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Voorwoord

Dit jaar werd ik lid van KNNV-Wageningen en wel omdat ik voor het eerst mee ging op 
kamp. Van jongs af aan ben ik vogelaar en was eigenlijk alleen lid van de Vereniging Voor 
Vogelbescherming, hoewel ik daarvoor nooit echt actief ben geweest. Wel was ik jarenlang 
vrijwilligster bij de Stichting Vogelklas Karel Schot, een vogelasiel in Rotterdam-Zuid, waar 
ik mijn roots heb. Met mijn man Frank ga ik sinds 1977 wekelijks vogels kijken, varierend 
van de Jufferswaard bij Renkum tot de Oostvaardersplassen bij Lelystad en van het 
Haringvliet onder Rotterdam tot op de waddeneilanden. In onze vakanties gaan we altijd naar 
natuurgebieden waar met name veel vogels te zien zijn. Met de vogelwerkgroep van het IVN 
Zuidwest Veluwezoom voeren we in het voorjaar broedvogeltellingen (BMP) en in de winter 
watervogeltellingen langs de Rijn uit voor het SOVON. 
Het werd tijd om eens op stap te gaan met andere natuurliefhebbers, die verstand hebben van 
planten, insecten, enz. 
Een aantal jaar geleden werd ik de redacteur van het contactblad de Zuidwester van het IVN 
ZuidwestVeluwezoom en toen er tijdens een van de kampvergaderingen gevraagd werd wie 
de samenstelling van het verslag op zich wilde nemen, voelde ik me geroepen om dat te doen. 

Op zondag april kwamen we aan op Quinta das Cegonhas in het dorpje Nabainhos (tussen 
Nabais en Melo). We werden er welkom geheten door Gerard Duis en Rieke Mariën. 

De quinta is gebouwd in 1682 en heette vroeger Quinta das 

Fidalgas, Huis der Edelen. De huidige naam Quinta das 
Cegonhas, Huis der Ooievaars, is ontleend aan de vijf lantaarns 
in de vorm van ooievaarsnekken, die het huis een karakteristiek 
aanzien geven.  

Tijdens de eerste dagen was de temperatuur ’s avonds nog niet zo 
aangenaam, zodat we dankbaar gebruik maakten van de ruimte van 
het restaurant voor onze besprekingen van de dag en planning voor 
de volgende excursies. Tot mijn verbazing werden die vergaderingen 
in de wandelgang “de sjok” genoemd door de doorgewinterde 
KNNV-kampers. 

Het bleek de gewoonte te zijn om iedere avond voor die gelegenheid een grote pan met hete 
chocolademelk te maken (bij toerbeurt) en dat te drinken i.p.v. koffie, thee of wijn /bier 
/limonade………
Goed, ik nam braaf mijn beker mee, en deed mee, hoewel ik mijn kopje koffie erg miste. 
Maar er waren mensen die pertinent GEEN SJOK wilden en die ook weigerden om het te 
gaan maken. En wat blijkt, tijdens mijn allereerste KNNV-kamp werd er gebroken met de 
“sjok” gewoonte, een gebruik dat tot in de jaren dertig terug voert bij de NJN-kampen. Anton 
heeft  nog navraag gedaan naar de sjok geschiedenis en het volgende antwoord kwam van 
Bettie Coops (voorzitter van de Archiefcommissie van de KNNV): 

Beste Anton, 
  
Je vraag over het gebruik van choc-drinken in de KNNV-kampen heeft me even bezig 
gehouden. In 80 jaar KNNV van Jan Nijkamp vond ik op blz. 142 op de 10e regel van 
boven: "Oók van betrekkelijk jonge datum is de gewoonte om 's avonds gezamenlijk 
choc te drinken". En dan heeft hij het over de jaren zeventig. 
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(Bij de NJN spreekt Marga Coesèl over het drinken van choc al in de dertiger jaren.  
Groetjes,  
Bettie  

Goed, we waren toch zeker geen jeugdgroep, hoewel we ons toch zeer jeugdig gedroegen en 
prachtige lange, soms zware wandeltochten gemaakt hebben. En de vergaderingen bleven ook 
zonder chocolademelk toch “SJOK” heten. 

Wat betreft de vogels in de Serra da Estrela was het voor ons geen verrassing dat varieteit niet 
zo hoog bleek. Als je nazoekt waar de Europese vogelaars hun toplijsten maken dan komt het 
land Portugal helemaal niet voor. Tijdens deze twee kampweken hebben we in totaal 84 
vogelsoorten gezien, wat voor een berggebied mooi is, maar bijvoorbeeld tijdens een vakantie 
in de Pyreneeën kwamen Frank en ik tot hogere aantallen: 130 en in de Extremadura 180.  
Toch hebben wij tijdens dit kamp voor het eerst de rode rotslijster en de kaffergierzwaluw 
gezien. 

Ik heb veel ontzag voor de professionele aanpak van Gert Jan wat betreft het determineren 
van alle planten die hij gevonden heeft. Gert Jan: bedankt voor je raportage en dvd’s met al 
die prachtige foto’s. 
Verder wil ik alle deelnemers bedanken voor hun aandeel, ik vond het een aangename manier 
van kennismaking met jullie en zo samen met jullie het gebied de Serra da Estrela te 
verkennen. Zonder jullie had ik nooit zoveel gezien, 

Els. 
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Serra da Estrela 

De Serra da Estrela (letterlijk: Ster-gebergte) is de grootste bergketen, tevens een nationaal 
park, op het vasteland van Portugal. Het is het westelijkste deel van het Castiliaans 
Scheidingsgebergte. 

De hoogste piek, de berg Torre, meet 1993 m en is daarmee de hoogste berg in Portugal. De 
rivieren Alva, Zêzere en Mondego ontspringen in de Serra da Estrela. De grootste plaats in de 
keten is Covilhã. 
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Excursies 

1 Wandeling Melo – Folgosinho - Melo 

2 Bezoek aan CISE in Seia 

3 Wandeling o.l.v. gids in de omgeving van Arcozelo (ten noorden van IP5) 

4 Wandeling Melo – Vila Cortes – Freixo da Serra – Melo  

5 Melo Linhares 

6 Folgosinho Portela 

7 Vogel-wandeling v/a camping; *Dal Mondego (rustdag); ** Toren Belmonte 

8 Covão de Santa Maria 

9 Gouveia, CERVAS, wandeling bij Curral do Negro 
10 rondom Torre 

11 Viseu 

12 Dal Alva boven Senhora do Desterro 

13 Laatste dag, Rio Mondego; gezamelijke maaltijd 
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Excursie #1 27.04.2009 
Wandeling vanaf de camping Quinta das 
Cegonhas naar Folgosinha en terug. 
Excursieleider: Anton van Weelderen 
Excursieduur: ¾ dag 
Vervoer: te voet 

Onderwerp: planten, vogels, mineralen/stenen. 

Sfeerverslag door Marion van Hees: 

Vandaag de 1ste excursie van dit kamp, c.q. 1ste kampdag. 
We vertrokken om 10 uur te voet vanuit de camping, de berg op. Onmiddellijk waren er 
interessante waarnemingen te doen en vielen de interesses en specialisaties van de diverse 
groepsleden op. 
Het blijkt dat we zeer goede vogelkenners in de groep hebben, zo ook plantenkenners en 
fanatieke fotografen, om over deskundigheden als mineralen kennis maar te zwijgen 
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De route voerde ons naar de top van de Gravanho, zeker in het begin was het tempo laag, 
vanwege alle plantjes die bekeken moesten worden en gefotografeerd. Onderwijl werden ook 
vele vogels waargenomen. 
Het weer werd wat dreigend, maar echte buien hebben we niet gehad. Soms waren er zware 
stijgingen op onze weg, met omkijkend fraaie panorama’s 

De terugtocht was soms eveneens zwaar door het dalen over keienpaadjes en door de 
optredende vermoeidheid. 
Gelukkig hield Wim de stemming goed door zijn geestige opmerkingen. 
Al met al een mooie, doch enigszins zware tocht voor de eerste dag. 

Wespennest
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Excursie 2# 28.04.2009   
Bezoek aan CISE in Seia 
Excursieleider: Anton van Weelderen 
Excursieduur: ¾ dag 
Vervoer: per auto 

Onderwerp: Geologie, biologie en cultuur, milieu educatie over de Serra da Estrela. 
CISE-Seia staat voor Centro de Interpretacaõ da Serra da Estrela. 

Per auto via N17 naar Seia. Geweldige ontvangst (hadden van te voren laten bellen door 
Annelieke van der Sluijs). 
Eerst uitleg door Filipe Martinis met 3d presentatie. 
Daarna uitleg door José Conde over de Natura 2000 gebieden in de Serra. 

Sfeerverslag 

O, o wat grijs en koud. 
Geen zicht op dat dat ophoudt, dus in een mum zaten we in een museum in Seia. 
Dus erg blij, ja en dan krijg je in een splinternieuw gebouw een zeer uitgebreide zelfs 
interactieve uitleg over de Serra da Estrela. Zo laat je dus iets zien over je omgeving. Hulde 
aan de gemeente Seia en onze eigen Europese fondsen. Na de lunch werd het bezoek een 
etage hoger, toegespitst op flora en fauna van de 30 Natura 2000 gebieden in de Serra da 
Estrela.  
Fantastisch zoals ook deze rondleider ons wist te boeien met een overweldigende hoeveelheid 
informatie over de CISE. Een boeiende dag die via doolhoven in Seia en Melo toch weer bij 
de Cegonhas eindigde. 
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Excursie 3# 29.04.2009   
Wandeling o.l.v. gids in de omgeving van Arcozelo 
Excursieleider: Annelieke van der Sluijs 
Excursieduur: 1 dag 
Vervoer: per auto; te voet 

Onderwerp: landbouwcultuur/historie, vogels, planten en insecten. 

Sfeerverslag door Jelle Schuurmans 

Wandeling achter Arcozelo onder leiding van Annelieke van der Sluijs 

Het gebied is vrijwel geheel door de boeren verlaten. Wel resteren nog veldjes met olijfbomen 
en wijnstokken voor eigen gebruik. Veelal aangelegd met subsidies van de Europese 
Gemeenschap. De enkele velden met rogge zijn vermoedelijk ook voor lokaal/eigen gebruik. 
Ondanks de kou van de afgelopen weken was er floristisch veel belangwekkends waar te 
nemen. En daarvan bloeide er al heel veel. 

Het gevolg was wel, dat de groep zich vrijwel onmiddellijk zeer verspreid ging verplaatsen en 
daarbij Gert Jan uit het oog verloor. Hij was achtergebleven om planten nader te onderzoeken 
en te fotograferen. Omdat vervolgens bij een afslag niet zichtbaar was gemaakt welke richting 
de groep genomen had, kon Gert Jan later niet de juiste keuze maken en de groep niet meer 
inhalen. 
Na enige tijd is Emmy teruggegaan. Gelukkig kwamen zij elkaar wel weer tegen. En zij kon 
toen alsnog de genomen afslag aanwijzen. 
Gert Jan heeft met recht zijn boosheid geuit en opgemerkt, dat de groep en in elk geval de 
leiding had moeten opletten. 
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De rest van de route is zonder verdere moeilijkheden afgelegd. Wel was het tempo bijzonder 
laag: in 7 uren ongeveer 7 km.  
Annelieke heeft onderweg verteld over het oorspronkelijke grondgebruik en over de 
veranderingen daarin. En over de gevolgen daarvan voor de lokale economie. Het gebied 
levert nu eenvoudig te weinig op voor de aanwezige bevolking. Die trekt dan ook weg of gaat 
(soms tijdelijk) elders werken. Het meest opvallende gevolg voor de natuur is het dichtgroeien 
van de akkers en veldjes. Daar komt bij, dat de lokale bevolking zich beslist niet bewust is 
van de waarde van het gebied. Met als gevolg, dat het vooral wordt gebruikt als speelterrein 
voor jagers en crossers en als stortterrein. En dat zal niet op korte termijn veranderen. 
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Excursie 4# 30.04.2009   
Wandeling Melo – Vila Cortes – Freixo da Serra – Melo  
Excursieleider: Wim Mulderij 
Aantal deelnemers: 8 
Excursieduur: ½  dag 
Vervoer: te voet 

Onderwerp: vogels 

Sfeerverslag door Frank Klinge 

Van Melo naar Vila Cortes, via Freixo da Serra terug naar Melo 

Het vertrek van deze excursie stond gepland om 10.00 uur. Helaas regende het constant en het 
vertrek werd uitgesteld tot 12.00 uur. Een aantal van ons gebruikte deze tijd om 
boodschappen te doen in Melo of Gouveia. Om 12.00 uur regende het nog steeds, maar een 
aantal dapperen besloten toch te gaan wandelen. De regen hield toch nog snel op. Een mooie 
wandeling volgde in een toch tragische omgeving. Veel natuur op overwoekerde terrassen, die 
in één generatie verlaten zijn. Door het gehele landschap sporen van verloren gegane 
agrarische activiteit en vervallen boerderijen. Mooie waarnemingen zoals kleine zwartkop, 
draaihals, cirlgors, zomertortel en roodkopklauwier. En ook leuk een grote schildpad in het 
riviertje gezien. Na een saaie, constant, stijgende teerweg, eindelijk op weg terug naar Melo. 
Gelukkig weer door een prachtig landschap, langs een kapelletje uit 1702 met een prachtige 
madonna, de kersen waren nog niet helemaal zoet. 
Het voelde aan als een dagwandeling die in één middag gelopen werd, zo voelden ook mijn 
brandende voetzolen. 
Uitpuffend bij de tent komt er dan een mooie slechtvalk voorbij, dat maakt alles weer goed! 
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Excursie 5# 01.05.2009   
Linhares:  Per auto naar Figueiro da Serra vv 19 km korte “Lemen Voeten” route (7) genomen  
Excursieleider: Jelle Schuurmans 
Aantal deelnemers: 6 (+4) 
Excursieduur: 1  dag 
Vervoer: per auto / te voet 

Onderwerp: vogels, insecten 

Sfeerverslag door Janneke van Weelderen 

Dankzij onze ornithologen werden er weer nieuwe soorten gezien. Wim werd gemist bij de 
mooie steen vondsten. De zeer oude tamme kastanjes met grote holen vielen op. 
Steeds liepen we door verlaten gehuchtjes waar toch altijd weer vrouwen in de geploegde 
aarde van alles aan het poten waren. Altijd weer vriendelijk zwaaiend en de weg wijzend. 
Weer werden aan elkaar hoofdstukjes levens geschiedenissen verteld en zo leer je elkaar in 
een KNNV-kamp beter kennen tussen de waarnemingen door. 
Tijdens de lunch werd het werk van Staatsbosbeheer behandeld. Ook natuur. 
Door de stralende zon durfden de vlinders te voorschijn te komen. Oh en ah geroep bij b.v. de 
koningspage en rouwmantel. In Linhares smaakte de cafezinho in de Taberna do Alcaide 
perfect.  
De mooie Romaanse kerk werd bezocht en toen werd het fort door ons bestormd. Fabuleuze 
uitzichten!! 
Ver beneden ons liep de ander groepshelft. 
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Over de imposante Calcada Romana naar beneden gelopen. Verontwaardigd zagen we een 
SUV naar boven hotsen en botsen. En dan op het laatste stukje laat de Kaffergierzwaluw zich 
zien, (vanwaar die naam?) 
15.30 uur terug bij de auto’s. Voor mij was het een tocht met 3 sterren in de mooie Serra da 
Estrela. 

Gedichtje van Wim Mulderij: 

Vogels 

Mijn kennis is niet zo bijzonder 
Een naam vergeet ik nogal gauw 
Maar als ik ze in de lucht bewonder 
Dan denk ik vaak wel even: Wouw!
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Excursie #6 02.05.2009 
Folgosinho Portela. 
Excursieleider: Jelle Schuurmans 
Excursieduur: ¾ dag 
Vervoer: per auto en dan te voet over zandweg naar Portelo 

Onderwerp: planten, vogels, insecten. 

Sfeerverslag door Gerrie Mulderij-Berends: 

Vanmorgen werd ik wakker van het geroep van de Hop, dus een 
goed begin van de dag 
De zon scheen en de lucht was blauw. 
Genoten van het rustige ontbijt dankzij het 10 uur vertrek van de 
excursie. 
In Folgosinho was het wat nauw om door te rijden maar gelukkig 
lukte dat ons!! 
Boven begon de wandeling, de groep splitste zich snel in de 
kruipers, de wandelaars en later in wandelaars, kruipers en 
vogelaars. 
We hebben een mooie dag gehad met prachtige uitzichten over 
het dal. 
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Gedicht van Wim 

Een wijze les uit droeve zaken 

Een kleine roodstaart, jong van uur 
Verliet zijn nestje op een muur 
En sprong pardoes daar naar benee 
In de ruimte van een plee 
Het was voor het gevaar niet bang 
Edoch, het dacht niet aan de slang 
Ook daar ter plekke moet u weten 
Die trachtte het toen op te vreten 
Hoewel de slang zich haast verslikte 
Was het het roodstaartje dat stikte 

Dat deed mij denken aan de meid 
Die eens een rijkaard had verleid 
Hij dacht: “Zij is op mij gesteld” 
Maar ach, het ging slechts om zijn geld 
En aan die vrouw in ’t Paradijs 
Die at een appel niet erg wijs 

Maar wat is nu dan de moraal 
Van dit verward en droef verhaal? 

Wie het gevaar niet onderkent 
Valt vaak ten prooi aan een serpent. 

Rhinechis scalaris (trapslang) :  een niet-giftige slang uit de familie gladde slangen 
(Colubridae). De slang dankt de naam aan het patroon van de juveniele dieren dat aan een 
ladder doet denken (Latijns: scalarum = ladder). De trapslang wordt maximaal 160 centimeter 
lang, de meeste exemplaren blijven ongeveer 120 cm. Het voedsel bestaat uit kleine 
knaagdieren, grotere insecten en jonge vogels, de slang klimt in bomen om nesten leeg te 
roven. De slang komt voor in Frankrijk, Portugal, Italië en Spanje, dus rond het Middellandse 
Zeegebied.
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Zondag, 03.05.2009 

Rustdag 

Geert-Jan, Frank en Els stonden vroeg op om te vogelen, het werd een wandeling vanaf de 
camping richting steengroeve. 
Start: 7.00 uur 

Dat beviel zeer goed en ze hebben 47 vogelsoorten gezien/gehoord. 
Er waren twee soorten bij die tot nu toe nog niet gezien waren tijdens dit kamp: 
De boomvalk en een prachtig zingende Orpheusspotvogel! 

Wat er nog meer werd waargenomen die dag is te zien in de bijlage. 
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Excursie #7 04.05.2009 
Covão de Sta Maria. 
Excursieleider: Anton van Weelderen / Jelle Schuurmans 
Excursieduur: 1 dag 
Vervoer: per auto en te voet. 

Onderwerp: planten, vogels, insecten, boeren cultuur / geiten. 

Sfeerverslag door Geertjan: 

We vertrokken met de hele groep naar de geitenboer in de Serra da Estrela. Het was prachtig 
weer. 
We gingen via Gouveia over een prachtige slingerende weg hoog langs een gletsjerdal. Het 
landschap was formidabel. 
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Na een flinke tijd rijden gingen we van de geasfalteerde weg af en sloegen een zandpad in. 
Daar werden de auto’s geparkeerd op een bouwland en ging het te voet verder. De boerderij 
lag in een diep dal. De weg erheen voer langs akkers afgewisseld met velden van brem. We 
hadden bij de geitenboer een lunch besproken.  

Nu de broodjes (zelf gebakken) met verschillende soorten geitenkaas smaakten uitstekend, 
evenals de gebakken omelet. 
Na de lunch kregen we het bedrijf te zien. Vooral de watermolen, die hij voor eigen gebruik 
had voor het malen van graan, was interessant. We kregen gratis meel mee en kochten 
natuurlijk geitenkaas. Daarna weer terug naar de auto’s. Wat nog een hele klim was en vooral 
warm. Als slotakkoord stond daar een herder met z’n kudde. 
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Excursie #8 05.05.2009 
Gouveia. 
Excursieleider: Anton van Weelderen  
Excursieduur: ¾  dag 
Vervoer: per auto en te voet. 
Aantal deelnemers: 8 
Onderwerp: planten, vogels, insecten, CERVAS opvangcentrum voor roofvogels. En 
wandeling bij Curral do Negro. 

Per auto achter Annelieke aangereden naar CERVAS bij Parco Zoológico in Gouveia. Daarna 
per auto naar Curral do Negro en daar wandeling gemaakt. 

Sfeer verslag door Anton van Weelderen: 
Onder aanvoering van de ons vertrouwde Annelieke van der Sluijs naar CENTRO DE ECOLOGIA, 

RECUPERAÇÃO E VIGILÂNCIA DE ANIMAIS SELVAGENS (CERVAS).  
Liliane en iets later Ivonne, twee jonge vrouwen, vertelden ons gedreven en enthousiast over 
het werk rondom vooral de opvang en verzorging van roofvogels. Leidden ons rond door de 
fokkerij van muizen voor de prooi. De lucht was kenmerkend. De autopsie ruimte daarnaast 
wordt ondermeer gebruikt om vast te stellen of vogels al dan niet zijn doodgeschoten door 
jagers, die dan eventueel beboet worden. Deze ruimte wordt tevens gebruikt om het vogelvoer 
klaar te maken. 

                                        

De kooi-kamers konden slechts door gevangenisluikjes in de deuren worden bekeken. Het 
zicht op genezende bosuil, steenuilen, zwarte wouw en zilvermeeuw was dusdanig imposant 
dat Geert-Jan ook  geweldige foto’s kon maken.  
Bezoek wordt niet gestimuleerd om vogel verstoring te minimaliseren. En wij waren er wel. 
De grote vliegkooi met buizerd bevatte ook een ooievaar met lamme vlerk en een bijna 
genezen monniksgier. Bijzonder. 
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Als dank werd door penningmeester Anneke  20,- uit de pot gesponsord om het werk van 
CERVAS te ondersteunen. Enige kamp deelnemers volgden. Prachtig werk bij CERVAS. 
Ons laten adviseren over te wandelen route naar Curral do Negro. Aldaar heerlijk, ja heerlijk 
rondgekeuveld. Imposant, nee imponerend landschap. Bloemen. Wat te denken van de velden 
Affodils, vogels. Wat te denken van de Ortolaan met z’n markante gele / groene tekening, z’n 
zang. Rotsen als menhirs en dolmen, ’t uitzicht op de vallei. Om half vier weer terug. 
Om met mijn moeder (destijds ook KNNV’er) te spreken: ”Een dag  met een sterretje”. 
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Excursie #9 06.05.2009 
Torre 
Excursieduur: 1 dag 
Vervoer: per auto en te voet. 
Aantal deelnemers: 4 + 8 
Onderwerp: planten, vogels en amfibieën 

Per auto heen en terug (60 km). Melo – Manteigas – Torre – Seia - Melo 

Sfeer verslag door Els Roode: 

Vandaag was het dan zover na 1 ½ week struinen overde noordelijke hellingen en dalen van 
het Sterrengebergte klommen we op het dak van Portugal. De meeste sneeuw is nu gesmolten 
en de eerste bloemetjes staan er te bloeien. 
Wij: Geert-Jan, Gert-Jan, Frank en Els popelden van ongeduld en vertrokken daarom 1 ½ uur 
eerder als de rest. Na een hoop gedraai en gekronkel bereikten we het hoogste punt van het 
mooie gletsjerdal waar de Rio Zêzere door stroomt.  

We stopten om er een mooi plaatje van te maken en meteen vonden de GJ’s wilde narcissen. 
Een paar 100 meter hoger gelegen stopten we weer voor interessante flora én een familie 
wilde zwijnen.  
Frank vertelde dat het 2 frislingen, 2 overlopers en een zeug waren. “Met name de overlopers 
zijn zeer aantrekkelijk voor consumptie.”  
Op een hoge rots een eindje verder ontdekte Frank zijn eerste rode rotslijster! 
Het bleek voorjaar op de Torre: de krokussen en narcissen bloeiden volop.  
Vanaf de parkeerplaats wandelden we het terrein in, op zoek naar nieuwe waarnemingen: een 
nieuwe soort: Vale gier. En na zo’n drie kwartier kwamen de andere leden van het kamp eraan 
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lopen. Als eerste werd Jelle gesignaleerd, die een wijde omtrekkende beweging maakte. De 
rest benaderde ons van achteren en daar de hereniging. 

                       

Maar dat was van korte duur, want Frank, Els, Gert-Jan en Emmy besloten op zoek te gaan 
naar de meertjes. Een eindje verder liepen zij een gletsjerdalletje in waar een oud kapelletje 
stond en een weggetje daalde daar af naar wat spaarbekkens. Het smeltwater stroomde er 
lustig op los en af en toe verdween het pad onder de sneeuw. Op het keerpunt van deze 
wandeling werden er nog wat plantjes gefotografeerd en daar zagen Frank en Els een paartje 
rode rotslijsters. 

Wat een mooie dag, prachtig in de bergen, met de wijdse uitzichten, blauw, groen en wit. 
En daarna relaxed op de camping een verslag schrijven. 
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Gedicht van Wim: 

Een pedant geoloog zei: “Hoe zot zijn floristen” 
Dat zij steeds om een blaadje of meeldraadje twisten 
Terwijl een week later de zaak is verdord 
En je soms van een plantje allergisch zelfs wordt 
En dan toch die vogelaars vroeg in de weer 
Net als ze het weten, is het beestje er niet meer 
En heb je eens pech of je let niet goed op 
Dan is ’t beestje weer weg of het schijt op je kop 
Nee, dan wij geologen, wij zijn niet zo knots 
Niets staat er zo vast en stabiel als een rots 
Ik weet het heel zeker, het gelijk ligt bij mij 
En toen rolde een rots voor het eerst iets opzij. 
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Excursie #10 07.05.2009 
Viseu 
Excursieduur: 1 dag 
Vervoer: per auto  
Aantal deelnemers: 10 
Onderwerp: cultuur en gastronomie 

Per auto heen en terug (130 km).  
Leuk centrum, hele fraaie kathedraal, samen geluncht, leuke winkeltjes. 

Gedicht door Wim: 

Onze Jelle is een hele snelle 
En van libellen 
Kan hij je alles vertellen 

Dit hebben we als canon gezongen……. 
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Gierzwaluw in Viseu 

Een zwaluw in de hand,………
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Excursie #11 08.05.2009 
Mata do Desterro 
Excursie leider: Frank Klinge 
Excursieduur: 1 dag 
Vervoer: per auto er heen en daarna te voet.  
Aantal deelnemers: 11 
Onderwerp: planten, vogels en insecten 
Via Seia en S. Romao naar Sta da Desterro; 60 km heen en terug. 

Sfeer verslag door Jelle Schuurmans: 

Wandeling in de Mata do Desterro ten zuidoosten van Seia 

Het gebied werd door CISE aanbevolen. Een beschrijving in het Portugees is te vinden op  
www.cise-seia.org.pt/homer.php?familia=Percursos  

De rit er naar toe verliep voorspoedig. Maar de route door Seia was niet zonder verrassingen 
en de daarbij behorende omwegen. 

Ter plekke bleek het aantal kapellen met bijbehorende Maria beelden wel erg groot te zijn. 
Dermate zelfs, dat Frank aandrang kreeg de mis te gaan celebreren. De aanblik van zijn eerste 
handelingen daartoe maakte grote indruk op Janneke, die zich spontaan ter aarde wierp. 
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Dat was voldoende om Frank van voortzetting te doen afzien. Hij heeft zijn aandacht verder 
tijdens de excursie weer zoals gebruikelijk samen met Els vooral gericht op de 
vogelwaarnemingen.  

Het gekozen pad boven de rivier Alva eindigde tamelijk abrupt. Sommige deelnemers waren 
niet zondermeer bereid het pad weer terug te gaan volgen. Maar een korte verkenning leerde, 
dat het parallel lopende hoger gelegen pad niet eenvoudig te bereiken was. Waarna enigszins 
morrend toch hetzelfde pad terug genomen werd. Gelukkig kon vrij snel toch weer een 
alternatieve route worden gekozen. 
Voor de planten, maar zeker ook voor wat betreft het aantal soorten vlinders was deze laatste 
excursie een goede keuze. 
En het terras van het plaatselijke café zorgde aansluitend nog voor een ontspannen afsluiting. 
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Laatste dag 09.05.2009 

GeertJan; Rio Mondego 

Zaterdag 9 mei was voor iedereen een vrije dag. Souvenirs en plaatselijke producten zoals 
kaas en  wijn kopen in de omringende dorpen. 
De weersvoorspelling voor de komende 12 uur was slecht: regen en onweer. 
De deelnemers die een grote tent hadden, braken deze ’s middags al af en er werden kleine 
tentjes opgezet. We bleken allemaal ervaren kampeerders, vooral Jelle…….. 
Inkopen werden gedaan voor een laatste gezamenlijke maaltijd met barbecue. 
Marion zwaaide met de pollepel en dirigeerde ons bij het bereiden van een heerlijke maaltijd. 
Omstreeks 19.30 uur begon het echt te regenen. Gelukkig hadden GeertJan en Anneke een 
grote tarp, waar we allemaal droog onder konden 
zitten. De barbecue werd na het eten omgevormd 
tot vuurkorf met hout uit de omgeving. Tot in de 
late avond onder het genot van een pilsje en 
Portugese wijn en uitwisseling van sigaren zijn de 
wederwaardigheden van het KNNV-kamp 
geëvalueerd. 
Op zondag 10 mei viel het reisgezelschap uit elkaar 
na de belofte van een reünie in Groningen bij 
GeertJan en Anneke. 

Het was een mooi en zeer leerzaam kamp.  
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Geologische aantekeningen bij het KNNV-kamp in de Serra da Estrela in Portugal   
26 april t/m 10 mei 2009 
Wim Mulderij 

Ondanks dat geologie niet zozeer als een specifiek item op het programma van het kamp 
stond, is er gedurende ons verblijf in de Serra da Estrela wel enige aandacht aan besteed. 
Niet zozeer door een aparte lezing of iets dergelijks, maar meer door losse opmerkingen naar 
aanleiding van vondsten van "mooie stenen". Daarom bij deze een iets meer gestructureerd 
verhaal.  
Allereerst even een paar opmerkingen in het algemeen over het gebied waar we ons 
bevonden, in casu het Iberisch Schiereiland. Meer specifiek de Serra da Estrela in Portugal. 
Het Iberisch Schiereiland hangt als het ware een beetje aan een klein randje aan de rest van 
Europa in de vorm van de gebergteketen van de Pyreneeën, alsof het er later tegenaan geplakt 
is. En eigenlijk is dat ook zo. Je kunt stellen, dat het gebied letterlijk een bewogen 
geschiedenis heeft gehad. Het zat een tijdje niet eens aan Europa vast, maar lag tegen 
Amerika aan. Daar heeft dus wel het een en ander plaatsgevonden. Dus daarom eerst maar 
even een heel klein beetje geologische geschiedenis. Let wel: een beetje!  

                 Het uiteenvallen van Pangea

            

     Hier kwam de Iberische plaat klem te 
zitten  
  
Zo'n 250 tot 210 miljoen jaar geleden, op de  overgang van twee geologische tijdperken, die 
we nu Perm en Trias noemen, was al het land op de wereld samengeklit tot één super-
continent. We geven het nu de naam Pangea (vroeger geschreven als pangaea). Hieruit zijn 
alle huidige continenten ontstaan. Pangea werd omgeven door één oceaan. Op den duur werd 
dat grote continent door krachten van binnenuit de aarde opengebroken. Dat proces gaat ook 
in onze tijd nog gewoon door. Sommigen beweren, dat op den duur weer zo'n groot continent 
gevormd gaat worden, voor welke bewering ze ook wel argumenten aandragen. Maar het 
voert in het kader van dit artikeltje te ver om daar nader op in te gaan. Genoemde krachten 
zijn zo gigantisch groot, dat ze ertoe kunnen leiden dat continenten soms ook tegen elkaar, 
langs elkaar en over elkaar heen kunnen schuiven. Hierbij ontstaan onder grote druk en 
gepaard gaand met heftige bewegingen, zoals aardbevingen en vulkanisme, soms hele 
bergketens. De Hymalaya en de Alpen en het  Andesgebergte zijn daar voorbeelden van. En 
natuurlijk de Pyreneeën. De laatste jaren manifesteren die krachten zich weer in alle 
hevigheid in bijvoorbeeld Indonesië en de rest van Zuid-Azië.  
In de tijd, die wij nu het Jura noemen(-180 miljoen jaar), was het opbreken van Pangea in 
volle gang. Het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan opende zich. Pangea werd eerst in 
twee continenten gesplitst, Laurazië en Gondwana (Zuid-Amerika bleef nog enige tijd 
onderdeel van Gondwana). Daarna splitsen beide continenten zich verder tot de continenten 
van vandaag de dag. 
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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 rotatie van de Afrikaanse en 
Euraziatische platen tot gevolg dat de Iberische plaat opnieuw met Zuid-Franktijk in botsing 
kwam. De Pyreneeën werden verder opgeheven. Dat gebeurde in dezelfde periode dat ook de 
Alpen werden opgeheven. Ongeveer 10 miljoen jaar geleden kwam aan de zelfstandige 
beweging van het Iberisch schiereiland een eind.  
Al dat schuiven en draaien en opheffen had voor het landschap zelf natuurlijk ook de nodige 
gevolgen. Overal in de Iberische plaat ontstonden als het ware scheuren en plooien. Een van 
die plooien is de Serra de Estrela. Echter, deze plooi is nog ouder. Al vóór de Iberische plaat 
zich van Pangea losmaakte, zo'n ruime 300 miljoen jaar geleden, was bij het ontstaan van 
Pangea eveneens sprake van heftige bewegingen in de aardkorst, met eveneens 
gebergtevorming en zo. Dat heet met een gologische term de Hercynische orogenese (oro
staat voor gebergte en genese staat voor vorming of ontstaan). Het massief van Bretagne is in 
diezelfde tijd gevormd. De Iberische plaat had een nog oudere bodem, waar graniet-achtige 
gesteenten tijdens die orogenese doorheen braken. En die granieten vind je nu nog boven op 
de Sierra. Maar dan zijn ze wel heel typisch verweerd in de loop van vele eeuwen. Die 
verwering komt vooral door het klimaat en verder door dieren en planten en, tegenwoordig 
niet te vergeten, de mens. Zon, regen, wind en kou spelen hun spel. En met name de kou kan 
hard optreden. Zo kwamen in tijden van veel lagere temperaturen, de z.g. ijstijden, gletsjers 
in de dalen van het gebergte hun uitschurende werking doen, waardoor onder andere het 
kaarsrechte dal van de Zêzere ontstond. Door verwering en erosie zal op den duur ieder 
gebergte afgevlakt worden en dat gebeurde met de Serra da Estrela ook wel, maar toen kwam 
de botsing van de Iberische plaat met Europa, zeg Frankrijk, zoals we al eerder konden lezen, 
en plooide alles weer flink. En daarna zijn de verwering en de erosie weer verder gegaan, 
denk aan die iijstijden o.a. en zo gaat het steeds maar voort in een kringloop van gesteenten. 

De typische verwering van het graniet, waarvan we de soms bizarre vormen hebben kunnen 
waarnemen, gebeurt heel vaak in de vorm van de zogeheten wolzakverwering. 
Granieten zijn meestal doorsneden door diaklazen. Dat zijn haaks op elkaar staande scheuren. 
Die vormen spleten. Deze spleten liggen meestal op een afstand van enkele meters van elkaar. 
Langs de spleten kan regenwater diep in het gesteente doordringen. Dit regenwater helpt mee 
met de verwering van het gesteente.  

Langzamerhand valt het gesteente langs de diaklazen tot gruis uiteen. Dat gruis kan water 
vasthouden, waardoor de verwering steeds sneller gaat. De kernen van de blokken tussen de 
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spleten blijven echter onaangetast. De verwering rondt de blokken af, zodat we uiteindelijk 
grote ronde blokken graniet, omgeven door gruis, overhouden. Het gruis kan door regenwater 
of wind verwijderd en elders als zand afgezet worden. Zodra het gruis verdwenen is, zal de 
verwering een stuk langzamer gaan. Het water wordt nu immers niet meer tussen de 
granietblokken vastgehouden. Wat overblijft is een grote stapel afgeronde granietblokken; de 
'wolzakken'. Deze zogenaamde granietklippen vinden we vooral op de toppen van heuvels. In 
de Serra da Estrela vonden we mooie voorbeelden van deze vorm van verwering. (hoewel niet 
altijd geschikt voor al te jeugdige kijkers!) 

Mineralen 
Vaak treedt er tijdens de botsing van continenten vulkanisme op. Soms niet aan de 
oppervlakte maar dan toch wel in de diepte. En daarbij smelten en stollen gesteenten. Daarbij 
smelten en stollen ook de mineralen waaruit de gesteenten bestaan. En dat gebeurt niet voor 
elk mineraal in hetzelfde tempo. Zo kan het gebeuren dat sommige mineralen als het ware als 
aparte klonten of klontjes kristaliseren en soms in mooie vormen. En die vinden we dan later 
in de gesteenten terug. Wij vonden tijdens het kamp veelvuldig een aantal mineralen. Met 
name wolframiet, muscoviet, en biotiet naast kwarts, plagioklaas en nog wat meer 
granietvormende mineralen. 
Op de eerste vier wil ik wat nader ingaan. 
Kwarts  
Dit is een vrij hard mineraal, dat zeer veel voorkomt en in zeer veel soorten gesteente 
aanwezig is. Vaak heeft het een witte kleur, maar er komen ook prachtige kleuren roze, groen, 
paars enzovoort bij voor. Soms is het zo helder, dat je er doorheen kunt kijken. We hebben 
dan met bergkristal te maken. Wij zagen eigenlijk alleen de witte kleur en nooit erg 
doorzichtig. 
Muscoviet en Biotiet.  
Deze mineralen hebben nog het meeste weg van ouderwetse kachelruitjes, met dien verstande, 
dat muscoviet vaak wel doorzichtig is en biotiet bijna altijd bruinzwart. In de zon kunnen ze 
soms resp. zilverachtig of goudachtig schitteren. Meestal zitten ze als heel dunne plaatjes of 
schilfertjes in of op het gesteente. 
Wolframiet.  
De vorige drie zijn overal veelvoorkomend, maar dit laatste mineraal niet. Wij zaten in 
Portugal bij een beroemde vindplaats van wolframiet, n.l. de omgeving van Linhares 

De gluurder 
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Enige 
van 
onze 
vondst
en: 

Het mineraal wolframiet is een ijzer-mangaan-wolfraam-oxide met de chemische formule 
(Fe,Mn)WO4. De kleur is bruinzwart. Het mineraal is niet radioactief of magnetisch.  Het 
mineraal wordt onder andere gevonden in Kazachstan en Portugal  
Wolframiet was oorspronkelijk de naam voor een mineraal dat later bleek wisselende 
samenstellingen te hebben en dus te bestaan uit een mengreeks tussen verschillende 
mineralen, die elk een eigen naam kregen. Bij wolframiet gaat het om een reeks mineralen 
tussen enerzijds ijzer( Fe) en anderzijds mangaan(Mn), in beide gevallen gecombineerd met 
wolfraam(W) en zuurstof(O). De algemene formule wordt dan: (Fe,Mn)WO4.  
De naam wolframiet zegt veel over hoe de mens dit mineraal leerde kennen. Dat gebeurde in 
de mijnen uit het Ertsgebergte, waar tin werd ontgonnen. Als er bij het smelten daarvan 
bepaalde stoffen mee in de smeltkroes gingen, kwam er geen of weinig tin te voorschijn, maar 
ontstond er een soort schuim: men zei dan dat het schuim (Duits room = Rahm) als een wolf 
het tin verslond. Van de weeromstuit ging men die stof wolfrahm noemen, en zo kwam dit 
mineraal aan zijn naam. Ook wordt verondersteld dat de naam betrekking heeft op de naam 
van één van de ontdekkers, Woulfe. 
Wolframiet werd ook opgemerkt in mijnen in Zweden, maar daar kreeg dit mineraal een eigen 
naam naar een andere eigenschap: het werd “tungsten” geheten, Zweeds voor “zware steen”. 
Nu, met zijn soortgelijk gewicht van meer dan 7 gram per cm³ is het inderdaad veel zwaarder 
dan de meeste stenen (kwarts en calciet zijn 2,6 gram per cm³, het zware bariet 4,5 gram per 
cm³) en zelfs dan de meeste ertsen: pyriet en magnetiet halen maar goed 5 gram per cm³. 
In het begin van dit artikel over wolframiet is al vermeld waar de wolframietafzettingen te 
vinden zijn: Die treden op in gesteenten die soms ontstaan bij het stollen van grote 
granietmassa’s in de diepte. Aan de rand daarvan (zowel in het graniet zelf als doordringend 
in de nevengesteenten) hopen zich bij temperaturen van 800 tot 500° Celsius meer vluchtige 

Wolframiet in kwarts muscoviet 

gesteente met o.a.biotiet, muscoviet, 
wolframiet en kwarts

Plaatjes muscoviet (licht)  
en biotiet (donker) 
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reststoffen op: daarin zitten elementen die niet konden worden ingebouwd in de mineralen 
van het graniet omdat ze te klein zijn (bv. beryllium) of te groot, en bij deze laatste groep 
horen ook wolfram, tin, niobium en tantalium. Er ontstaat dan een speciale combinatie van 
mineralen, die de “tinreeks” wordt geheten, en die naam is gegeven omdat de mijnwerkers 
vaststelden dat ze altijd dezelfde mineralen tegenkwamen bij het ontginnen van tin. 

Toepassing: 
De wolfraamhoudende ertsen worden na verrijking door een aantal fysische bewerkingen 
gesmolten met natrium- of kaliumhydroxide, waarbij natriumwolframaat ontstaat. Dit wordt 
omgezet in ammoniumwolframaat, waaruit door verhitten wolfraamoxide (WO3) ontstaat, dat 
met waterstof of koolstof wordt gereduceerd tot poedervormig metaal.  
Door sinteren (het onder grote druk bewerken van dit in poedervorm gebrachte metaal, 
waarbij een stevige structuur ontstaat) in een waterstofatmosfeer en walsen wordt metaal in 
draad- of plaatvorm verkregen. 
De wereldproductie bedraagt ongeveer 70.000 ton per jaar. 
Wolfraam is het metaal met het hoogste smeltpunt. Het is daardoor uitermate geschikt als 
gloeidraad in gloeilampen, straalkachels, buizen voor sterke radiozenders en voor 
televisietoestellen, enz. Ook wolfraamlegeringen zijn hiervoor geschikt.  
Wolfraam heeft dezelfde uitzettingscoëfficiënt als (boorsilicaat)glas en wordt daarom gebruikt 
bij het vastzetten van gloeidraden in glas. 
Wolfraam, toegevoegd aan staal (ca. 7 – 22 %), verhoogt in grote mate de hardheid en hittebe-
stendigheid van de legering. Ook al wordt ze gloeiend, de hardheid blijft behouden, terwijl 
gewoon staal zijn kracht verliest boven 200 ºC. De legering is daardoor zeer geschikt voor 
pantserstaal, kogels en granaten. Ook de neus van luchtdoelraketten is hiervan gemaakt.   
Legeringen van wolfraam met tantalium, hafnium, niobium en/of zirkonium zijn bijzonder 
hittebestendig en worden gebruikt voor straalpijpen van raketten en straalmotoren. Voor snij- 
en boorgereedschap, dat gebruikt wordt in situaties waarbij met een zeer hoge belasting of 
met zeer hoge snelheden wordt gewerkt, bijvoorbeeld bij boren voor tandartsen, wordt ge-
bruik gemaakt van wolfraamcarbide (WC en W2C). Deze stof wordt onder de naam Widia 
veel toegepast als vervanger van diamant bij boren en zagen. De naam is afkomstig van het 
Duitse ‘Wie Diamant’.  
Maar er zijn verder nog veel meer toepassingen. 

Als we achter vanuit ons kamp naar boven gingen, zoals we op onze eerste excursiedag 
deden, kwamen we langs een niet meer erg frequent in gebruik zijnde groeve. Met name 
allerlei kwartsen en veldspaten werden hier tot voor kort afgebouwd. Of dat nu nog het geval 
is weet ik niet. Het lag er allemaal wat desolaat bij en toen wij daar waren heb ik geen 
mijnbouwactiviteiten kunnen bespeuren. Wel vond ik er nog heel mooie stukken muscoviet, 
plaatjes biotiet (zie de sfbeeldingen), stukken kwarts en veel veldspaat. Het naambord van de 
"mijn" lag ook wat verfrommeld en beschadigd tussen de struiken. Het gebruik van 
modernere materialen en meer geavanceerde technieken op allerlei gebied in onze 
maatschappij zal ook de mijnbouw in Portugal niet onberoerd hebben gelaten. Denken we 
alleen maar eens aan de revolutie die er op het gebied van de verlichting momenteel aan de 
gang is. Welke gevolgen heeft dat voor de winning van wolfraam? 
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…je vond er geen mijnbouwactiviteiten  
 meer, wel mooie libelles… 

Veldspaat is de naam voor een groep gesteentevormende 
mineralen die naar schatting 60% van de aardkorst vormen. 
Het zijn z.g. silicaten, die allemaal een beetje alluminium bij 
zich hebben. 
Silicaten vormen een belangrijke groep mineralen, die alle een 
verbinding zijn van silicium en zuurstof. Ze vormen bijna 95% 
van de aardkorst en bestaan in tal van variëteiten.

Het verfrommelde bord 

veldspaat 
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PLANTENVERSLAG KNNV KAMP IN DE SERRA DA ESTRELA PORTUGAL 2009 
                   Mij spreekt de blomme een tale 
                     mij is het kruid beleefd 
                     mij groet het altemale 
                     dat God geschapen heeft 
                                                  Guido Gezelle 1858(?) 
                      
De bestemming Portugal trok mijn vrouw en mij aan, we waren er nooit geweest , het zou een 
eerste kamp worden aldaar, pionieren dus zonder gegevens van eerdere kampen en we zouden 
zeker een heel aantal ons onbekende planten gaan zien. Verder zuidelijk dan de Pyreneeen 
waren we voor onze plantenhobby nooit geweest. Direct nadat we ons aangemeld hadden in 
december vorig jaar ben ik met de studie van de portugese flora begonnen. Twee jaar geleden 
deden we mee aan het Ordesa kamp en de Grande Flore Illustree des Pyrenees van Marcel 
Saule was toen van grote waarde, bovendien kon ik in Jacca de prachtig geillustreerde Atlas 
de la Flora del Pirineo Aragones van Luis Villar ea kopen en met deze boeken was ik in staat 
alle gevonden planten gemakkelijk op naam te brengen. Vooral de fraaie tekeningen in de 
Aragonese atlas waren van nut, want de spaanse tekst maakte het voor mij niet gemakkelijk. 
In Portugal zijn ongeveer 3200 verschillende vaatplanten te vinden en met Madeira en de 
Azoren erbij worden het 3800, een rijke flora dus. De portugese boekwerken zijn veel minder 
toegankelijk voor de amateur als de bovengenoemde werken vooral ook door de taal. De 
vooroorlogse portugese flora van Coutinho vond ik in de bibliotheek van de Radboud 
universiteit. Het bestaat uit tekst en sleutels zonder afbeeldingen. Na een ouderwetse 
plantennaam te hebben gegoogled bleek ik de tekst te kunnen downloaden in pdf files. De iets 
modernere flora van Sampaio vond ik zo ook op internet in jpg files. Beide verouderde floras 
gebruiken veel vergane namen, zodat je een index synonimique nodig hebt om achter de 
huidige naam te komen.De derde portugese flora is van Franco, die recent overleed zoals ik in 
een in memoriam las op de site van de Flora Iberica. De Nova Flora van Franco heb ik 
aangeschaft, jammergenoeg is het eerste deel uit 1971 niet meer verkrijgbaar.Ook hier gaat 
het om een flora zonder illustraties. Tot zover de portugese floras, zie onderstaande lijst. De 
Flora Iberica bestaat uit een hele serie dikke boeken met veel prachtige lijntekeningen. Een 
deel is te downloaden in pdf files met een aantal van de fraaie illustraties. Bolos en Vigo twee 
plantkundigen uit Barcelona hebben een uitgebreide catalaanse flora gepubliceerd met 
europese verspreidingskaartjes, waarvan ik er een aantal zal gebruiken bij een presentatie op 
de reunie. De sleutels van deze flora zijn samengevat  in de eendelige Flora Manual dels 
Paisos Catalans.De franse flora van Coste is de moeite waard om te gebruiken, hierin staan 
dezelfde plaatjes als in onze Heukels,  maar dan bij iedere plant. Vanwege de taalbarriere heb 
ik het meest gehad aan het in het engels geschreven boek van Polunin een britse botanicus : 
Flowers of South-West Europe, omdat hij een aantal vrij eenvoudige sleutels heeft 
opgenomen in zijn werk en sleutelen in het engels gaat me toch sneller en gemakkelijker af 
dan in het spaans, catalaans of portugees. De Wild Flowers of the Mediterranean van Blamey 
heeft me weinig geholpen. Evenals onze Heukels en hier om begrijpelijke redenen, Portugal is 
te ver weg en daarom is de flora toch een andere. HerbariVirtual del Mediterraneo Occidental 
is een prachtige website door een samenwerking van verschillende universiteiten met zeer 
fraaie fotoos van afgeplukte planten. Er zijn op internet ook plantenlijsten te vinden van alle 
portugese planten en van alle planten op het Iberisch schiereiland. Tenslotte is er het boek van 
onze landgenoot Jan Jansen de Geobotanical Guide of the Serra da Estrela. Het is niet te 
gebruiken als flora, wat mij thuis na het kamp vooral heeft geholpen is de aan het eind van het 
boek opgenomen plantenlijst van de Serra da Estrela.  
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Flora de Portugal  van Antonio Xavier Pereira COUTINHO 1939 
Flora Portuguesa  van Goncalo SAMPAIO  1945 
Nova Flora de Portugal  van Joao do Amaral FRANCO     (Vol I Lycopodiaceae-Umbelliferae 
1971 niet meer verkrijgbaar)(Jan Jansen heeft ‘m en ik mag hem lenen om te scannen) 
    Vol II Clethraceae-Compositae 1984 
    Vol III Facisculo I Alismataceae-Iridaceae 1994
    Vol III Fasciculo II Gramineae 1998 
    Vol III Fasciculo III Juncaceae-Orchidaceae 2003 
Flora Iberica  voor zover op Internet gepubliceerd 
Flora Manual dels Paisos Catalans  door Oriol de BOLOS et al  Tercera edicio 2005 
Europese verspreidingskaartjes uit de grote Flora dels Paisos Catalans van BOLOS&VIGO 
Flore Descriptive et Illustree de la France par L’abbe H. Coste 1900-1906 
Flowers of South-West Europe  door Oleg POLUNIN & B.E. SMYTHIES 1973 
Wild Flowers of the Mediterranean door Marjorie Blamey en Christopher Grey-Wilson 1988 
Geobotanical guide of the Serra da Estrela  van Jan JANSEN  2002 
Heukels Flora van Nederland  van Ruud van der Meijden 2005 
HerbariVirtual del Mediterraneo Occidental met het volgende URL adres 
http://herbarivirtual.uib.es/cat-med/index.html 

Aldus ben ik aan de slag gegaan in de hoop dat ik goed voorbereid in Portugal zou aankomen. 
Maar wat viel dat tegen, als Polunin de oplossing niet bracht, dan waren de spaanse en 
portugese teksten en sleutels geen gemakkelijke hulp. Bovendien bleken er in ons kamp geen 
kenners van de portugese flora. Er waren mensen met het boek van Blamey en Geert Jan had 
Jan Jansen in zijn bezit. De meerderheid van de planten konden daarmee niet direct op naam 
worden gebracht. Heel wat planten heb ik pas na thuiskomst en veel puzzelen op naam 
kunnen brengen. Het is nu Augustus en nu ben ik wel klaar, maar een aantal vragen blijven 
wel over. Inmiddels heb ik bezoek gehad van Jan Jansen zelf en heb hem mijn plaatjes 
getoond. Hij heeft mij nog de namen verschaft van zeven planten, van sommige waren de 
determinaties fout en van andere had ik nog helemaal geen naam. En er zijn toch nog 
onzekerheden over. 
Op de website van onze camping stond vermeld dat aldaar de 1: 50.000 kaart van de Serra da 
Estrela te verkrijgen was en tot mijn teleurstelling bleek dat niet zo te zijn. De 
campinghoudster  vertelde dat de kaart ook niet meer herdrukt werd, zo is het nu eenmaal in 
Portugal zei zij. Ook in het natuurmuseum van Seia hadden ze hem niet, wel waren daar een 
beperkt aantal stafkaarten te koop en zo kon ik nog de map kopen met Arcozelo. Verbazend 
voor mij was ook het feit dat het boek van Jan Jansen in het engels niet te koop was in Seia. 
Voor een self-supporting man als ik was Portugal met dit alles toch nog een soort 
onderontwikkeld gebied. 
Uit het boek van Jan Jansen heb ik het volgende overgenomen.  
Het berggebied van de Serra da Estrela bestaat grotendeels uit Granietrots in het centrale 
gedeelte en uit Schists in de periferie. 
Ruwweg kunnen vijf hoofd LANDVORMEN worden onderscheiden: 
1 : het hoogste plateau boven 1600 m. s‘Winters ligt hier sneeuw en s’zomers zijn er grazende 
runderen.Het oppervlak bestaat uit dwergplantjes, graslanden,rotsen, gravel,moerassen, 
beekjes en meren.Sommige plantensoorten en gemeenschappen zijn strict endemisch. 
2 : bergkammen en pieken hebben een corridorfunctie en helpen de natuurlijke vegetatie. 
3 : op de lagere plateaus bevinden zich hier en daar kleine boerderijtjes omgeven door 
hooilanden, weiden, kruidenrijke roggeakkers, heidevelden en bremstruiken.  
4 : hellingen verbinden hogere delen met lagere en zijn grotendeels bedekt met struikgewas en 
bos. Matige bebossing tussen 1600 en 1200 m, sterke bebossing daaronder. Op lichte 
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hellingen onder de 1600 m kan landbouw plaatsvinden. Tot ongeveer 800 m zijn het vooral 
rogge en aardappelen, die geteeld worden. 
5 : de meeste dorpen zijn te vinden in de valleien, die hooilanden, bouwland en 
tuinbouwgronden bevatten. Hier zijn ook de rivieren te vinden met oeverbebossing. 
Daarnaast kunnen drie klimaatzones worden benoemd :
1 : Van 400 tot 900 meter de lage zone Mesotemperate ad kant van Seia = NW(Quercus 
robur) en Meso-mediterranean ad kant van Covilha = ZO(Quercus rotundifolia en Q suber). 
2 : Van 900 tot 1600 meter de middelste zone Supra-Temporate ad NWkant(Quercus 
pyrenaica) en Supra-Mediterranean ad ZOkant(Quercus pyrenaica en Q rotundifolia). 
3 : Boven de 1600 meterOro-Temperate ad NWkant(Juniperus communis s alpina) en ad 
ZOkant(Dwergjuniper en Cytisus oromediterraneus). 

Ik heb de PLANTENLIJST gemaakt op een Excel sheet aan de hand van de door mij 
gemaakte fotoos. 
Kolom A hier zijn de families alfabetisch gerangschkt.  
Kolom B bevat het familienummer van onze Heukels. Geen cijfer betekent dat wij in 
Nederland deze familie niet hebben. (Kolommen A en B zijn samengevoegd, red.) 
Kolom C bevat geslachts-  en soortnaam. Ik heb mij niet beijverd er een Nederlandse naam bij 
te vinden, van veel planten bestaat deze ook niet. Een aantal Nederlandse namen heb in de 
beschrijving hieronder gebruikt. 
Kolom D heeft in rij 1 (dag 1)het getal 26 dat staat voor 26 april en hieronder heb ik de 
planten aangegeven die mijn vrouw en ik tijdens onze reis van enkele dagen naar Portugal 
hebben gezien.  
Kolom E met eronder 27 april is de eerste excursiedag boven de camping. Vanwege de lengte 
van de route besluiten mijn vrouw, zij kan niet zo ver ivm heupproblemen en ik om op tijd  
om dezelfde weg terug te gaan. Geert Jan ontdekte een onbekend laag voorjaarsplantje 
grotendeels in knop met witte bloemen, een vogelmelk blijkt mij de volgende dag. 
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Kolom F  28 april Natuurmuseum in Seia met rondleiding van een hele dag, dit had hooguit 
een halve dag moeten zijn met bezoek aan de posters van de plantengemeenschappen, dat 
waren er een stuk of vijftig, veel te veel om te onthouden. Ik heb er een paar plantenfotoos 
gemaakt en zag dat een onbekende plant van gisteren Ornithogalum concinnum was. De 
andere helft van de dag had dan uit veldwerk kunnen bestaan.  
Kolom G 29 april Wandeling olv Annelieke bij Arcozelo.Mooi begroeid gebied met verlaten 
boerderijtjes alwaar Annelieke en haar partner een route door hebben ontdekt. Floristisch een 
interessante dag, jammer van het hoge looptempo(ik was zelfs even kwijt), waardoor intensief 
inventariseren niet mogelijk was. Langs het pad werden snel wat plaatjes geschoten van 
planten waarvan de excursieleidster ook de namen niet van wist. 
30 april is een regendag zonder plantenfotoos 
Kolom H  1 mei Om een volgende lange en snelle wandeling te voorkomen gaan mijn vrouw 
en ik met 1 vouwfiets de asfaltweg naar Gouveia op om langs de weg te inventariseren. Een 
mooie dag zonder regen en het gaat daar op en neer, mijn vrouw kan naar beneden op de fiets 
terwijl ik loop. Ik fotografeer de portugese boerenkool en we worden bij een tuintje  met de 
plant aangesproken door een oudere portugees, die duits spreekt omdat hij in Germania heeft 
gewerkt. Hij vertelt ons van de aanslag op Koninginnedag en verder dat de bladeren van de 
boerenkool gehackseld gebruikt worden voor groentesoep. 
Kolom I  2 mei  We gaan met zn allen in verschillende autoos via de smalle straatjes van 
Folgosinho omhoog naar 1300m. Bij de parkeerplaats staan al enkele plantjes waar ik de 
macrolens voor nodig heb, dat kost de nodige tijd. De groep vertrekt direct richting het 
omhooglopende pad naar een naaldbosje. Wij gaan in eerste instantie de andere kant op, het is 
een vrij troosteloos droog landschap, waarbij langs de onverharde weg alle bremstruiken zijn 
afgemaaid. We gaan terug en langs het pad stroomt nog wat water, hier staat een kartelblad 
met bruine bladeren. Nadat ik nog omhooggeklommen ben tussen de grote keien en niets 
nieuws heb gevonden, komt de groep ook weer van de andere kant naar beneden, zij hebben  
langs het pad met een vochtige greppel een geelster, een narcis en een crocus  gezien. Ik ga in 
sneltreinvaaart omhoog vind de geelster en de narcis maar niet de crocus. 
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Kolom J  3 mei Emmy en Gertjan gaan terug naar boven de camping en Gertjan vind nu de 
Ornithogalum concinnum in volle bloei. 
Kolom K  4 mei We gaan met zn allen naar de Geitenboerderij van Antonio en zullen daar 
lunchen. De boerderij ligt vrij hoog richting Manteigas ik schat op ongeveer 1350 m nabij 
Pousada de S Lourenco. Het is een kaal landschap met omgeploegde akkers en de 
soortenrijkdom aan planten is beperkt.  
Kolom L  5 mei  Emmy en Gertjan gaan terug naar Arcozelo  er doorheen en dan rechts van 
de weg , terwijl we eerder links van deze weg wandelden en verkennen een gebied waar op 
kleine schaal nog akkerbouw wordt gepleegd. 
Kolom M 6 mei Met zn allen naar de Torre de hoogste berg van Portugal.  

Kolom N 7 mei Excursie naar Viseu, tijdens de terugtocht ontdekt Geert Jan een prachtig 
bloemenplekje bij de brug over de Mondego. Emmy en Gertjan verkennen het stuwmeer van 
Desterro onder Seia en de planten komen daarvandaan. 
Kolom O 8 mei Tweede bezoek aan Desterro met vrijwel alle kampleden. Langs de beek is 
een grazig bloemrijk pad en verderop is nog een mooi weitje. Wat hogerop komen we in het 
bos. 
Kolom P  9 mei Gertjan en Emmy brengen de dag door bij de vondst van Geert Jan :de brug 
over de Mondego richting Viseu. 
Kolom Q 10 mei Gertjan en Emmy wandelen door en bij Melo. 
Kolom R  11 mei en volgende dagen naar en in en door Hispania. Wim en Gerrie hebben ons 
meegelokt naar de Sierra de la Pena de Francia, daar wisten zij in Miranda del Castanar een 
mooie camping Il burro blanco, de witte ezel. Ook Geert Jan en Anneke zouden daar zijn. 
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26-4= van Nederland naar Portugal Kolom D (“dag  1”) 
Dan de kampdagen nog eens in het kort : 
27=Eerste excursie boven de camping 600-900m Kolom E  (dag 2) 
28=Museumdag in Seia Kolom F (dag 3) 
29=Wandeling ol in Arcozelo Lajeas 400m Kolom G (dag 3) 
30=Verloren regendag niet opgenomen in de plantenlijst 
01-5=Gertjan en Emmy inventariseren langs de weg naar Gouveia 600m Kolom H (dag 4) 
02=Excursie boven Folgosinho 1300m Kolom I (dag 5) 
03=Emmy en Gertjan gaan terug naar boven de camping Kolom J (dag 6) 
04=Naar de geitenboerderij Kolom K (dag 7) 
05=Emmy en Gertjan gaan voorbij Arcozelo 360m Kolom L (dag 8) 
06=Naar en op de Torre 1900m Kolom M (dag 9) 
07=Bij het stuwmeer van Desterro 800m Kolom N (dag 10) 
08=Idem Kolom O (dag 11) 
09=Bij de brug over de Mondego 260m& Kolom P (dag 11) 
10=Gertjan en Emmy wandelen bij Melo  600m Kolom Q (dag 12) 
Tot zover de kampdagen 
11=Terugweg naar huis Kolom R 

Bekijkt U de gemaakte plantenlijst dan zijn er natuurlijk planten bij die ons bekend zijn uit de 
Nederlandse flora, ik heb echter de voor ons gewoonste zoals de paardenbloem weggelaten, 
daarnaast vele zuidelijke planten en daar kwamen we eigenlijk voor. Ik hoor Jelle nog zeggen 
dat hij gelezen had dat er toch nogal wat endemen in Portugal moesten zijn. Endemen zijn 
planten die uitsluitend plaatselijk groeien en nergens anders in Europa. Voor wat betreft de 
Serra da Estrela noemt Jan Jansen tenminste twee stricte endemen : de Festuca henriquesii, 
een gras en de Silene foetida subsp. foetida. Geen van beiden zijn we tegengekomen. De 
meeste plantensoorten die we in de Serra da Estrela tegenkomen zijn Iberische endemen 
behorend tot de Mediterrane flora, in het bizonder behorend bij de bergflora van de Ibero-
Atlantische provincie. Jan Jansen geeft dan een lange lijst van planten, die voor wat Portugal 
betreft vrijwel alleen in de Serra da Estrela voorkomen. Van deze lijst zijn we verschillende 
planten tegengekomen. 
B v de Erysimum merxmuelleri, de Gagea soleirolii en de Narcissus bulbocodium subsp . 
nivalis.  
Struikachtige soorten die in de berggebieden van het noordelijke deel van het Iberisch 
schiereiland voorkomen zijn in de Serra da Estrela zoals we gezien hebben goed 
vertegenwoordigd zoals Cistus, Cytisus, Erica, Genista, Halimium, Helianthemum, Lavandula 
en Ulex. 

Voor belangstellenden maak ik een DVD met de plantenfotoos. 
Het eerste mapje 000 Heenreis bevat de fotoos van onze doorreis door Frankrijk. Onze eerste 
camping was nog in Nederland in Nispen bij Roosendaal. Op het laatste moment bleek het 
koelkastje van ons campertje defect en dit euvel moest eerst hersteld worden, zodoende 
kwamen we de eerste dag niet verder dan de Belgische grens. De eerste foto laat ons idyllisch 
plekje op de camping van Nispen zien. Dan rijden we door naar de Noord-Franse kust met de 
Cap Blanc en de Cap Gris-nez. Hier heerst de voorjaarsflora met prachtige 
sleutelbloemen(Primula veris). Voor het eerst herken ik het Echte lepelblad(Cochlearia 
officinalis subsp. officinalis). Verder heb ik een serie plaatjes van koolzaad(Brassica napus) 
opgenomen, een plant die ik langs een akker vond. Dit in verband met de Floronactie in 



KNNV-KAMP K3 SERRA DA ESTRELA 26/04 – 10/05 2009 - 43 - 

Nederland om de brassicaas langs onze wegen te inventariseren. Blijkt nu dat langs onze 
wegen meestal raapzaad(Brassica rapa) wordt gevonden, vroeger veelal miskend voor 
koolzaad. Het koolzaad heeft de knoppen boven de bloemen uit, een speciale 
stengelomvatting van de bladeren en de plant is verder volledig kaal. Onze volgende camping 
ligt halverwege de doorsteek van Bretagne en grenst aan een oud landgoed. Hierop is een 
lange wel 20 meter hoge muur gezet in het verleden om de mooie lindebomen te beschermen 
tegen de koude noordenwind. Zo kon  ook heerlijk uit de wind gewandeld worden. Hier 
vonden we onze eerste orchis de vroege mannetjesorchis(Orchis mascula).Verder tot mijn 
verbazing het Haarlems klokkenspel(Saxifraga granulata ‘Plena’). Onderweg naar de kust 
onder St Nazaire fotografeerde ik nog als voorbereiding op Portugal twee algemene 
vlinderbloemigen de Brem(Cytisus scoparius) en de Gaspeldoorn(Ulex europaeus). Ik heb 
daarbij speciale aandacht besteed aan het verschil in kelk. De brembloem heeft een heel klein 
kelkje en de gaspeldoorn een grote tweelobbige. De camping onder St Nazaire lag prachtig 
aan zee, zie ons campertje aldaar. Er is een prachtig wandelpad langs de kust. Hier zijn we 
dan ook een dag gebleven. Een voor mij nieuwe Reigersbek(Erodium moschatum) was de 
eerste verassing. Verder stond het kustpad vol met de Strandbiet(Beta vulgaris subsp. 
maritima). Op de schrale graslandjes langs het pad bloeide de Harlekijn(Anacamptis morio) 
uitbundig. Bizonder waren ook de rosetten van beginnende Gele hoornpapaver(Glaucium 
flavum), bij ons inmiddels een zeldzaamheid. Voor het eerste zagen we hier de Paarse 
klaverzuring(Oxalis purpurea), die we ook weer in Portugal tegenkwamen. De 
Zeepostelein(Honckenya peploides)  was mij uit Nederland bekend, maar hier vond ik hem in 
volle bloei. Een onbekende distel(Carduus pycnocephalus) werd met de franse flora 
gedetermineerd. Verder was er het opvallende Zilverkruiskuid(Jacobaea maritima), dat nog 
niet bloeide. Verder naar het zuiden zijn we nog een strandweg opgereden en daar vonden we 
in het zand de Zeewolfsmelk(Euphorbia paralias), een Duivenkervelsoort(Fumaria capreolata) 
en het Klein robertskruid(Geranium purpureum) met zijn typisch gele helmknoppen. Een 
leuke vondst was hier ook op het kale zand de Kegelsilene(Silene conica).  Langs de 
binnenwegen naar het zuiden zagen we al veel Arenaria montana en ook de Ashphodelus 
albus. Op de camping in de buurt van St Girons-plage fotografeerde ik de Parentucellia 
latifolia, die ook op onze camping in Portugal bij mijn busje bleek te staan. Ook daar bleven 
we een dag en het naaldbos stond vol met Arenaria montana. Daar vond ik ook voor het eerst  
de Onderaardse klaver(Trifolium subterraneum),die we later in Portugal tegenkwamen. 
Speciaal was de verwilderde Zantedeschia aethiopica. Verder nog te noemen waard en nieuw 
voor mij waren de Silene italica , de Scilla verna en de Potentilla montana. Op een 
parkeerplaats voor de koffie tenslotte nog de Diplotaxis erucoides. 
In het volgende mapje 001 Landschap heb ik dePortugese  landschapfotoos, dorpsgezichten, 
begraafplaatsen en enkele insecten gestopt. 
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Het derde mapje 002 tm 083 bevat de Portugese planten van de families Aizoaceae tm 
Boraginaceae en de getallen zijn de familievolgnummers op de Excelplantenlijst. Omdat ik 
niet zo een plantengemeenschaps man ben bespreek in het vervolg de Portugese planten 
familiegewijs, waarbij meestal de vindplaatsen worden vermeld. Voordeel is dat planten van 
een familie met verschillende geslachtsnaam zo bij elkaar staan. 

          

De Disphyma crassifolium stond in een tuintje in Melo en ik heb deze toegevoegd voor 
degenen die de IJskruid familie(Aizoaceae) nog niet kenden.  
We hebben drie soorten narcissen uit de familie van de Amaryllidaceae  gezien uitsluitend op 
grotere hoogte op de dag van de Torre. Bijna boven zagen we vanuit de auto beneden ons 
schraal grasland vol met gele bloemetjes. Dit bleek de Narcis bulbocodium v nivalis. 
Daarnaast langs de weg enkele exemplaren Narcissus asturiensis en rupicola. Alleen de 
rupicola hadden we eerder gezien boven Folgosinho. 
Dan volgen met 013 de Schermbloemen(Apiaceae). Een moeilijke familie maar ik heb toch 
mijn best gedaan ze op naam te brengen. De Franse aardkastanje(Conopodium majus) vond ik 
op camping. De Koriander(Coriandrum sativum) stond langs de weg naar Gouveia, dit is een 
keukenkruid oorspronkelijk uit het oostelijke Middellandse zeegebied en west Azie. Van de 
Thapsia villosa  zagen we in Portugal alleen de rosetten. Langs de weg naar Miranda del  
Castanar net over grens in Spanje na het kamp zagen we de grote plant mooi geel bloeien. 
Langs de weg naar Gouveia een heel smalbladige niet bloeiende plant wschl 
venkel(Foeniculum vulgare). De Physospermum cornubiense fotografeerde ik op de dag van 
de geitenboerderij.  
We vervolgen met 028 de Aspergefamilie(Asparagaceae). De eenbladige sterhyacint(Scilla 
monophyllos) is van de wandeling bij Arcozelo, evenals de kuifhyacint(Muscari comosum) en 
de Muizendoorn(Ruscus aculeatus).De Spaanse hyacint(Hyacinthoides hispanica) hebben we 
driemaal gezien, hij stond oa mooi te wezen op het grasveldje bij de beek van Desterro. De 
‘’Portugese” vogelmelk(Ornithogalum concinnum) hebben we veel waargenomen van de 
laagte bij Arcozelo tot de hoogte van de geitenboerderij. Het was de verrassing van de eerste 
dag boven de camping alwaar speurneus Geert Jan hem vond iets van het pad af. De plant was 
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toen nog grotendeels in knop en ik ben een paar dagen later nog teruggeweest om te zien of de 
knoppen waren uitgekomen niet vermoedend dat we de plant nog veel volop bloeiend zouden 
zien. Ik herkende de plant op een foto in het museum van Seia en lezend in mijn Portugese 
flora kreeg ik de bevestiging van de juiste determinatie. 
De Witte affodil(Ashphodelus albus) heeft tegenwoordig een eigen familie de 
Ashphodelaceae en werd vroeger bij de lelies ondergebracht. We zagen hem bij Arcozelo 
bloeien en later vond ik hem langs de weg naar de supermarkten in vrucht. 

       

041 brengt ons bij de grote familie van de Composieten(Asteraceae).De Andryala integrifolia 
was een zeer algemeen voorkomende wollig behaarde plant. De valse kamille(Anthemis 
arvensis)werd herkend aan de stroschubben en de wat bredere bladvorm ivm de echte kamille. 
Van de gevonden Bellis met zeer lange bloeistengel heb ik sylvestris gemaakt. De 
akkergoudsbloem(Calendula arvensis) was ook algemeen en opvallend waren de prachtige 
vruchten. Het geslacht Centaurea is zeer uitgebreid en hier is de kelk een belangrijk 
determinatie kenmerk, Centaurea paniculata, de kelk is mooi afgebeeld op het vierde plaatje. 
Vegetatieve herkenning van een plant is alleen voor de betere floristen weggelegd ,de 
Doronicum carpetanum meen ik te herkennen aan de stengelomvattende bladeren, hetgeen 
door Jan Jansen werd bevestigd. De Muurfijnstraal(Erigeron karvinskianus) had ik eenmaal 
gezien tijdens een stadsplantenexcursie in Nijmegen. In Portugal was hij veelvuldig op muren 
te vinden. Dan de Galactites tomentosa, die heeft mij nogal wat hoofdbrekens gekost. We 
kwamen hem meerdere malen tegen en ik maar zoeken tussen de distels Carduus en Cirsium, 
blijkt het een Galactites te zijn. Galactites slaat misschien op het melkachtige wit in de 
bladeren. Snel herkend was de Gele ganzenbloem(Glebionis segetum) langs de asfaltweg bij 
de afsplitsing naar de camping. De Hispidella hispanica hebben we eenmaal gezien op het 
muurtje bij Desterro. Ik had hem de eerste dag over het hoofd gezien, maar Geert Jan vond 
hem gelukkig de tweede dag. Bij de eerste Arcozelo wandeling vond ik de Leucanthemopsis  
flaveola subsp. flaveola, welke naam ik van Jan Jansen heb gekregen. De Phalacrocarpum 
oppositifolium vonden we tweemaal op grotere hoogte boven Folgosinho  en bijna op de 
Torre. De Tolpis barbata zagen we meerdere malen voor het eerst bij Arcozelo en ik hield 
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hem toen voor de Hispidella hispanica. Het verschil met de Hispidella is goed te zien als U de 
kelken vergelijkt. 
Van de Ruwbladigen(Boraginaceae) hebben we twee Echium soorten, we vergeten nooit het 
paarse weitje tijdens de wandeling bij Arcozelo met Echium plantagineum. Langs het grazige 
paadje bij Desterro stond de Overblijvende ossentong(Pentaglottis sempervirens) en de 
prachtige Lithospermum diffusum (of ook Lithodora diffusa) een parelzaadsoort zagen we 
driemaal. 
We gaan door met de vierde map 084 tm 150 Brassicaceae tm Cyperaceae. Tijdens onze 
inventarisatie langs de weg naar Gouveia zagen we de Portugese boerenkool (Brassica 
oleracea) met witte bloemen staan. Of te wel Couve galega zoals een Portugees die ons 
aansprak over de aanslag op Koninginnedag, de plant noemde. Hij stond ook in zijn tuintje en 
van de grote bladeren wordt na fijn te zijn gesneden soep gemaakt. Muurbloemmosterd 
(Coincya monensis) oa te herkennen aan de langgesnavelde hauwen blijkt een algemene plant 
(ook bij Nijmegen) in het door ons bezochte gebied. De Erysimum merxmuelleri is een voor 
ons onbekende Steenraket langs de beek van Desterro(zeldzaam vlg Jan Jansen). De 
Rozetkruidkers (Lepidium heterophyllum) stond op de camping en langs de akkers naar de 
geitenboerderij. De Torre de hoogste berg van Portugal kun je oprijden en wat een kale bende 
was het daar boven. Op een klein plakje sneeuw stonden nog twee zielige portugezen op skies 
en langs de asfaltweg veel zwerfvuil. Iets naar beneden van de weg af wordt het wel groen 
tussen de keien vnl mossen en minigrassen. Geert Jan vindt toch nog een kruisbloemetje met 
op de stengel geveerde blaadjes. Het blijkt vgl mij Murbeckiella pinnatifida, niet te verwarren 
met Klein tasjeskruid(Teesdalia nudicaulis), dat een onbebladerde stengel heeft. Wel zeer 
algemeen was op de hoogte van de camping de ons welbekende Knopherik(Raphanus 
raphanistrum). Tot zover de kruisbloemen. 
 Van de grote Klokjesfamilie(Campanulaceae) 101 hebben we bij Desterro een soort 
gevonden, die in heel Spanje en Portugal voorkomt : Campanula lusitanica. Dan het 
Zandblauwtje (Jasione montana) bij ons bekend met kleine blauwe bolvormige 
bloemhoofdjes. De Jasiones die wij vonden hadden alle veel grotere hoofdjes. De Jasione met 
lange kelkbladen en met een fraaie beharing is mogelijk de crispa(hetgeen nog de aandacht 
van Jan Jansen heeft)(Janneke dacht hier in het voorbijgaan bij Desterro aan een Knautia) en 
de andere gefotografeerde de montana met een gestekelde kelk en zonder beharing. Ons 
Zandblauwtje heet ook Jasione montana, maar heeft veel kleinere bloemhoofdjes. 
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De Kamperfoeliefamilie(Caprifoliaceae)heeft het Excelvolgnummer 105. Langs de asfaltweg 
in Melo vond ik een valeriaan en ik kon er niets anders van maken dan de Kleine valeriaan 
(Valeriana dioica), die bij ons gewoonlijk nat staat, maar hier op een droge plek langs de weg. 
Vlg Jan Jansen is dit de Centranthera calcitrapa.  
107 is de Anjerfamilie(Caryophyllaceae).De Bolderik(Agrostemma githago) werd tweemaal 
gezien bij Arcozelo en Melo. De Arenaria montana in Frankrijk al veel gezien was ook boven 
de camping aanwezig. Dan een hoog groeiende Hoornbloem vol bezet met klierharen van 
boven Folgosinho en de Torre : Cerastium diffusum , deze heeft echte meestal vier 
kroonblaadjes, vgl Jan Jansen is het  de Cerastuim ramosissimum. Bij Nijmegen groeit 
Riempjes(Corrigiola litoralis) op zandgrond aan de Waaloever. In de lagere gebieden van ons 
kamp kwamen we op droge grond een zusje tegen : Corrigiola telephiifolia. Anjers zijn er 
vele en moeilijk uit elkaar te houden, de catalaanse flora heeft er ongeveer 20. Langs het pad 
bij de brug over de Mondego zag ik twee anjersoorten, ik hield het voorlopig op Dianthus 
subacaulis en sylvestris, deze bleken bij nader onderzoek niet in het Iberisch schiereiland voor 
te komen.  Daarom heb ik de suggestie van Jan Jansen overgenomen en het op de Dianthus 
lusitanicus gehouden met evt een tweede onbekende soort. Jelle vond bij Desterro de 
Eenjarige hardbloem(Scleranthus annuus).Vier Silenes werden gezien te noemen zijn de 
volgende de Silene galiica op de camping en de Silene nutans bij Desterro. Langs de weg naar 
Gouveia meende ik de Rode schijnspurrie te hebben gevonden, maar bij nader inzien is het 
niet onze Spergularia rubra, maar de zuidelijke Spergularia purpurea, die is veel meer vertakt 
en heeft kortere kelkblaadjes ivm de rubra. 
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131 is de Zonneroosjesfamilie(Cistaceae), waarvan we uit Nederland kennen het Geel 
zonneroosje(Helianthemum nummularium) en het Gevlekt zonneroosje(Tuberaria guttata).Het 
synoniem van deze laatste is Xolantha guttata. Het gevlekt zonneroosje is bij ons vrijwel 
uitgestorven, alleen op Vlieland werden in de afgelopen tijd nog exemplaren waargenomen, 
hier in Portugal zagen we het op veel plaatsen in het laagland en wel in twee vormen met 
vlekken en met een cirkelvormige bruine verkleuring in het centrum van de bloem. In Zuid 
Europa is de familie veel uitgebreider en gelukkig had meneer Polunin sleutels in zijn boek 
opgenomen voor de Cistus en de Halimium soorten, de Cistus met witte bloemen en de 
Halimiums met gele. Zo vond ik als meest voorkomende  Cistus  de psilosepalus en daarnaast  
de ladanifer(gemakkelijk te herkennen vanwege de grote bloemen met stippen en de geur) en 
de salvifolius.Van het geslacht Halimium herkende ik minstens twee soorten de alyssoides en 
de lasianthum. De alyssoides moet sterharen(zoals bij het geslacht Alyssum) hebben daar 
moeten we de volgende keer beter op letten. 
We gaan door met de Vetplanten(Crassulaceae) 142 en de meest voorkomende was wel  het 
Rotsnavelkruid(Umbilicus rupestris) op vrijwel alle muren en muurtjes. Ik meende nog een 
tweede soort Umbilicus te herkennen met grotere bladeren en tot bovenin de bloempluim 
steunblaadjes. Misschien de Umbilicus gaditanus, maar de beschrijving van de Flora Iberica 
voldoet niet helemaal aan de gefotografeerde plant. De plantenlijst van Jan Jansen noemt ook 
alleen de rupestris. En Jan Jansen houd alle fotoos op een variatie van de rupestris. Van de 
Sedums was de Tripmadam(Sedum reflexum) natuurlijk het gemakkelijkst, omdat wij die in 
ons land ook kennen. Daarnaast werd de Sedum hirsutum tweemaal gezien en tweemaal de 
Sedum anglicum subsp. pyrenaicum. 
Map 5 gaat over de Ericaceae 152 tm  de Oleaceae 233.
Allereerst dus de Heifamilie(Ericaceae) met de Aardbeiboom(Arbutus unedo) op het terrein 
van het natuurmuseum in Seia. Plaatje 03 en 04 met bloemen en vruchten zijn van het internet 
geplukt. Dan de Erica arborea met witte bloemetjes plus een geel stempel en de Erica australis 
met lange roze bloempjes. De bloemetjes van de Erica umbellata zijn bol met naar 
buitenstekende zeer donkere helmknoppen.  

162 de Vlinderbloemigen(Fabaceae) waarvan we het eerste lid al tegen kwamen op de eerste 
dag boven de camping : de Acacia dealbata. Later bij Desterro ontdekte ik nog een paar 
bloemetjes. De Anthyllis lotoides is een prachtig klein plantje, dat ik twee keer tegenkwam. 
De eerste maal bij het kerkhof van Nabais voorbij Nabainhos en later bij de brug over de 
Mondego. De plantenlijst van Jan Jansen noemt alleen de Anthyllis vulneria subsp. gandogeri. 
Maar deze is het zeker niet. De lotoides heeft op zijn lange behaarde kelk  typische bruinrode 
lengtestrepen. Jan Jansen wees mij erop dat deze soort  in de Flora Iberica tegenwoordig 
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Hymenocarpos  lotoides heet. De Witte brem(Cytisus multiflorus) ontdekten we ook al snel 
boven de camping en bij Arcozelo. Bij Arcozelo zagen we verder een rode Lathyrus, ik dacht 
eerst aan de Graslathyrus, die ons land ook kent, maar nader onderzoek leverde de Lathyrus 
sphaericus op. Drie soorten Lupine in het wild binnen ons kampgebied in de lagere regionen. 
De blauwe Lupinus angustifolius, met smalle bladeren dus. De Gele lupine(Lupinus luteus) en 
de Tweekleurige lupine(Lupinus gredensis).Naast het Klein vogelpootje(Ornithopus 
perpusillus) vonden we herhaaldelijk het zuidelijke Geel vogelpootje(Ornithopus 
compressus). Boven Folgosinho stond veel gewone brem(Cytisus scoparius), die naast het pad 
was omgemaaid, daarnaast veel Pterospartum tridentatum, ook een struikachtige plant die 
verder boven de geitenboerderij in grote mate aanwezig was. Terug boven de camping zag ik 
nog weer de Onderaardse klaver(Trifolium subterraneum), die ik nog kende van de heenreis 
door Frankrijk. Twee Wikkesoorten zijn te noemen de Voederwikke(Vicia sativa) en de meer 
bizondere Gele wikke(Vicia lutea). 

188 de Ooievaarsbekfamilie(Geraniaceae)komt naar voren met twee ons onbekende 
reigersbeksoorten met heel lange vruchten. Beide in het lagere gebied de Erodium moschatum 
bij Arcozelo en langs de weg naar Gouveia en de Erodium botrys bij de brug over de 
Mondego. Daarnaast op de camping en omgeving de Glanzige ooievaarsbek(Geranium 
lucidum) met zijn aparte kelk met verheven lijsten. Heel leuk vond ik verder de vondst van 
het Klein robertskruid(Geranium purpureum), die ik in Frankrijk aan de kust ook al had 
gedetermineerd vooral ook op grond van de heldergele helmknoppen. Het bij ons algemene 
Robertskruid(Geranium robertianum) heeft oranjebruin stuifmeel. 
Dan komen we bij de Simethis mattiazzii, die vlg de Angiosperm Phylogeny Website  bij de 
familie van de Hemerocallidaceae 198 hoort.  Op de genoemde website kunt U lezen over de 
moderne plantensystematiek op basis van DNA-technieken. Sampaio noemt deze plant 
Pubilaria mattiazzi, Coutinho Simethis planifolia(in en recent gekochte engelse flora vond ik 
dat de plant niet in Engeland voorkomt , maar wel in Ierland, daar heet hij ook Simethis  
planifolia en Kerry lily), bij Franco heet hij dan Simethis mattiazzi, een andere oude naam die 
ik vond was Anthericum planifolium. We zagen de bizondere bloemplant met zijn dikwollige 
meeldraden voor het eerst bij de Arcozelowandeling. Onze vrouwelijke gids kon mij toen de 
naam niet vertellen, later werd de plant ook gevonden in het naaldbos boven Desterro. Na het 
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kamp reden wij Wim en Gerrie achterna naar de camping Il burro blanco in Miranda del 
Castanar in Spanje, en deze camping een prachtig bebost terrein stond vol met de voor mij 
nog onbekende plant. De Nederlandse beheerders van de camping konden mij ook niet 
helpen, ze dachten een Vogelmelk, maar dat had Geert  Jan hun ingefluisterd. En eindelijk 
vond ik een prachtige lijntekening in het boek van Polunin, hehe de Simethis mattiazzii. Tot 
mijn verbazing zag ik hem nogmaals op de terugweg in Zuidwest Frankrijk in het bos. Bij 
raadpleging van het van het kaartje van B&V gaat de verspreiding in West Frankrijk door tm 
Bretagne. 
De Lissenfamilie(Iridaceae) 202  brengt ons de voorjaarsflora in de hoge regionen(boven 
Folgosinho en rond de Torre) met de Crocus carpetanus en in de laagte bij de Mondego stond 
de Gladiolus illyricus mooi te wezen. 

Van de Lipbloemen(Lamiaceae) wil ik vooral de prachtige Lavandula stoechas noemen, die 
we boven de camping al gauw zagen en bij Arcozelo het landschap kleur gaf. Verder twee 
mooie bloeiende struiken de Rozemarijn(Rosmarinus officinalis) langs de weg naar Gouveia 
en de Salvia microphylla bij Desterro. 
Met de lelies(Liliaceae) 222 zijn we gauw klaar met 1 soort Geelster(Gagea soleirolii), die we 
in alle hogere gebieden zagen boven Folgosinho, bij de geitenboerderij en rond de Torre. 
Dan zien we op de lijst tussen de Vijg en de Olijf : de Vervelboom staan (Eucalyptus 
globulus) behorend  tot de Myrtaceae, de boom werd herhaaldelijk gezien en voor het eerst 
boven de camping met bloeiwijze en vruchten. 
235 Orchidaceae, geen enkele orchis gezien in de Serra da Estrela , alwaar de rotsen zoals 
eerder gezegd uit graniet en schist bestaan. En orchideeen zijn over het algemeen 
kalkminnend. De genoemde soorten werden op de heen en terugreis waargenomen. 

Voor wat betreft de fotoos moeten we nu naar map 6 Orobanchaceae tm Vitaceae 241 tm 330. 
De Bremraapfamilie(Orobanchaceae)241  heeft wel een paar mooie leden laten zien. 
Allereerst de Grote bremraap(Orobanche rapum-genistae) en wat wil je in een land vol brem. 
De Parentucellia latifolia is een nietig plantje met kleine fraaie bloemetjes en ik vond haar op 
het schrale gras van een camping in ZW Frankrijk, maar tot mijn verbazing zag ik haar na 
enkele dagen ook op onze camping vlak bij ons busje. Leuk was het de grotere zus te vinden 
bij de Mondego en wel de Kleverige ogentroost(Parentucellia viscosa). Boven Folgosinho 
was het droog op de hellingen met brem en andere struiken, maar langs het onverharde pad 
was een regengootje waar het nog vochtig was. In dit gootje vonden we een van de boven 
genoemde narcissen en de geelster. Iets van het gootje af stond op verschillende plaatsen een 
bruin bebladerd Kartelblad(Pedicularis sylvatica subsp. lusitanica). 
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Klaverzuringfamilie(Oxalidaceae) 246, de Gehoornde klaverzuring (Oxalis corniculata) werd 
bij Melo gevonden en bij een verlaten boerderijtje bij Arcozelo stond de Paarse 
klaverzuring(Oxalis purpurea) ,die ik al van de Franse kust kende. 

We gaan over naar de interessante Weegbreefamilie(Plantaginaceae) 259. Leeuwenbekjes 
behoren tot mijn favoriete bloemplanten en we vonden er zeven. Vier Linariae een 
paarse(Linaria amethystina) boven de camping, op verschillende lagere locaties een 
gele(Linaria spartea) en een beklierde bij Desterro (Linaria saxatilis vgl Jan Jansen). Bij 
Arcozelo zagen we een opvallende vegetatieve plant, die ik toch fotografeerde. Bij Il burro 
blanco in Spanje bloeide deze plant met opvallend grote leeuwenbekken (Linaria 
triornithophora). De Muurleeuwenbek(Cymbalaria muralis) werd eenmaal gezien en langs de 
weg naar Gouveia,  alsmede de Akkerleeuwenbek(Misopates orontium). Boven de camping 
de eerste dag zagen we het Vingerhoedskruid(Digitalis ) vegetatief. Later werd de plant 
herhaaldelijk bloeiend aangetroffen, Ik kwam er niet uit Digitalis purpurea evt subsp 
carpetana of Digitalis thapsi. Vgl Jan Jansen vanwege de donzige beharing allemaal thapsi. 
Tenslotte de zevende de Madeliefleeuwenbek (Anarrhinum bellidifolium) bij de brug over de 
Mondego een iele hoge plant, maar bij Melo op een muur zeer uit de kluiten gewassen. 
De Strandkruidfamilie(Plumbaginaceae) 269 telt bij ons 1 Armeria of te wel Engels 
gras(Armeria maritima), die we in Frankrijk aan de kust mochten aanschouwen. Het Iberisch 
schiereiland telt 30 soorten de subsp. daargelaten. De Nova Flora de Portugal van Franco 
heeft er 24. Langs de weg naar de geitenboerderij stond een Armeria met bloemhoofdjes op 
hoge stengels, Geert Jan dacht in eerste instantie een Allium gezien te hebben en tot mijn 
verbazing kwam ik voorlopig uit op de Armeria alleacea. Jan Jansen meent dat het gezien de 
hoge vindplek de Armeria beirana moet zijn. 
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De Boterbloemenfamilie(Ranunculaceae) 286 schonk ons twee ranonkels de Witte 
waterranonkel (Ranunculus ololeucos) in een plasje boven de camping en de Ranunculus 
nigrescens, die herhaaldelijk werd waargenomen met typische cilindrische vruchten, zowel in 
de hogere als in de lagere gebieden. Langs het grazige pad van Desterro groeide de Wilde 
akelei(Aquilegia vulgaris). O a vlak bij de geitenboerderij bloeide het Speenkruid(Ficaria 
verna) nog.  
Boven de camping de eerste dag kwamen we een lid van de Resedafamilie(Resedaceae) 294 
tegen met lancetvormige gaafrandige blaadjes. Ik kon geen Reseda vinden met de sleutel van 
Polunin, die bij het beeld paste. Het kon daarmee geen Reseda zijn en met de Sesamoides 
purpurascens klopte tenslotte het gehele plaatje. We kwamen hem vaker tegen oa bij 
Arcozelo. Op het terrein van het natuurmuseum in Seia stond de Reseda phyteuma.  
Van de Rozen(Rosaceae) 298 vermeld ik nog de fraai bloeiende Kleine 
pimpernel(Sanguisorba minor) bij Desterro. 
Niet ver boven de camping kwam Geert Jan met Blauw walsto (Sherardia arvensis) met zijn 
lila bloempjes aanzetten(Rubiaceae 305), gelukkig had ik het plantje juist op de heenreis aan 
de Franse kust herkend ( zie de map van de heenreis), zodat ik hem direct van naam kon 
voorzien. 
Bij Arcozelo zagen we een soort bremstruik zonder grote bloemen of vruchten. Later 
herkende ik hem bij de brug over de Mondego nu met gelige bloemdekbloemetjes getooid. De 
Osyris alba uit de Sandelhoutfamilie(Santalaceae) 309. Bij ons bestaat deze familie uit 
Bergvlas en Maretak. 
De Steenbreekfamilie(Saxifragaceae) 314 heeft een algemene soort de Knolsteenbreek 
(Saxifraga granulata) , die op de camping al kon worden gevonden. Van een wal af bij 
Desterro hing de Saxifraga spathularis, met gele en rode stippen op de witte 
kroonblaadjes(fotoos door de wind niet helemaal scherp geworden). 
Van 318 de Helmkruidfamilie(Scrophulariaceae) stond een Scrophulariasoort overal op de 
camping te bloeien, in de omgeving zelfs op muren. Zal wel Knopig helmkruid (Scrophularia 
nodosa) zijn hoor ik iemand zeggen. Ik er een uit de grond getrokken, maar geen knopige knol 
te zien gewoon een lange wortel. In de plantenlijst van Portugal blijkt de nodosa ook niet voor 
te komen, in de Flora Iberica komt hij wel voor naast 22 andere soorten. Mede op grond van 
de vorm van staminodium hield ik het op Geoord helmkruid(Scrophularia auriculata), maar 
bij ons staat deze soort op vochtige oevers. Alternatief is de Scrophularia herminii, of de 
suggestie van Jan Jansen de Scrophularia sublyrata. Bij de brug over de Mondego stond een 
fraai bloeiende toorts en met een sleutel  kwam de Koningskaars (Verbascum thapsus) het 
dichtst bij, jammergenoeg staat deze kaars niet in de Portugese plantenlijst. Een van de drie 
Verbascums, die Jan Jansen in zijn boek noemt is het zeker niet. Dus er moet nog verder 
gesleuteld worden. Soms zijn Verbascums moeilijk op naam te brengen hybriden. 
De begroeide muren waren prachtig in ons gebied, we kwamen al tegen oa het 
Rotsnavelkruid, de Muurfijnstraal  en de Madeliefleeuwenbek. Op de muur bij het gangetje 
naar het toiletgebouw van onze camping  een volgende muursoort het Klein 
glaskruid(Parietaria judaica) mooi in bloei, behorend bij de Brandnetelfamilie(Urticaceae) 
323. 
Tenslotte de Violaceae 325 met een bizondere soort langs de beek van Desterro het 
Moerasviooltje (Viola palustris) en een heel bizondere soort van de grote hoogte rond de 
Torre de geelbloeiende Viola langeana. Leuk een tweede geel viooltje te kennen naast ons 
Zinkviooltje.  
In het  Zevende mapje 500 Terugreis genoemd nog plantenfotoos van na het kamp in Spanje 
tm de pas over de Pyreneeen. Ze zijn alfabetisch gerangschikt, bekijk ze als je wilt. Op het 
wandelpad naar Miranda del Castanar nog bloeiende Malrove. De prachtige Thymus 
mastichina vonden we bij een rondwandeling  bij de Witte ezel en komt ook in de plantenlijst 
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van de Serra da Estrela voor. Aldaar in Spanje vond Geert Jan nog een nieuwe orchis de 
Serapias lingua, waarvoor ik nog wel over een stenen muurtje moest klimmen om bij het 
moerasje te komen. De voor mij nieuwe Orchis provincialis op de Pyreneeenpas was een 
laatste verrassing. 
Dit is de vierde keer dat ik voor een kampverslag de plantenlijst met commentaar heb 
gemaakt. Om allerlei redenen was het deze keer het moeilijkst met als pover resultaat een lijst 
van Portugese planten met rond de 170 soorten. Vorig jaar in Auvergne met veel meer actieve 
plantenmensen werd bij iedere excursie, vaak meer dan 1 per dag, een plantenlijst genoteerd. 
Onbekende exemplaren werden meegnomen naar de camping om gedetermineerd te worden. 
Zo verkreeg ik daar een lijst van 600 soorten. Maar hier in Portugal ben ik wel veel nieuwe 
planten tegengekomen, die ik van de eerdere kampen nog niet kende en dat is dan de 
voldoening. Geert Jan bedankt voor je nooit aflatende speurzin en bedankt voor je tip van de 
brug over de Mondego. Wij hebben daar 32 plantensoorten gezien en het was daarom voor 
ons een van de topdagen van het kamp. De hoogste score met 45 soorten werd toch gehaald 
bij de wandeling in de buurt van Arcozelo, die Anton organiseerde in het begin van het kamp. 
Wij waren vrij vroeg in het jaar in de Serra da Estrela en hoe hoger we kwamen des te minder 
soorten werden gevonden. Ik vraag me af of deze verhouding het hele jaar door zo blijft. We 
zullen nog eens terug moeten  met meer en betere floristen en een meer floristisch programma 
om de score van 170 van de 3200 te verbeteren. Tijdens het kamp was ik natuurlijk jaloers op 
onze fantastische vogelaars, die ons iedere dag een lange lijst waargenomen vogels voorlazen, 
het was of zij al de waargenomen vogels al goed kenden en ik ben benieuwd hoeveel nieuwe 
soorten zij hebben gezien. Vlg Jan Jansen is het gebied in korte tijd erg veranderd mbv 
Europese steun, vandaar de mooie wegen en huizen etc, toen hij in ik meen 1998 begon met 
het inventariseren van de SdE was het nog veel primitiever, dan wat wij hebben meegemaakt. 
Gaan we nog eens terug dat is de vraag, mijn begin heb ik hierbij afgerond . 
Mede namens mijn vrouw Emmy, Gertjan van Mill. 
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Vogels in de Sera da Estrela 

We waren nog nooit in Portugal geweest, dus erg benieuwd wat we allemaal tegen zouden 
komen aan vogels. 
Wat ons al snel opviel was het bijna ontbreken van roofvogels langs de snelweg in Portugal. 
In Spanje zagen we voortdurend (grauwe)kiekendieven, wouwen en buizerden in behoorlijke 
aantallen langs en over de snelweg vliegen. Nadat we de grens gepasseerd waren werd het stil. 
Toen we een paar dagen later een excursie kregen van een Nederlandse dame, die in Portugal 
woont, vroeg ik aan haar waarom er zo weinig roofvogels waren. Zij vertelde dat er veel 
(rode)patrijzen gekweekt en uitgezet worden voor plezierjacht. Roofvogels worden als 
concurrenten beschouwd en worden veelvuldig afgeschoten. Dat kan zo ver gaan dat in 
februari het mannetje van het enige succesvolle broedpaar Spaanse keizerarenden in Portugal 
was neergeschoten. 

Het was een klein kamp met maar 12 deelnemers. Daardoor was het wel heel gezellig. meestal 
ging de gehele groep gezamenlijk op pad. Een groep met een heel gevarieerde kennis. 
Op vogelgebied zijn er veel leuke soorten gezien. Grauwe kiekendief, kaffergierzwaluw, 
rode- en blauwe rotslijsters, allerlei soorten zangers. In totaal zijn er 89 soorten vogels gezien. 
Dat viel een beetje tegen, maar je kunt niet alles willen.  
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Hoppen en Europese kanaries waren er echter in overvloed. Ook de Iberische tjiftjaf is 
regelmatig gehoord. 
Landschappelijk en floristisch is het gebied zeer aan te raden, maar dan als onderdeel van een 
vakantie met meerdere bestemmingen. 

Frank en Els 
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Verslag van de excursieleider 
(Bijlage 5 Handleiding kampbestuurders) 
Anton van Weelderen 

Kamp Serra da Estrela jaar 2009 

Dit verslag is in aanvulling op de excursieverslagen (Groene formulieren). 
Verslag samen met de kaarten en andere informatie over het excursiegebied opsturen naar de 
kamporganisator. 
Waardevolle kaarten en boeken (alles geleend)
- Carta’s Militar de Portugal nrs 201 Gouveia, 202 Linhares, 212 Seia, 213 Manteigas, 223      
Loriga(Seia), 224 Teixoso(Covilha) 
- Carta turistica van Parque natural da Serra de Estrela 
- Discovering the region of the Serra da Estrela, Network of major walking routes door 
Angelina Barbosa en António Correia  
- Midden Portugal, 19 wandelingen door de Serra da Estrela en Beira Interior, voetwijzer 11, 
uitgeverij Op Lemen Voeten 
- Gidsje van wandelingen in de gemeente Gouveia (Rede municipal de percursos pedestres de 
Gouveia 
- Quia Geologico e Geomorfologico do Parque National da Serra da Estrela 
- Geobotanical Guide of the Serra da Estrela door Jan Jansen 

Waardevolle lokale contacten 
(Zo mogelijk naam, adres, telefoonnummer, email-adres en specialisme) 

Annelieke van der Sluijs  
Quinta Carpe Diem, Rua do Cabo 2, 6290-121 Melo, Portugal 
quintacarpediem@gmail.com of annelieke.van.der.sluijs@gmail.com 
TLF: +351 238 745 222 
TLM: +351 961 083 442 
Zij heeft vele goede contacten met biologisch geinteresseerde mensen in de regio(CISE en 
CERVAS) 
Gerard Duis en Rieke Mariën; campinghouders te Melo
www.cegonhas.com: cegonhas@cegonhas.com
Centro de Interpretacão de Serra da Estrela (CISE) in de plaats Seia 
http://www.cise-seia.org.pt/  
Een prima organisatie die zich bezighoudt met onderzoek en voorlichting over de Serra da 
Estrela met al zijn biologische en geologische waarden en hele instructieve exposities 
organiseert. Kontaktpersoon aldaar José Conde (Engels sprekend) kan ook via Annelieke 
worden geregeld 
Centro da Ecologia, Recuperacão e Vigiláncia de Animais Selvagens (CERVAS) een 
vogelopvangcentrum nabij Gouveia te regelen via Annelieke 
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Welke excursies zijn bijzonder aan te raden 
(excursienummer of excursiegebied) 
Rondom de hoogste berg van Portugal, deTorre 

Een bezoek aan CISE 

Wandeling nabij Arcozelo 

Excursiemogelijkheden die op het kamp niet zijn gerealiseerd 
Meer wandelingen langs de Rio Mondego 
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Legenda bij tabellen waarnemingen       

dag  1 26-apr  zondag aankomst in Portugal 

dag  2 27-apr maandag bij Melo 

dag  3 28-apr dinsdag Bezoek aan CISE in Seia 

dag  4 29-apr woensdag Wandeling o.l.v. gids in de omgeving van Arcozelo 

dag  5 30-apr donderdag Wandeling Melo – Vila Cortes – Freixo da Serra – Melo  

dag  6 1-mei vrijdag Melo Linhares 

dag  7 2-mei zaterdag Folgosinho Portela 

dag  8 3-mei zondag Vogel-wandeling v/a camping; *Dal Mondego (rustdag); ** Toren Belmonte

dag  9 4-mei maandag Covão de Santa Maria 

dag 10 5-mei dinsdag Gouveia, CERVAS, wandeling bij Curral do Negro 
dag 11 6-mei woensdag rondom Torre 

dag 12 7-mei donderdag Viseu 

dag 13 8-mei vrijdag Dal Alva boven Senhora do Desterro 

dag 14 9-mei zaterdag laatste dag, Rio Mondego; gezamelijke maaltijd 

dag 15 10-mei zondag vertrek 

        



KNNV-KAMP K3 SERRA DA ESTRELA 26/04 – 10/05 2009 - 59 - 

  
Tabel 1: vlinders                 

                 

Dagvlinders dag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Platbuik bij steengroeve Libellula depressa                   X           
Oranje breedscheenjuffer Platycnemis acutipennis                       X       
Plasrombout Gomphus pulchellus                       X       
                                  
  dag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koningspage Iphiclides podalirius X X X
Koninginnepage Papilio machaon X
Boswitje Leptidea sinapis   X X X
Oranjetip Anthocharis cardamines X X
Groot geaderd witje Aporia crataegi X
Groot koolwitje Pieris brassicae X X X
Klein geaderd witje Pieris napi   X X
Resedawitje Pontia daplidice X   
Oranje luzernevlinder Colias croceus X X X
Citroenvlinder Gonepretix rhamni X X X X X
Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas X X X X
Groentje Callophrys rubi X X X X X
Boomblauwtje Celastrina argiolus X
Icarusblauwtje Polyommatus icarus X
Adonisblauwtje Polyommatus bellargus f ceronus  X
Moerasparelmoervlinder Euphydras aurinia X
Knoopkruidparelmoervlinder Melitaea phoebe f occitanica X X X X X
Veldparelmoervlinder Melitaea cinxia   X    
Atalanta Vanessa atalanta X X X
Distelvlinder Vanessa cardui X X X X X X
Kleine vos Aglais urticae X X X
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Dagvlinders dag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Rouwmantel Nymphalis antiopa X X
Bont zandoog Pararge aegeria X X X

Argusvlinder Lassiommata maera X X X
Hooibeestje Coenonympha pamphilus X X X
Dambordje Melanargia  X
     
     
Nachtvlinder    
     
Grote beer Arctia caja  X X
                                  

     
                 
tabel 2: libellen en juffers                

  dag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Platbuik bij steengroeve Libellula depressa                   X           
Oranje breedscheenjuffer Platycnemis acutipennis                       X       

Plasrombout Gomphus pulchellus                       X       
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tabel 3: hagedissen                 

  dag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Algerijnse zandloper Psammodromus algirus       X   X                   
Iberische smaragdhagedis Lacerta schreiberi                 X             
                                  
Iberische berghagedis Lacerta monticola (V)                     X         
Iberische berghagedis Lacerta monticola (M)                     X         
                                  
  Iberolacerta monticola                     X         
 Juv.iberische smaragd hagedis Lacerta schreiberi                     X         

 Juv.iberische smaragd hagedis Lacerta schreiberi                           X   
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tabel 4: planten                 

familie - familienr Heukels dag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Aizoaceae                                 
  Dysphyma crassifolium                           x   
Alliaceae - 39                                 
  Allium roseum                             x 
Amaranthaceae - 59                                 
  Atriplex portulacoides x                             
  Beta maritima x                             
Amaryllidaceae - 38                                 
  Narcissus asturiensis                   x           
  Narcissus bulbocodium s nivalis                   x           
  Narcissus rupicola           x       x           
Apiaceae - 131                                 
  Angelica archangelica x                             
  Berula erecta x                             
  Chaerophyluum tumulum x                             
  Conopodium majus                 x             
  Coriandrum sativum         x                     
  Foeniculum vulgare         x                     
  Physospermum cornubiense               x               
  Thapsia villosa       x                     x 
Apocynaceae - 116                                 
  Vinca major       x                       
  Vinca minor x                             
Araceae - 22 Aronskelkfamilie                               
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  Arum italicum x                             
tabel 4: planten                 

familie - familienr Heukels dag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  Zantedeschia aethiopica x                             
Asparagaceae - 37                                 
  Hyacinthoides hispanica   x           x     x         
  Hyacinthoides non-scripta x                             
  Muscari comosa       x                       
  Ornithogalum concinnum   x   x     x   x             
  Ornithogalum umbellatum                             x 
  Ruscus aculeatus       x                       
  Scilla monophyllos       x                       
  Scilla verna x                           x 
Asphodelaceae                                  
  Asphodelus albus x     x                 x   x 
Aspleniaceae - 14 Streepvarenfamilie                               
  Asplenium ruta-muraria         x                     
Asteraceae - 136                                 
  Andryala integrifolia       x         x   x   x     
  Anthemis arvensis                         x     
  Arnoseris minima                             x 
  Bellis perennis x                             
  Bellis sylvestris       x                       
  Carduus marianum                             x 
  Carduus nutans x                             
  Carduus pycnocephalus x                           x 
  Calendula arvensis   x     x       x   x         
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  Calendula officinalis         x                   x 
tabel 4: planten                 

familie - familienr Heukels dag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  Centaurea cyanus                             x 
  Centaurea paniculata       x                       
  Cirsium palustre                       x       
  Crepis capillaris                 x             
  Crepis sancta x                             
  Cynara cardunculus   x     x                     
  Doronicum carpetanum                       x       
  Erigeron karvinskianus         x   x         x       
  Galactites tomentosa       x         x       x     
  Glebionis segetum x x                           
  Helichrysum stoechas       x                     x 
  Hieracium pilosella 5 lint                         x     
  Hispidella hispanica                       x       
  Hypochaeris radicata x         x                   
  Jacobaea maritima x                             
  Leontodon saxatilis       x                       
  Leucanthemopsis flaveola s flav       x                       
  Leucanthemum vulgare x                             
  Phalacrocarpum oppositifolium           x       x           
  Senecio sylvatica             x               x 
  Senecio vulgaris x                             
  Silybum marianum                             x 
  Tolpis barbata        x x               x     
Blechnaceae - 12                                 
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  Blechnum spicant x                             
tabel 4: planten                 

familie - familienr Heukels dag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Boraginaceae - 113                                 
  Borago officinalis x                             
  Echium plantagineum x x   x                       
  Echium lusitanicum s polycaule       x               x       
  Lithospermum diffusum       x             x x       
  Myosotis scorpioides x                             
  Pentaglottis sempervirens                     x x       
Brassicaceae - 97 Brassica napus x                             
  Brassica oleracea         x                     
  Cochlearia officinalis x                             
  Coincya monensis           x x x     x         
  Diplotaxis erucoides x                             
  Erysimum cheiri x                             
  Erysimum merxmuelleri                     x x       
  Lepidium heterophyllum         x     x               
  Lunaria annua     x   x                     
  Matthiola incana x                             
  Nasturtium officinale         x                     
  Murbeckiella pinnatifida                   x           
  Raphanus raphanistrum x x                       x   
  Teesdalia coronopifolia           x                   
  Teesdalia nudicaulis   x                           
Cactaceae                                  
  Opuntia ficus-indica                         x     
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Campanulaceae - 134                                 
tabel 4: planten                 

familie - familienr Heukels dag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  Campanula lusitanica                     x x       
  Campanula rapunculus                             x 
  Jasione montana +crispa         x             x x   x 
Caprifoliaceae - 133                                 
  Centranthus calcitrapae                           x   
Caryophyllaceae - 58                                 
  Agrostemma githago       x                   x   
  Arenaria montana x x     x           x         
  Cerastium glomeratum x                             
  Cerastium ramosissimum           x       x           
  Cerastium vulgare                     x x       
  Corrigiola telephiifolia       x         x     x       
  Dianthus lusitanus                         x     
  Dianthus sp                         x     
  Honckenya peploides x                             
  Paronychium argentea                             x 
  Scleranthus annuus                       x       
  Silene conica x                             
  Silene coronaria                         x     
  Silene dioica x                             
  Silene gallica   x   x                       
  Silene italica x                           x 
  Silene latifolia s alba       x                       
  Silene nutans                       x       
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  Silene vulgaris                             x 
tabel 4: planten                 

familie - familienr Heukels dag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  Spergula arvensis         x                     
  Spergularia purpurea         x                   x 
  Stellaria holostea x                   x x       
  Stellaria media                     x         
Cistaceae - 99                                 
  Cistus clusii                             x 
  Cistus ladanifer                         x   x 
  Cistus psilosepalus   x   x x   x       x       x 
  Cistus salvifolius                         x     
  Halimium alyssoides           x x                 

  Halimium lasianthum   x   
x s 
al               x       

  Helianthemum apenninum                             x 
  Xolantha guttata   x   x         x       x   x 
Convolvulaceae - 118                                 
  Convolvulus arvensis                         x     
Crassulaceae - 65                                 
  Sedum anglicum s pyrenaicum       x         x             
  Sedum hirsutum                      x     x   
  Sedum reflexum                         x x   
  Umbilicus gaditanus x x                       x   
  Umbilicus rupestris x x             x     x   x   
Cucurbitaceae - 90                                 
  Bryonia dioica             x                 
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Cyperaceae - 43                                 
  Carex pendula x                             
tabel 4: planten                 

familie - familienr Heukels dag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ericaceae - 112                                 
  Arbutus unedo     x                         
                                  
  Erica arborea   x       x         x         
  Erica australis           x                   
  Erica umbellata       x                 x     
                                  
Euphorbiaceae - 76                                 
  Euphorbia esula x                             
  Euphorbia paralias x                             
Fabaceae - 81                                 
  Acacia dealbata   x   x             x         
  Anthyllis vulneraria                             x 
  Cytisus multiflorus   x   x                       
  Cytisus scoparius x         x               x   
  Hymenocarpos lotoides         x               x x   
  Lathyrus spaericus       x                   x   
  Lotus corniculatus   x                           
  Lotus uliginosus                       x       
  Lupinus angustifolius   x         x                 
  Lupinus gredensis       x                 x     
  Lupinus luteus         x               x     
  Medicago arabica x                             
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  Medicago polymorpha                           x   
  Ornithopus compressus       x x                     
tabel 4: planten                 

familie - familienr Heukels dag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  Ornithopus perpusillus       x                       
  Psoralea bituminosa                             x 
  Pterospatum tridentatum           x                   
  Trifolium incarnatum         x                     
  Trifolium subterraneum x           x                 
  Ulex europaeus x                             
  Vicia lutea   x                       x   
  Vicia sativa x x     x                     
  Vicia villosa                             x 
Fagaceae - 91                                 
  Quercus pyrenaica       x                       
Geraniaceae - 69                                 
  Erodium botrys                         x     
  Erodium moschatum x       x       x             
  Geranium dissectum                         x     
  Geranium lucidum x x                 x         
  Geranium mollis x     x                       
  Geranium purpureum x                   x         
  Geranium sanguineum                             x 
Globulariaceae                                  
  Globularia vulgaris                             x 
Hemerocallidaceae                                 
  Simethis mattiazzii       x                 x   x 
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Hypericaceae - 77                                 
  Hypericum humifusum                       x       
tabel 4: planten                 

familie - familienr Heukels dag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Iridaceae - 36                                 
  Crocus carpetanus                   x           
  Gladiolus illyricus                         x     
  Iris xiphioides                           x   
Juncaceae - 42                                 
  Luzula sylvatica                       x       
Lamiaceae - 123                                 
  Ajuga pyramidalis               x               
  Ajuga reptans x                             
  Glechoma hederacea x                             
  Lamium amplexicaule                 x             
  Lamium maculatum x x                 x         
  Lamium purpureum                     x         
  Lavandula stoechas   x                         x 
  Marrubium vulgare                             x 
  Prunella vulgaris                       x       
  Rosmarinus officinalis         x                     
  Salvia microphylla                         x     
  Salvia verbenaca                             x 
  Thymus mastichina                             x 
Liliaceae - 33                                 
  Gagea soleirolii           x   x   x           
Linaceae - 78                                 
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  Linum sp                             x 
Malvaceae - 98                                 
tabel 4: planten                 

familie - familienr Heukels dag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  Malva moschata                             x 
  Malva sylvestris                 x   x         
Moraceae - 88                                 
  Ficus carica                           x   
Myrtaceae                                 
  Eucalyptus globulus   x         x   x   x         
Oleaceae - 119                                 
  Olea europaea                 x             
Orchidaceae - 35                                 
  Anacamptis morio x                           x 
  Anacamptis pyramidalis                             x 
  Orchis mascula x                           x 
  Orchis provincialis                             x 
  Serapias lingua                             x 
Orobanchaceae - 126                                 
  Orobanche rapum-genistae       x                       
  Parentucellia latifolia x           x                 
  Parentucellia viscosa                         x     
  Pedicularis sylvatica s lusitanica           x                   
Oxalidaceae - 80 Oxalis corniculata                           x   
  Oxalis latifolia                             x 
  Oxalis purpurea x     x                       
Papaveraceae - 51                                 
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  Chelidonium majus         x                     
  Fumaria capreolata x                             
tabel 4: planten                 

familie - familienr Heukels dag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  Glaucium flavum x                             
  Papaver argemone         x                     
  Papaver rhoeas       x x                     
Pinaceae - 17                                 
  Cedrus atlanticus               x               
  Pinus pinaster x                             
  Pinus radiata               x               
Plantaginaceae - 127                                 
  Anarrhinum bellidifolium                         x x   
  Cymbalaria muralis                           x   
  Digitalis thapsi   x   x         x       x     
  Linaria amethystea             x               x 
  Linaria saxatilis                     x x       
  Linaria spartea       x         x           x 
  Linaria triornithophora       x                     x 
  Misopates orontium         x                     
  Plantago coronopus   x                           
Plumbaginaceae - 56                                 
  Armeria beirana               x               
  Armeria maritima x                             
Poaceae - 44                                 
  Anthoxanthum odoratum x                             
  Avena fatua       x                       
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  Briza maxima                         x   x 
  Bromus hordeaceus                             x 
tabel 4: planten                 

familie - familienr Heukels dag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Polygalaceae - 82                                 
  Polygala vulgaris x                     x       
Polygonaceae - 57                                 
  Rumex acetosella                             x 
  Rumex scutatus     x                       x 
Primulaceae - 109                                 
  Anagallis arvensis x                             
  Lysimachia nemorum                             x 
  Primula veris x                             
Ranunculaceae - 50                                 
  Aquilegia vulgaris                     x x       
  Caltha palustris x                             
  Ficaria verna               x     x         
  Ranunculus acris x                             
  Ranunculus bulbosus x                             
  Ranunculus nigrescens       x   x   x       x       
  Ranunculus ololeucos   x                           
Resedaceae - 96                                 
  Reseda luteola x                             
  Reseda phyteuma     x               x         
  Sesamoides purpurascens   x   x             x         
Rosaceae - 83                                 
  Crataegus monogyna                     x         
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  Filipendula vulgaris                             x 
  Potentilla montana x                             
tabel 4: planten                 

familie - familienr Heukels dag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  Potentilla recta                             x 
  Prunus avium     x                         
  Sanguisorba minor                     x         
Rubiaceae - 114                                 
  Sherardia arvensis x x                           
Rutaceae - 104                                 
  Ruta chalepensis                           x   
Santalaceae - 62                                 
  Osyris alba     x                   x x   
Sapindaceae - 101                                 
  Acer pseudoplatanus     x                         
  Aesculus carnea     x                         
Saxifragaceae  - 64                                 
  Saxifraga granulata x x                           
  Saxifraga granulata 'Plena' x                             
  Saxifraga spathularis                       x       
Scrophulariaceae - 120                                 
  Scrophularia auriculata               x         x     
  Verbascum phlomoides                         x     
Solanaceae - 117                                 
  Solanum nigrum       x                       
Urticaceae - 89                                 
  Parietaria judaica x x     x                     
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Violaceae - 75                                 
  Viola langeana                   x           
tabel 4: planten                 

familie - familienr Heukels dag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  Viola odorata x                             
  Viola palustris                       x       
  Viola riviniana   x                           
Vitaceae - 67                                 
  Vitis vinifera                             x 
Aantal Soorten   75 33 8 45 29 13 12 12 17 9 29 27 32 19 54
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tabel 5: vogels                                 
  dag: camp. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
nederlands latijn                               

kleine zilverreiger Egretta garzetta                           x   

blauwe reiger Ardea cinerea               x *               
zwarte wouw Milvus migrans   x   x x x   x x         x   
vale gier Gyps fulvus                     x         
monniksgier Aegypius monachus             x       x         
slangenarend Circaetus gallicus   x   x   x x       x         
dwergarend Hieraaetus pennatus       x (2)     x x x             
grauwe kiekendief Circus pygargus   x (m)   x (v) x (v) x (m)         x (v)   x (m+v)     
buizerd Buteo buteo         x   x x   x     x x   
havikarend Hieraaetus fasciatus           x x   x         x   
boomvalk Falco subbuteo               x   x           
slechtvalk Falco peregrinus x           x                 
rode patrijs Alectoris rufa         x     x               
kwartel Coturnix coturnix   x   x                       
turkse tortel Streptopelia decaocto               x               
zomertortel Streptopelia turtur         x     x         x     

postduif (rotsduif) Columba livia             x                 
houtduif Columba palumbus               x               
koekoek Cuculus canorus x x   x x     x   x     x     
bosuil Strix aluco x                             
gierzwaluw Apus apus x     x   x                   
kaffergierzwaluw Apus caffer           x                   
bijeneter Merops apiaster x     x   x   x           x   
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  dag: camp. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

hop Upupa epops x   x   x     x   x           
ijsvogel Alcedo atthis                           x   
draaihals Jynx torquilla       x x     x               
groene specht Picus viridis   x               x           
grote bonte specht Dendrocopos major       x x x                   
boomleeuwerik Lullula arborea   x   x     x x               
veldleeuwerik Alauda arvensis   x           x   x x         
rotszwaluw Ptyonoprogne rupestris       x   x         x     x   
boerenzwaluw Hirundo rustica   x     x x   x               
roodstuitzwaluw Hirundo daurica       x x x   x               
huiszwaluw Delichon urbica       x x x                   
boompieper Anthus trivialis   x           x   x           
grote gele kwikstaart Motacilla cinerea           x             x     
witte kwikstaart Motacilla alba       x x     x           x   
iberische kwikstaart Motacilla iberiae x                             
waterspreeuw Cinclus cinclus                 x       x     
winterkoning Troglodytes troglodytes x x   x x x x x   x     x     
heggemus Prunella modularis                               
alpenheggemus Prunella collaris             x       x         
roodborst Erithacus rubecula x       x x x x   x     x     
nachtegaal Luscinia megarhynchos x x   x x x   x               
zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros           x   x         x     
paapje Saxicola rubetra   x   x x     x               
roodborsttapuit Saxicola rubicola   x   x x x   x   x           
tapuit Oenanthe oenanthe x                   x         
rode rotslijster Monticola saxatilis                     x (m+v)         
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  dag: camp. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

blauwe rotslijster Monticola solitarius               x **               
merel Turdus merula x x     x     x   x     x     
zanglijster Turdus philomelos                               
cetti's zanger Cettia cetti   x     x x   x               
orpheusspotvogel Hippolais polyglotta               x               
provencaalse grasmus Sylvia undata       x x     x x             
brilgrasmus Sylvia conspicillata       x                       
kleine zwartkop Sylvia melanocephala         x                     
braamsluiper Sylvia curruca x             x               
grasmus Sylvia communis   x   x       x x x           
zwartkop Sylvia atricapilla x x   x   x x x x x     x x   
bergfluiter Phylloscopus bonelli   x       x   x         x     
iberische tjiftjaf Phylloscopus ibericus           x   x         x     
goudhaantje Regulus regulus   x       x       x     x     
pimpelmees Parus caeruleus x x       x   x               
koolmees Parus major x x   x x x   x   x     x     
zwarte mees Parus ater                         x     
kuifmees Parus cristatus       x                       
boomklever Sitta europaea   x       x       x     x     
boomkruiper Certhia brachydactyla x     x x         x     x     
wielewaal Oriolus oriolus x     x x     x           x   
zuidelijke klapekster Lanius meridionalis               x *               
roodkopklauwier Lanius senator       x x                     
gaai Garrulus glandarius   x               x x   x     
blauwe ekster Cyanopica cyana       x                   x   
zwarte kraai Corvus corone   x   x x     x     x         
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  dag: camp. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

raaf Corvus corax       x     x x     x   x     
spreeuw Sturnus vulgaris   x           x               
huismus Passer domesticus x x     x                     
spaanse mus Passer hispaniolensis           x                   
vink Fringilla coelebs x x   x x x x x   x     x     
europese kanarie Serinus serinus x x   x x x   x               
groenling Chloris chloris x x     x     x               
putter Carduelis carduelis x x   x x     x               
kneu Carduelis cannabina   x   x x x   x   x           
barmsijs Carduelis flammea       x                       
grijze gors Emberiza cia   x   x     x x     x          
cirlgors Emberiza cirlus       x x     x x             
ortolaan Emberiza hortulana                   x           
grauwe gors Emberiza calandra         x     x               

aantal soorten totaal: 89 23 33 1 38 35 30 15 50 8 21 13 0 21 11  
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