 Picris echioides Dubbelkelk f 30     

490 136-
57 Picris hieracioides Echt bitterkruid f 3+4 12c    

491 136-
59 Tragopogon porrifolius Paarse morgenster f 10b     

492 136-
59 Tragopogon pratensis Gele morgenster f  12a 156   

493 136-
60 Sonchus plumieri   156     

494 136-
61 Lactuca serriola Kompassla f 10b+11a    

495 136-
62 Mycelis muralis Muursla  99     

496 136-
63 Taraxacum officinale Paardenbloem  99     

497 136-
65 Lapsana communis Akkerkool  10a 11a    

498 136-
66 Crepis albida  f 156     

499 136-
66 Crepis capillaris Klein streepzaad  99     

500 136-
66 Crepis pygmaea Dwergstreepzaad  Geert Jan    

501 136-
67 Hieracium cordifolium  f 14b     

502 136-
67 Hieracium lactucella Spits havikskruid  14a     

503 136-
67 Hieracium lanatum Wollig havikskruid f 13b 17    

504 136-
67 Hieracium pilosella Muizenoor f 11b  18   

505 136-
68 Adenostyles alliariae  f 5     

506 136-
69 Asteriscus cq Pallenis spinosa Stekelig sterrenoogje f 10b 11c    

507 136-
70 Carduncellus mitissimus Rita's centaurea   Geert Jan    

508 136-
71 Catananche caerulea Blauwe 'morgenster' f 11b 11c 12b   

509 136-
72 Leontopodium alpinum Edelweiss f 13b 156 18 20b  

510 136-
73 Leuzea conifera  f 10b 11a+b    

511 136-
74 Mantisalca salmantica  f 22     

512 136-
75 Santolina chamaecyparissus  f 9 11c    

513 137 Tamus communis Spekwortel  10a 11a 11b   
514 138 Ramonda myconi  f 10a 12b 156   
515 139 Globularia repens Kruipende kogelbloem f 156 18    
516 140 Tofieldia calyculata   12b     
517 

141 Asphodelus albus 
Affodil cq Witte 
asphodel  Piet 12a+b 20a   

518 142 Aphyllanthes monspeliensis Bieslelie?  10a     
          
 



 62

 
Vogelwaarnemingen KNNV-kamp Torla 2007, van  09-07 t0t  23-07 
Nederlandse naam wetenschappelijke naam  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Blauwe Reiger Ardea cinerea                      x   
Zwarte wouw Milvus migrans     x       x          x  x 
Rode wouw Milvus milvus            x  x x x x x    x  x 
Slangenarend Circaetus gallicus            x   x   x       
Dwergarend Hierraaetus pennatus     x      x x             
Steenarend Aquila chrysaetos         x      x   x       
Sperwer Accipiter nisus            x             
Torenvalk Falco tinnunculus              x x x      x   
Buizerd Buteo buteo  x                x    x   
Slechtvalk Falco peregrinus           x     x         
Lammergier Gypaetus barbatus  x     x x      x  x x     x   
Vale Gier Gyps fulvus  x  x   x x x  x x  x x x x  x   x  x 
Aasgier Neophron percnopterus  x      x    x  x  x x     x   
Witgatje Tringa ochropus                   x   x   
Oeverloper Actitis hypoleucos                  x x      
Zomertortel Streptopelia turtur                      x   
Turkse tortel Streptopelia decaocto            x      x    x   
Houtduif Columba palumbus           x x             
Rotsduif Columba kivia            x  x     x      
Steenuil Athene noctua x                        
Bosuil Stix aluco x                        
Alpengierzwaluw Apus melba       x x      x x          
Gierzwaluw Apus apus        x x   x   x          
Hop Upupa epops           x           x   
Bijeneter Merops apiaster                      x   
Groene specht Picus viridis     x              x      
Zwarte specht Dryocopus martius            x    x         
Grote bonte specht Picoides major    x       x       x    x   
Boerenzwaluw Hirundo rustica     x    x         x    x   
Huiszwaluw Delichon urbica  x  x x    x     x x x  x    x   
Rotszwaluw Ptyonoprogne rupestris  x            x x x      x   
Waterpieper Anthus spinoletta sp              x x  x  x      
Grote gele kwikstaart Motacilla cinerea  x  x    x       x   x    x   
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   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Witte kwikstaart Motacilla alba                      x   
Waterspreeuw Cinclus cinclus  x   x   x      x x x  x       
Winterkoning Troglodites troglodites  x  x x   x   x    x          
Heggemus Prunella modularis         x      x       x   
Alpenheggemus Prunella collaris              x x  x         
Nachtegaal Luscinia megarynchos                  x       
Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros    x     x   x  x x  x  x      
Tapuit Oenanthe oenanthe        x      x x  x  x      
Paapje Saxicola rubetra  x                    x   
Roodborsttapuit Saxicola torquata                      x   
Roodborst Erithacus rubecula  x  x x   x x  x   x x    x   x   
Merel Turdus merula  x   x   x   x       x x   x   
Grote Lijster Turdus viscivorus    x                    x 
Blauwe rotslijster Monticola solitarius                 x?        
Zanglijster Turdus philomelos           x              
Orpheus spotvogel Hippolais polyglotta     x             x       
Provencaalse grasmus Sylvia undata                      x   
Grasmus Sylvia communis                      x   
Tuinfluiter Sylvia borin         x  x       x       
Zwartkop Sylvia atricapilla  x  x x  x  x      x  x        
Kleine zwartkop Sylvia melanocephala  x                       
Bergfluiter Phylloscopus bonelli  x  x        x             
Tjiftjaf Phylloscopus collybita  x  x     x      x          
Goudhaantje Regulus regulus        x   x   x           
Vuurgoudhaantje Regulus ignicapillus        x                 
Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata     x      x       x       
Staartmees Aegithalos caudatus        x      x           
Glanskop Parus palustris         x     x           
Zwarte mees Parus ater  x  x x   x   x   x x         x 
Kuifmees Parus cristatus     x   x      x x         x 
Pimpelmees Parus coeruleus    x x   x x  x x   x   x       
Koolmees Parus major  x   x   x   x              
Boomklever Sitta europaea    x        x             
Boomkruiper Certhia brachydactyla    x              x       
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   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Wielewaal Oriolus oriolus                      x   
Grauwe klauwier Lanius collurio        x x      x  x x    x   
Roodkopklauwier Lanius senator                      x   
Vlaamse gaai Garrulus glandarius        x x  x x  x        x   
Ekster Pica pica     x    x   x      x    x   
Zwarte kraai Corvus corone  x  x        x      x    x   
Raaf Corvus corax  x  x x   x x   x  x x  x  x   x   
Alpenkraai Pyrrhocorax pyrrhocorax       x      x x  x  x      
Alpenkauw Pyrrhocorax graculus        x x     x x  x  x     x 
Zwarte spreeuw Sturnus unicolor                  x       
Huismus Passer domesticus     x    x   x  x x   x    x   
Vink Fringilla coelebs  x   x   x x  x    x       x   
Goudvink Pyrrhula pyrrhula  x   x  x x   x  x x        x   
Kneu Carduelis cannabina               x  x        
Putter Carduelis carduelis         x  x              
Sneeuwvink Montifringilla nivalis              x x          
Europese kanarie Serinus serinus     x       x   x       x   
Groenling Chloris chloris     x   x                 
Sijs Carduelis spinus                   x      
Citroenkanarie Serinus citrinella       x x           x?      
Kruisbek Loxia curvirostra              x           
Geelgors Emberiza citrinella     x    x   x      x    x   
Cirlgors Emberiza cirlus                  x    x   
Grauwe gors Miliaria calandra                      x   
Grijze gors Emberiza cia  x   x         x x   x      x 

 


