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Voorwoord 
 
Het KNNV kamp in de Extramadura is een kamp waar iedereen reikhalzend naar uit heeft 
gekeken, na alle fantastische verhalen over het voorgaande kamp in 2007. Vanaf het moment 
van vertrek uit Nederland zien we onderweg de lente langzaam op ons toe komen. Eerst nog 
guur en kaal in het Noorden, maar hoe zuidelijker we komen, hoe mooier het wordt. Als we 
de Spaanse grens oversteken valt ons op hoe ongelooflijk groen alles is en hoeveel er al in 
bloei staat, het is hier al echt Lente. Een waar paradijs, de dehesas vol prachtige eeuwenoude 
Kurk- en Steeneiken in het glooiende landschap. Bermen vol prachtige Kuiflavendel en overal 
waar we kijken komen de kleuren geel, wit en blauw op ons af. De verwachtingen zijn hoog 
gespannen want er zijn zoveel nieuwe vogelsoorten en planten te zien.  
 
Camping  Parque Natural de Monfragüe blijkt een prima uitvalsbasis te zijn voor de vele 
excursies die we gaan maken. We worden hartelijk ontvangen door het kampbestuur. We zien 
weer oude bekenden van voorgaande kampen, maar ook nieuwe deelnemers. Er wordt druk 
geknuffeld en handen geschut. 
 
Na de kennismakingsronde op de eerste choc-avond ziet het er naar uit dat we een gezellige 
en enthousiaste groep deelnemers hebben, met ieder zo z’n eigen inbreng. De voorzitter  
(Geke de Waard) heeft vanaf het begin van het kamp de touwtjes goed in handen en de 
excursieregelaars (Bernhard Wander en Rita Woudstra-Brinkhuis) hebben hun handen vol om 
de enthousiaste deelnemers van een goed excursieprogramma te voorzien. De innerlijke mens 
wordt weer uitmuntend verzorgd door onze admin (Jan Westhuis) die er toch altijd weer 
samen met zijn Corrie in slaagt ons de heerlijkste koekjes voor te schotelen en de mensen zo 
ver krijgt dat ze hun steentje bijdragen aan het fabriceren van een heerlijke kop dampende 
chocolademelk.  
 
De verwachtingen waren hoog gespannen en terugkijkend op het kamp kunnen we zeggen dat 
we ongelooflijk veel mooie en nieuwe dingen hebben gezien. Qua landschap, vogels, flora, 
fauna en een stukje cultuur.  
 
Iedereen is weer heelhuids teruggekomen in Nederland, bepakt met prachtige verhalen van 
hun belevenissen van voor, tijdens en na het kamp. Verhalen die we tijdens de reünie weer 
heerlijk kunnen opdissen. Ik heb in ieder geval genoten van alle prachtige verhalen tijdens het 
maken van dit verslag en hoop dat jullie met het lezen ervan, opnieuw van dit bijzondere 
kamp zullen genieten. Ik vond het een uitermate gezellig en sfeervol kamp en zeker voor 
herhaling vatbaar. 
 
 
 
Yvon van de Velden 
met dank aan: 

- Janneke Kimstra, vogellijst  
- Annette Bos, plantenlijst 
- Peter Rooij, vlinderslijst en overige insecten 



Deelnemers: 
- Wendy Bach Kolling 
- Peter Wetzels 
- Rolf van Arendonk 
- Loek Batenburg en Geertje Pettinga 
- Wytze Boersma en Anneke Boersma-Last 
- Willy Bulthuis en Jan Bulthuis 
- Hans op den Dries en Marianne op den Dries 
- Sicco Ens 
- Tineke Geerinck-van Eden en Theo Geerinck 
- Rixt Hovenkamp-Obbema 
- Ria Verhagen-Zuure 
- Leo Jalink 
- Marijke Nauta 
- Klaas Kimstra en Bineke Kimstra-Sinnema 
- Janneke Kimstra 
- Onno Kneepkens en Annette van der Valk 
- Bernard Kranenbarg 
- Wim de Leeuw 
- Bert van Jaarsveld 
- Mike Lodewijks en Yvonne van de Velden 
- Joop van de Nieuwegiessen 
- Marianne de Kloe 
- Wilfred Ouwerkerk en Annette Bos 
- Dieuwke Bos 
- Sake Roodbergen en Anneke Roodbergen-de Jong 
- Peter Rooij en Ria Rooij-Grandia 
- Frits Verbeek en Riek Kamphuis 
- Kees Voogd 
- Arend de Waard en Geke de Waard 
- Bernard Wanders 
- Rob van de Weg 
- Jitske Wedman 
- Jan Westhuis en Corrie Westhuis-Maatkamp 
- Rita Woudstra-Brinkhuis en Romke Woudstra 
 

 



Excursies 
 
Datum nr Excursie leider Excursie omschrijving 
12-04-10 1 Ria Verhagen Wandeling vanaf camping richting station 
  2 Yvon van Velden Gele route 
  3 Dieuwke Bos Groene route-noordkant 
13-04-10 4 Janneke Kimstra Gele route (herh) 
  5 Jan Westhuis Groene route-zuidkant+Salto del Gitano 
  6 Leo Jalink Mirabel 
14-04-10 7 Hans op den Dries Arrocampo stuwmeer+Portilla del Tietar 
  8 Theo Geerinck Crossbill guide route 1 punten 4,5,6,7 
  9 Loek Batenburg Arrocampo stuwmeer 
  10 Wytze Boersma Rode route-Castel de Monfrague 
15-04-10 11 Rolf van Arendonk Rode route-Fuente de la Parra 
  12 Peter Wetzels Crossbill guide route 1 punten 4,5,6,7 (herh) 

  13 
Wendy Bach-
Kolling Wandeling vanaf camping-Ruta de las Dehesas 

16-04-10 14 Wim de Leeuw Trujillo-Cáceres-Noordelijke variant 
  15 Fam. Kimstra Trujillo-Cáceres-Zuidelijke variant 
  16 Peter Wetzels Rio Almonte 
17-04-10 17 Wilfred Ouwerkerk Garganta de los Infiernos 
  18 Rob v.d. Weg Jaraiz de la Vera 
  19 Wytze Boersma Mirabel (herh) 
18-04-10 20 Anneke Boersma Jaraiz de la Vera (herh) 
  21 Geertje Pettinga Olijfgaard richting Monroy (Crossbill route 5) 
  22 Arend de Waard Torrejon el Rubio 
19-04-10 23 Leo Jalink Steppes bij Torreorgaz 
  24 Bert van Jaarsveld Arrocampo stuwmeer+Portilla del Tietar (herh) 
  25 Marian de Kloe Almaraz-Orchideeën reservaat 

20-04-10 26 
Marianne op den 
Dries Steppes bij Torreorgaz en Magasca+Salto Gitano 

  27 Sicco Ens Canchos de Ramiro (Blauwe boekje blz 29) 
  28 Onno Kneepkens Torrejon el Rubio (herh) 
21-04-10 29 Peter Rooy Trujillo-Belen (Crossbill route 10) 

  30 Marijke Nauta 
Arrocampo stuwmeer+Almaraz-orchideeen 
reservaat(herh) 

  31 Tineke Geerinck Garganta de los Infiernos (herh) 
22-04-10 32 Rob v.d. Weg Canchos de Ramiro (herh) 
  33 Annette Bos Valle del Ambroz (blauwe boekje blz.16) 
23-04-10 34 Sake Roodbergen Olijfgaard richting Monroy (herh) 
  35 Frits Verbeek Trujillo-Belen (herh) 
  36 Jitske Wedman Gele route (2e herh) 
24-04-10 37 Dieuwke Bos Wandeling vanaf camping, geel witte route 
  38 Leo Jalink Bergpas Hervas ? dal van de Jerte 
  39 Mike Lodewijks Ommuurd stadje Galisteo 

 40 Loek Batenburg Avondexcursie Moorse nachtzwaluw 
 41 iedereen kampterrein 



Sfeerverslagen van de excursies 
 

 
1. Maandag 12 april 2010, excursie vanaf de camping richting station 

 
Lopend vanaf het kamp rechts richting de spoortunnel. Voor de tunnel links af naar het 
verlaten stationnetje.  
Dit is een heel rustige stille geasfalteerde weg. Links en rechts van de weg is een sloot bedekt 
met Waterranonkel. Na de sloot een muurtje en dan aan weerszijden Kurkeikenplantages. Het 
landschap is licht heuvelachtig en prachtig groen met veel Madelieven en Boterbloemen. In 
normaal tempo loop je in vijftien minuten naar het station, maar met plantenliefhebbers doe je 
er ongeveer drie uur over. De snellen en de langzamen ontmoeten elkaar weer voorbij het 
station in een landgoed. Hier geluncht, gedetermineerd en geluierd. 
Na de middag haten een aantal af. De ‘diehards’ lopen door om en worden getrakteerd op een 
aantal actieve Bijeneters. Uiteindelijk is de hele groep om drie uur terug op de camping. Het 
is een prima tocht geweest voor een eerste dag.  
 

2. Maandag 12 april 2010, excursie gele route vanaf bezoekerscentrum van 
Villareal de San Carlos 

 
Vanaf de camping via de EX 208 naar het bezoekerscentrum van Villareal de San Carlos. 
’s Ochtends rond 09.00 uur vertrekt de groep met 5 auto’s naar het informatiecentrum in 
Villareal. Daar worden we zeer vriendelijk te woord gestaan door een Spaanse dame die ons 
van kaartmateriaal voor de wandeltocht voorziet. Na enig zoekwerk, blijkt het begin van de 
gele route aan het eind van de enige dorpsstraat te liggen. Voorbij de sanitairhuisjes naar 
beneden, komen we de eerste gele paaltjes tegen. We hebben prachtig weer en horen al snel 
de eerste Nachtegaal en een Baardgrasmus. Al snel volgt een prachtige Roodkopklauwier. 
Maar ook voor de plantelaars gaat er een wereld open. Veel nieuwe soorten, waarvoor geen 
Nederlandse naam bekend is. Tegen koffietijd komen we bij een prachtige oude boom met 
picknicktafels. Het lijkt alsof het voor ons is neergezet, ook daar weer een prachtige 
Roodkopklauwier in het vizier. Na de koffie lopen we door naar het uitkijkpunt tegenover de 
rots met de Vale Gieren. Daar is de groep niet meer weg te slaan en wordt dus tevens de 
lunchplek. We zien daar diverse nesten met jonge Vale gieren en een Zwarte wouw op nest. 
Maar ook de eerste Blauwe rotslijsters, subliem van kleur. Al die gieren zwevend op de 
thermiek, het prachtige weer en de vele andere vogels en flora. Het is een prachtig begin van 
het kamp! 
 

3. Maandag 12 april 2010, excursie groene route noordkant vanaf  
bezoekerscentrum van Villareal de San Carlos 
 

Vanaf de camping via de EX 208 naar het bezoekerscentrum van Villareal de San Carlos. 
Het is 13 kilometer van de camping naar het bezoekerscentrum van Villareal de San Carlos. 
Vandaar uit nemen we de goed aangegeven groene wandelroute. Een deel van de route is niet 
te doen vanwege hoog water, maar dat is geen probleem in verband met de afwisselende 
route. Vol enthousiasme vertrekt excursie drie naar Villareal. Onderweg even een stop bij een 
uitkijkpunt waar direct de Blauwe rotslijster wordt gespot, met op de achtergrond een 
zingende Nachtegaal. Bij het bezoekerscentrum aangekomen gaan we gelijk op pad. Het weer 
is prachtig, de zon schijnt, de vogels twitteren uitbundig en de bloemen bloeien als nooit te 
voren. We denken, we hebben de korte wandeling genomen, dus dat wordt een eitje. Dat valt 
een beetje tegen, maar de wandeling is prachtig. Klimmen, klauteren, over watertjes. Er is 



ondertussen ontzettend veel te zien. Zowel de plantenmensen als de vogelaars komen volledig 
aan hun trekken. De groep beweegt zich als een harmonica door het veld, bij elkaar, uit 
elkaar, bij elkaar. Maar we eindigen keurig met alle veertien, zoals het hoort. Het hoogtepunt 
is het hoogste punt, een uitkijkpunt over de Taag, met uitzicht op een nest van een 
Monniksgier met jong, vele Vale gieren onder ons door vliegend en een Zwarte ooievaar 
prachtig opstijgend op de thermiek. De wandeling duurt iets langer dan verwacht, sommige 
mensen denken tussen de middag weer terug te zijn en hebben daarom geen brood 
meegenomen, maar uiteindelijk komt iedereen tevreden weer terug. 
 

4. Dinsdag 13 april 2010, excursie gele route vanaf bezoekerscentrum van 
Villareal de San Carlos  

 
Vanaf de camping via de EX 208 naar het bezoekerscentrum van Villareal de San Carlos. 
Bij vertrek van de groep is het bewolkt en staat er een koude wind, die de hele excursie 
aanhoudt, géén Spaans weer!! Al gauw vormt zich de bekende plantjeskijkers-
vogelaarsharmonica, die zich af en toe bij een interessante waarneming weer samen trekt tot 
één geheel. We vinden veel van dezelfde soorten die gisteren ook zijn gevonden. Bij het hek 
waar de rode en gele route zich splitsen zitten én de Nachtegaal én de Cetizanger én de 
Baardgrasmus om het hardst te zingen, terwijl ook twee Roodborstjes goed hun best doen. 
Bernard vindt een – erg afgevlogen- Spaanse pijpbloemvlinder. Door de kou laat die zich heel 
gewillig in alle standen en houdingen fotograferen. Om elf uur drinken we koffie met zicht op 
7 Vale giernesten en op de wind spelende Zwarte wouwen. De veelvuldig aanwezige ‘Gele 
margriet’ wordt uiteindelijk gedetermineerd als Anemone palmata, welke we later ook nog in 
het wit vinden. Later vinden we ook de enige Fritillaria die hier voorkomt. Op het punt waar 
de rondwandeling terugkeert naar het beginpunt en de verlenging afbuigt splitst de groep zich 
in een plantendeel dat alvast begint terug te lopen en een vogeldeel dat nog wat verder loopt. 
De vogelaars bewonderen de Vale gieren van dichtbij op ongeveer 10 meter hoogte zweven 
ze over, om te constateren dat we nog niet ’rijp’ zijn. Na de boterham bij Fuente de los Carlos 
keren zij op hun schreden terug. Zij treffen de plantenlui circa 500 meter van het splitspunt bij 
een prachtige Tongorchis (Serapias). Om 14.45 uur zijn we weer terug bij de auto’s. 
 

  
Serapias lingua                                 Campanula lusitanica 
 



5. Dinsdag 13 april 2010, excursie groene route-zuidkant + Salto del Gitano 
 
Vanaf de camping via de EX 208 naar het bezoekerscentrum van Villareal de San Carlos. 
De voorspellingen zijn niet zo best, maar gelukkig is er alleen wat harde wind en blijft het de 
hele dag droog. Het ziet er op de parkeerplaats bij het informatiecentrum Villareal heel druk 
uit, honderden auto’s en wel tweehonderd Spanjaarden die iets onduidelijks gaan doen, 
vissen? Taakstraf? Jacht?, het blijkt boomplantdag te zijn. We vinden toch nog een plaatsje 
voor onze auto’s. Met 17 personen maken we een mooie wandeling over de groene route, de 
zuidelijke variant. Door het hoge water en het ontbreken van een brug kunnen we de 
oversteek bij de rivier Arroyo de Malvecino niet maken. Door de harde wind vliegen er 
weinig insecten. Wel zien we een Grijze gors en de nodige Vale gieren. Op de hellingen 
nemen we 5 edelherten waar. Met een aftakking van de groene route in zuid-oostelijke 
richting vinden we twee Boomkikkers. Met 15 personen bezoeken we als afsluiting de 5 
kilometer zuidelijk gelegen Vale gieren rots, Salto del Gitano, een Zwarte ooievaar zit nog op 
haar eieren. 
 

6. Dinsdag 13 april 2010, excursie naar Mirabel 
 
Via de grote weg naar Mirabel. Geparkeerd bij de kerk, waar veel ruimte is.  
In Mirabel is het markt: 1 groentekraam, 1 wagen van een slager en 1 kledingverkoper. 
Achttien KNNV-ers verdringen zich rond de groentekraam; verse aardbeien, bananen, appels 
en meer van dat lekkers. De Spaanse verkoopster blijft volhardend allerlei voordeeltjes 
aanbieden, de Nederlanders begrijpen er niets van, maar met veel lachen en gebaren komt 
toch alles goed. Net buiten het dorp worden we door Ria de goot ingestuurd. Wel een mooi 
goot met veel varens, Ferula en ander moois. Via een bloemenweide en dezelfde goot gaan we 
terug naar de weg. Hemelsbreed 700 meter van de auto’s al koffiepauze, in de zon, met zicht 
op de Kleine bonte specht, Baardgrasmus en reusachtig grote Ooievaarsbekken. Daarna door 
naar het kasteel. Het pad omhoog is wat kaal (4WD-pad) en boven staat een snoeiharde en 
ijskoude wind. Een mooie Bremraap wordt gescoord, maar het plan om boven bij de ruïne te 
lunchen heeft ineens geen enkele aanhanger meer. Het idee om aan de andere kant omlaag te 
gaan blijkt niet uitvoerbaar. Na twintig minuten zwoegen door het struikgewas komen we 
toch weer op het 4WD-pad uit. Prima plekje uit de wind voor de lunch. Daarna een kilometer 
over de asfaltweg, met wat gemor uit de achterhoede. Dat is echter van korte duur. Een mooi 
zandpad en het zien van de Zuidelijke klapekster en een Blonde tapuit doen het asfalt al weer 
snel vergeten. Het pad langs het spoor terug naar Mirabel is fantastisch. Mooi uitzicht op de 
Dehesa en op tientallen Vale- en Monniksgieren. Voor de plantenmensen is dit ook een heel 
lonend traject met o.a. orchideeën. Rond kwart over vier zijn we weer bij de kerk van 
Mirabel. Het dorp is ineens versierd met vlaggen (vanwege de recordomzet van de 
groentekraam?). Alle auto’s gaan op eigen gelegenheid weer terug. De auto met Leo, Marijke, 
Wilfried en Annette via de kortste route over een prachtige gruisweg die uitkomt bij het 
station. Ondanks de snoeiharde en koude wind een geslaagde excursie. 
 
Opmerkingen: 

- Tegenover het kasteel is een biosfeerreservaat waar je ook in mag (geelwitte route) 
- Het valt te overwegen om de route in omgekeerde volgorde te lopen en om het kasteel 

eventueel over te slaan. 
 



 
7. Woensdag 14 april 2010, excursie naar Arrocampo stuwmeer + 

Crossbillguide route 1.6 
 
Vanaf het kamp via de EX 208 richting Plasencia en de EX- A1 richting Navalmoral, afslag 9 
naar Saucedilla. 
Ondanks de vele regen gaan we er rond 09.15 uur met 10 enthousiaste deelnemers in 3 auto’s 
op uit. Aanvankelijk is het de bedoeling een andere route te rijden, maar om met deze 
weersomstandigheden + 250 kilometer te gaan rijden, is toch niet echt wenselijk. Uiteindelijk 
wordt gekozen voor een route naar het ‘ Arrocampo stuwmeer’ om vervolgens, na de 
wandeling langs 4 hutten, rustig terug te rijden naar het thuishonk. 
Via de snelweg komen we om 10.15 uur aan bij het meer. Het regent nog steeds licht, maar 
dat weerhoudt ons er niet van om ter hoogte van de brug bij hut vier te stoppen en met kijkers 
en telescopen de oostzijde van het gebied af te turen. Omdat het Bezoekerscentrum gesloten 
is, kunnen we helaas geen sleutel halen om in de hutten te komen. We worden gelijk 
getrakteerd op leuke vogelsoorten, zoals Graszangers, Cetti’s zangers en Snor. Een groep 
Blauwe reigers en Kleine zilverreigers, die driftig aan het foerageren en heen en weer aan het 
vliegen zijn, trekken vervolgens onze aandacht. 
Na een tijdje bij de hut te hebben gestaan en al een aanzienlijk aantal vogelsoorten te hebben 
waargenomen, wordt het tijd voor een bak koffie en een boterham. Ook is het tijd voor een 
sanitaire stop. Eén van de kampleden neemt hierin het voortouw en komt met opgewonden 
stem terug met de mededeling dat haar witte billen een Purperreiger hebben opgeschrikt. 
Prompt gaan meerder excursieleden dit ook uitproberen. Terwijl de regen blijft neerdruppelen 
gaan we verder richting hutnummer drie. Inmiddels hebben we onze derde Cetti’s zanger al 
genoteerd en volgen nog vele leuke soorten, zoals Purperkoet, Witwangstern, enkele Kleine 
karekieten en een drietal Rietzangers. Over het riet vliegen bijna alle zwaluwsoorten driftig 
heen en weer om hun kostje te bemachtigen.  
Onderweg worden we nog verrast door schitterend bloeiende Tong serapia’s (orchidee) en bij 
hut drie staat een Morgenster (Tragopoden porrifolius). Na het bezoek aan hut nummer drie, 
die bemand wordt door een paartje ooievaars, begint het harder te regen. Hierdoor besluiten 
we terug te gaan naar de auto’s om daar te lunchen. Tijdens de terugtocht zingen de Grauwe 
gors, Roodborsttapuit en rietvogels om ons heen. Een bezoek aan hutnummer één en twee 
laten we achterwege vanwege het slechte weer (en de mededeling dat de nadere groep 
ongeveer dezelfde soorten hebben gezien). We besluiten om via leuke binnenweggetjes, soms 
met vers groen beklede bomen, naar de oehoewand in het nationaal park te rijden. Onderweg 
horen we tot ieders verrassing het geluid van de Grote karekiet en zien we een Oeverloper bij 
de ‘Arracampo stuwdam’. Ook zitten op deze dam ‘torenhoge’ (+ 80 cm) ooievaarsnesten. Bij 
de oehoewand (crossbillguideroute 1.6) ziet Rita wat zwemmen en duiken in het water van de 
Taag. Gelukkig komt het later weer boven: een visetende otter! We kunnen hem/haar een 
behoorlijke tijd goed bewonderen. Bij de rots hebben we nog een aantal leuke waarnemingen: 
Zwarte ooievaar, Monniksgier, Vale gier, Aasgier, Rode patrijs, Zwarte roodstaart en de 
Blauwe rotslijster. We zien ook ongeveer 6 Oehoe’s. Tenminste totdat de plekken door de 
telescoop worden bekeken, met als conclusie ‘oh nee he, weer zo’n mooi gevormde rots’. De 
wens is de vader van de gedachte. Als laatste stoppen we bij de parkeerplaats El Plieque. Hier 
horen we het luide geroep van een Rode patrijs en genieten we van het uitzicht. Ook laat een 
Boomleeuwerik een voorzichtig zangetje horen. 
Ondanks de regen is het een zeer geslaagde dag, met ruim 60 soorten vogels. Zeker een plek 
om terug te komen. 



 
8. Woensdag 14 april 2010, excursie Crossbillguide route 1-4, 5, 6, 7 

 
Vanaf de camping richting het bezoekerscentrum, 1e weg links af met de uitzichtpunten: 
Tajadilla, Higuerilla, Portilla del Tietar. Dehesa bij Toril: Ruta Rosa. 
Ondanks het wisselvallige weer veel verschillende waarnemingen van vogels. De wandeling 
van ongeveer 6 kilometer door de Dehesa valt in het water, maar is landschappelijk aardig. 
Hotel Puerta de Monfrague, tussen uitkijkpunten en wandelgebied, was een voortreffelijke 
koffiestop bij deze weersomstandigheden en kou. 
  

9. Woensdag 14 april 2010, excursie Arrocampo – Saucedilla 
 
Via Malpertida de EX-A1 naar Casategrada naar Saucedilla. Via Almeraz en Serrejon terug. 
De dag begint dusdanig nat, dat het even lijkt of de excursie niet door zal gaan. Uiteindelijk 
wordt het toch droger, maar toch wordt besloten het oorspronkelijk plan te laten varen en naar 
Saucedilla te gaan. Met 13 mensen in 3 auto’s gaan we monter op pad. Loek is onze 
onovertroffen excursieleider. Onverschrokken leidt hij ons door het soppige land, waar we 
regelmatig bijna vastzitten in de modder, of worden opgezogen door het drijfzand. Hoewel 
het aanvankelijk droog is, wordt het in de loop van de dag steeds natter en natter, zodat 
uiteindelijk niemand meer scherp ziet, doordat kijkers en telescopen evenals brillen, nat en 
beslagen worden. Toch worden eigenlijk tot ieders verrassing vele, zeer interessante 
waarnemingen gedaan, vooral op vogelgebied. Waaronder Purperkoet, de Koereiger, de 
Kleine en den Grotezilverreiger, Kleine en Grote karekiet, veel Graszangers, veel Cetti’s 
zangers, Meerkoet, Fuut, Krakeend, Lachstern, Witwangstern, Paapje, Waterral, bijna te veel 
om op te noemen. Ondanks het natte weer is iedereen dan ook opgetogen en komen we 
tevreden weer terug. We verliezen niemand onderweg, we krijgen er zelfs 2 bij. Geke en 
Arend, maar die gaan eerder terug omdat ze hun koffie in de auto hebben laten liggen en 
Arend zijn gehoorapparaat is vergeten in te doen. Beide zaken zijn natuurlijk van essentieel 
belang, hoewel het natuurlijk wel stuitend is dat zij toch even een klein omweggetje maken en 
dan nog gauw even de Steltkluut en de Grijze wouw zien. Nou ja zeg.  
Loek is een uitstekende excursieleider, alleen op weersvoorspellingen moet hij nog even 
oefenen. Hij meent voortdurend dat het duidelijk droger wordt, dat de lucht er al lichter uit 
ziet, maar ondertussen  wordt het alleen maar natter. 
 

10. Woensdag 14 april 2010, excursie rode route, kasteel NP Monfraqûe 
 
Vanaf de camping via de EX 208 naar NP Monfrague, de auto’s geparkeerd net over de brug 
over de Taag, links. 
Vandaag een excursie onder bijzondere omstandigheden. De excursie was eerst geschrapt, 
maar is toch doorgegaan omdat het een goed alternatief is voor de vogelexcursies. We rijden 
met 4 auto’s naar de Taag voor het vertrekpunt van de excursie. Het weer is regenachtig. Wat 
moet je aandoen, regenbroek, regenjas of cape, of alle drie. Het wordt een keus van één van 
de drie, maar aan het eind van de excursie hebben we alles aan. Door de regen blijven de 
boeken gesloten en de opschrijfformulieren in de tas. Hierdoor moeten achteraf de 
waarnemingen worden genoteerd. Een fototoestel is in dit geval een belangrijk hulpmiddel en 
geheugensteun. Eerst moet er geklommen worden naar het kasteel. Onderweg kom je door 
een bos van Boomhei met hier en daar een gepelde Kurkeik. Af en toe zie je dat het wat 
vochtig wordt en daar groeien en bloeien de Affodillen. Boven bij het oude kasteel, waar je 
koffie kunt kopen, heb je een mooi uitzicht, alleen vandaag niet. Hierna gaan we naar beneden 
via de parkeerplaats en via de rode route, parallel langs de weg, terug. Dit is een mooiere 
route met meer afwisseling. Je komt ook langs het beroemde punt, de rots met de Vale gieren. 



Omdat de waterstand aardig hoog staat moeten we op twee plekken een eigen route zien te 
vinden. Dit lukt aardig. Op één plek gooien we een aantal grote stenen in het water, zodat we 
geen natte voeten krijgen bij de oversteek. Al met al een mooie excursie met de nodige 
afwisseling, alleen jammer van de regen.  
 

11. Donderdag 15 april 2010, excursie  
 
Vanaf de campingvia de EX 208  linksaf naar Villareal de San Carlos (bezoekerscentrum). 
Drie kilometer verder doorgereden op dezelfde weg en de brug over de Taag over. Na de 
brug meteen links het parkeerterrein op. Daar de parkeren we de auto’s langs het water en 
lopen een stukje door. Na ongeveer 400 meter rechts langs een huis de helling op.  
Langs de helling, die bestaat uit Kurkeiken, Steeneiken, Boomheides en Affodillen, lopen we 
omhoog. Het hoogteverschil is ongeveer 130 meter. Halverwege komen we een uitkijkpunt 
tegen, waar je over de Taag uit kunt kijken. Weinig tot geen roofvogels te zien (ook geen 
rotsen te zien). Na dit uitkijkpunt lopen we door het hellingbos weer langzaam naar beneden. 
De sfeer is goed, maar de wandeling op zichzelf is saai, weinig vogels en geen andere 
bijzondere waarnemingen. Je loopt bijna continue langs bomen en door struiken heen, met 
weinig ondergroei en geen uitzicht. Geen aanrader. 
De wandeling duurt een kleine 2 uur. Het weer is wisselend, we beginnen in de regen, daarna 
worden we nat van het klimmen (zweten), maar uiteindelijk eindigen we in de zon. 
 

12. Donderdag 15 april 2010, excursie Noordkant NP Monfraqûe,  
Crossbill guide route 1, punten 4, 5, 6, 7  

 
Langs de EX 208, naar het NP Monfraqûe, twee kilometer voor het bezoekerscentrum…… 
Verschillende uitkijkpunten en vogelhutten onderweg. Eindigen bij een dehesa in de Campo 
Annuelo. Na afloop zelfde route terug. 
Bij de eerste stop hebben we een mooi uitzicht over de vallei van de Rio Tago. Op de 
achtergrond het kasteel van Monfraqûe met enige tientallen Vale Gieren (heel klein) en ter 
plekke een Paapje. De 2e stop is bij een vogelkijkhut enige honderden meters voor de 
stuwdam embalse de Torrejontajo. Enige tientallen Vale gieren en enkele nesten met jongen 
en een Aasgier. Door de regen laten zij zich goed bekijken. De derde stop, ongeveer 8 
kilometer verder ter hoogte van Sierra de Serrejon voortijdig gestopt en een wandeling 
gemaakt ongeveer een 0,5 kilometer naar een vogelkijkpunt. Inmiddels is het zonnig 
geworden en laten de Europese kanaries zich luid gelden. Bij het uitkijkpunt zien we weer 
veel Vale gieren, maar ook 2 Zwarte ooievaars. Eén laat zich goed bekijken terwijl hij/zij de 
veren poetst. Uiteindelijk blijft hij/zij een vijftal minuten naar ons staren. Blijkbaar de 
belangstelling beu geworden, vliegt de Ooievaar op en zoekt boven ons hoofd naar de 
thermiek een geeft ons een mooie aanblik. Onderwijl een Grijze gors en aan de overkant van 
het water ook nog een Rode patrijs, mooi in het namiddag zonlicht. Uiteindelijk rijden we 
door naar de dehesa om enige minuten het terrein te verkennen. Tussen de ingestorte 
Kurkeiken heel veel Spurrie (wit en rood bloeiend), Pyramide vogelmelk en heel vreemd, een 
waterranonkel met onderwaterbladeren hoog en droog. Kleine plevieren, Dwergarend en 
Kuifleeuwerikken. De aandacht wordt getrokken door de vele zwammen op de resten van de 
kurkeik zoals de Voorjaarshoutzwam, een Oesterzwam (zeer suède van aard) en een zwam 
(zie lijst) met prachtige kaneelrode lamellen. We zijn net op tijd terug voordat de camping 
overstroomt door een kortdurende maar hevige stortbui. 



 
13. Donderdag 15 april 2010, excursie wandeling vanaf de camping Ruta de las 

Dehesas 
 
Wandeling “Ruta de las Dehesas’ vanaf de ingang van de camping, 1e zijweg na de spoorlijn 
naar links. Doorlopen naar het ‘industriegebied’. Tussen de fabrieken door rechts 
aanhouden. Hier begint de eigenlijke wandeling die circa 8 kilometer is en niet 4,5 kilometer 
zoals het bord zegt. Bij de eerstvolgende splitsing rechts aanhouden. Bij de hoofdweg na 500 
meter doorlopen (langs de weg of parallel aan de weg) oversteken naar rechts voor de laatste 
lus van de wandeling. 
De weersvoorspellingen zijn zo slecht dat besloten wordt alleen ‘s middags een excursie te 
houden. Gelukkig is het dan prachtig weer. De wandeling begint op een rommelig terrein 
langs de spoorbaan. Hier is al zo veel te zien aan vogels en planten dat hier circa 1 uur wordt 
doorgebracht. Na de fabrieken loopt het onverharde pad langs een beek. De stenentiller die al 
eerder een grote Gele Duizendpoot vond, vindt op het industrieterrein op diverse plaatsen de 
Adderringslang. Het is een mooie wandeling door de dehasas. Volgens het bord bij de ingang 
is de route ongeveer 4,5 kilometer, maar volgens de GPS van één van de deelnemers 8,2 
kilometer. De laatste 2 kilometer voert het pad door een iets ruigere dehesa met kikkervisjes 
in de karresporen. Een prachtige kennismakingswandeling door de dehesas. Minstens een ¾ 
dagwandeling waard. De laatste lus van de wandeling worden door slecht 4 mensen 
afgemaakt, de rest loopt langs de snelweg terug om nog even snel een boodschap te kunnen 
doen voor het avondeten. 
  
 

14. Vrijdag 16 april 2010, excursie Trujillo-Cáceres, Noordelijke variant 
 
Vanaf de camping via de EX 208 tot 1, verder tot 3, afslag naar 4 gemist. Terug via Cáceres 
over de EX 390 en verder over de EX 208 terug. 
Algemeen: een fantastische dag met prachtig weer (al had de wind wat minder mogen zijn) 
met geweldige groep deelnemers in vier auto’s. 
Na een klein misverstand, opgelost door Yvon, vertrekken we weer in goede sfeer, mede door 
het steeds beter wordende weer. Een groepje van vier dissidenten vertrok eerder; deze 
afgescheidenen treffen we later op een enkele plaats. De twaalf genieten van wisselingen van 
landschappen en de bijbehorende vogels. Als bijzonderheden springen de volgende soorten 
eruit: Rode patrijs, Grote trap en de Kleine trap. Een groep Vale gieren is kennelijk met aas 
bezig en daar aast de Aasgier ook op. De Raven krijgen geen enkele kans. In goed overleg 
wordt gepauzeerd voor koffie en lunch. En er wordt gestopt, talloze malen, voor al dan niet 
één of meerder bijzonderheden. Dankzij Loek en Sicco (kamp 2007) komen we op de juiste 
plekken uit de auto’s. Vooral de telescopen komen dikwijls te voorschijn. En niet voor niets! 
De eerste Grote trappen, vijf stuks, zitten behoorlijk verweg. En de Klein trappen maken 
velen lyrisch. Spannend wordt het als de eerste grote groep van ons door de telescoop naar de 
Kleine trappen staan te kijken en iemand roept “een  Griel!!”. Snel worden de statieven 
verplaatst naar de aangeduide richting. Veel getuur, maar geen Griel. Wel een enkel vrouwtje 
Kleine trap. Na enige tijd moet de Grielroeper toegeven dat hij een vrouwtje Kleine trap in het 
vizier had. Eenzelfde kreet van wishfull-thinking was die van “een Kraanvogel” voor Witte 
ooievaar.  
De harmonie in de groep van toch heel verschillende mensen maakt de lange dag tot een zeer 
plezierige dag. Zelfs aan een plasplek voor dames wordt gedacht, wat door de dames tot het 
uitreiken van een “plaspluim” leidt (en terecht volgens de schrijfster van dit verslag, want het 
was zeer attent van Wim om hier rekening mee te houden. De heren kunnen nl. bijna overal, 



met hun kroonjuwelen uit zicht, hun plas plegen. Voor de dames is het altijd een stuk lastiger 
om dit te een beetje beschut te doen zonder in het openbaar te moonen). 
De terugweg wordt behoorlijk snel afgelegd vanwege de tijd. Een flinke bui haalt ons nog net 
in. Die ontlaadt zich net als we in het kamp uit de auto’s komen in een hevig onweer. Maar dit 
kan de fraaie dag niet tenietdoen! 
 

15. Vrijdag 16 april 2010, excursie Trujillo-Cáceres, Zuidelijke variant 
 
Vanaf de camping via de EX 208 naar Trujillo. Vandaar kleine weggetjes ten zuiden van de  
N 521 (die bezig is vervangen te worden door een snelweg). 
Klokslag negen uur vertrekken we met 12 personen in 3 auto’s, zonder excursieformulieren, 
richting Trujillo. Rond 10.30 uur is het tijd voor koffie bij de brug over de Rio Tozo. Hier 
komt een stroom Vale Gieren over zeilen, wel 60! Verderop, die zichtbaar zit te roepen, een 
Bijeneter, Roodborsttapuit en in de rivier diverse formaten Moorse Beekschildpad, variërend 
van schild. Inmiddels is de zon goed doorgebroken, jammer is wel dat de wind nog steeds 
koud is. Toch nog een jas aan dus. Om even na 11.00 uur verder zuidwaarts. Door Trujillo 
richting La Cumbre. In het stuwmeertje 2 paartjes Steltkluut, een Grauwe vliegenvanger op 
een huisje en wederom vele tientallen schildpadden. Op de rots aan de andere kant van de weg 
vinden we de Graslelie. De zaadjes van een Ooievaarsbek bieden ook nog vermaak. Als je ze 
plukt beginnen ze zich meteen in een spiraal op te krullen, tot een heel stijf pijpekrulletje. 
Weer lopen weer verder. In een weiland vlak voor La Cumbre zitten vele Koereigers en één 
Kleine zilverreiger, duidelijk te onderscheiden door andere houding, zwartgele snavel en 
pluimen aan de kop. In La Cumbre bekijken we het dorpje (per ongeluk) even goed. Het is 
lastig te vinden wat nou de doorgaande weg is. Het zal vandaag nog vaker voorkomen. Als we 
denken de goede weg te hebben gevonden, ziet Rob, die bij ons in de auto zit, een Scharrelaar 
op de draad. Ook achter ons wordt hij gezien. Gelukkig blijkt dat we toch fout zitten en 
moeten we keren zodat we de Scharrelaar nog een keer kunnen bekijken, want stoppen kan 
helaas niet. Op de terugweg blijkt hij zich te hebben vermenigvuldigd, er zitten er twee! Wat 
blijkt….. we zitten toch op de goede weg en dus mogen we er nog een 3e keer langs. Even 
door het volgende dorpje, Botija, en het is het lunchtijd. Aan een klein onverhard zijweggetje 
eten we ons brood. Kwartels roepen in het gras, verder Ooievaar, Kuifleeuwerik, de alom 
aanwezige Grauwe gors en in een drinkplasje een Dodaars. Die Leeuwerikken zijn moeilijk!! 
Is het nou de Thekla, Kuif, Veld of Kalanderleeuwerik. Dat vraagt om nadere bestudering, 
maar niet nu!! Nu moeten we Trappen zoeken. Verder dus. Aan het eind van de route nog 
steeds geen Trap gezien. We delibreren een poosje en besluiten om een klein stukje 
Noordelijke route te doen. We nemen vlak voor Cáceres een stukje snelweg naar de afslag 
Stra Marba. Als we de afslag afrijden begint het!! Boven een akker koolzaad vliegen wel 8 
Grauwe Kiekendieven. Ze zijn duidelijk aan het jagen en dansen prachtig op de wind. We 
rijden wederom een stukje onverharde weg en waarachtig. Eén Grote trap schrijdt door de 
akker, af en toe pikkend, maar meest gewoon lopend. Even later vliegt door mijn 
telescoopbeeld een Vorkstaartplevier. Ook niet te versmaden. Het is inmiddels na 16.00 uur 
dus tijd om zachtjes aan huiswaarts te keren. Onder weg meer Grauwe kiekendieven, 2 keer 
een Zuidelijke klapekster op een draad, 1 vlak langs de weg. Op een gegeven moment zit op 
de weg een Rode patrijs. Maar daar stopt Jan niet voor…. Er is een schildpad bezig over te 
steken, maar hij heeft even een duwtje nodig. Hij laat zich oppakken en in de berm zetten. 
Waarna hij –verbazend- snel verdwijnt in de begroeiing. De weg terug verloopt verder vlot en 
vlak voor de camping komen we zelfs in een dikke hagelbui terecht, waardoor alles even 
helemaal wit is… Kom je dáárvoor naar Spanje? 



 
16. Vrijdag 16 april 2010, excursie Rio Almonte 

 
Vanaf de camping via de EX 208 in totaal 44 kilometer naar het zuiden. Ongeveer 10 
kilometer na Torrejon el Rubiu. 
Vanaf de camping via de EX 208 door het NP Monfraqûe. Na het park komen we door een 
brede vallei met prachtige vergezichten. Na een heuvelrug komen we in de vallei van de Rio 
Almonte. De rivier staat hoog. De noordoever is zeer bloemrijk met vooral veel lichtblauwe 
Lupine (Lupinus angustifolius). Na ongeveer 3 kilometer een stroomversnelling waar de route 
op een boerenpad stopt. Door ongeveer 200 meter een privéterrein op te lopen (Coto de Caza) 
heb je een prachtig uitzicht over een kloof waar tientallen zalmachtigen al springend 
stroomopwaarts willen gaan. Aan ander gedierte geen gebrek. Zonnende schildpadden, 
minnekozende adderringslangen, een van de verdrinkensdood geredde veenmol en krekels 
worden gezien en/of gevangen. Tegen een decor van een kleurrijke border van tientallen 
soorten bloeiende planten en velen duidelijk anders dan in Nederland. Maar al botaniserend 
met de Flora Iberica wordt vandaag wel duidelijk dat echt alles goed bekeken moet worden. 
Bijna alle soorten die op het oog een Nederlandse soort lijken, blijken bij nader inzien wat 
anders te zijn. Een Spaanse riempjessoort, ook wat forser ogend. Een Klaproos, die erg lijkt 
op onze Kleine klaproos, maar met gele meeldraden en lichtpaarse vlekken aan de voet van de 
kroonbladen. Het veel geziene Tuinbingelkruid moet vaak wel 2 of 3 andere soorten zijn 
geweest. Ook de vogels laten zich niet onbetuigd. Vele Vale gieren, Slangenarenden en 
Dwergarenden evenals Grauwe gorzen. Het weer is eindelijk vriendelijk zonnig, met veel 
Nederlands ogende wolkjes. Ietwat fris maar warm genoeg om een aantal deelnemers een 
middagtukje te laten doen. Het tempo is laag maar aangezien de vogelaars op weg zijn voor 
de Grote en Kleine trap deert dat niemand. Dat iedereen prettig bezig is blijkt wel uit het feit 
dat pas om 14.00 uur wordt geluncht. Daarvoor voelde niemand echt veel behoefte aan een 
pauze. Kortom een prachtige plek, waardoor helaas een tweede bestemming de rivier El Pozo, 
zo’n 5 kilometer zuidelijker, niet haalbaar blijkt. Om 16.00 uur zijn we terug op de camping, 
ruim op tijd voor de dagelijkse namiddagse onweersbui. 
 

17. Zaterdag 17 april 2010, excursie Garganta de los Infiernos 
 
Vanaf de camping linksaf  via de EX-208 richting Plasencia, dan richting Avila (EX-110) tot 
Jerte, NEEN!! Hier gaat de route verkeerd. De volgende omschrijving is juist. 
NB: tot 3 kilometer vóór Jerte: Groot bord met Garganta erop  hier is het Infocentrum. Het 
routekaartje is gratis, blauwe route volgen richting Los Pilones, dan Puerte Nuevo volgen. 
Onderweg schuilhut en even verder een brug die verspert is. Zelfde weg terugnemen of 7 
kilometer omlopen. 
Het is een heel mooie wandeling, middelzwaar. De heenweg gaat omhoog en terug naar 
beneden. Veel planten maar weinig vogels. Prachtige uitzichten op besneeuwde bergtoppen 
en diverse watervalletjes. De sfeer in de groep is erg gezellig, maar dat is eigenlijk niet zo 
relevant voor een volgende reis. Het is aan te raden om niet in het weekend te gaan, vanwege 
de vele bezoekers van deze route! 
 

18. Zaterdag 17 april 2010, excursie Jaraiz de la Vera, Crossbellguide route 17 
 
Vanaf de camping linksaf  via de EX-208 richting Plasencia, via het Jertedal richting Casa 
del Castanas. Verder naar Garganta Olla, door naar Monasteria de Yuste, door naar Jariaz 
de la Vera en weer terug naar de camping. 
Nadat we Plasencia zijn gepasseerd en het Jerte-dal inrijden verandert het landschap van een 
dehesa in een meer bergachtig terrein waarin ook besneeuwde bergtoppen te voorschijn 



komen. Hier en daar zijn er stapels grote wolbalen van roze en grijze graniet. Deze wolbalen 
zijn de typische verweringsvormen van granieten die bij de Variskische gebergtevorming van 
diep uit de aardmantel zijn opgestegen. Vanuit het dal van de Jerte rijden we omhoog naar 
Casas de Castanas. Vlak voor het dorpje parkeren we de auto’s voor een wandeling. Het is 
een wandeling de lente in, volop bloeiende kersenbomen en kastanjes! Wat is er dan nog 
mooier dan uitgescholden te worden door een Zwartkop en toegezongen te worden door een 
Nachtegaal. Een groen en vruchtbaar land van boomgaarden en weilanden vergelijkbaar met 
ons Limburg. Hier doorheen zijn muurtjes gebouwd van brokken graniet en diariet. En overal 
bloeien orchideeën. Na onze wandeling gaan we weer hoger en hoger en waar het landschap 
of de flora ons lokt stappen we uit om al het moois te bekijken en vast te leggen. Bijvoorbeeld 
bij een verweerde granietwand zien we volop aardsterren. Hoe hoger we komen hoe kouder 
het wordt en des te vroeger we in de lente qua bloei komen. Op grotere hoogte is de bloesem 
nog niet eens uitgekomen. Het zicht op omringende besneeuwde bergtoppen wordt steeds 
indrukwekkender. De hellingen laten volop interessante flora zien. Hogerop krijgen de bossen 
van Pyrenese Eiken en de kale grote gekromde vlakten van de granieten gestapelde wolbalen 
de overhand. Op de granieten vlakten en hellingen groeit niets anders omdat planten en 
bomen geen vat op de ondergrond krijgen. Het hoogste punt is op één grote granietvlakte 
doorspikkeld met grote tweeling veldspaten die zo groot zijn als paardentanden. In Frankrijk 
heet dit soort graniet dan ook paardentandengraniet. 
Aan de andere kant dalen we af naar Garganta la Olla. Daar gaat het weer voorwaarts in tijd 
van de lente, waar beneden aangekomen de bloei van de kersenbloesem al voorbij is. Het 
afdalen geschied via de zuidhelling die de omgeving beschermt tegen de koude 
noorderwinden. De temperatuur is een stuk hoger dan aan de noordzijde. Tijdens onze 
lunchpauze op onze weg naar beneden is iedereen zo geïnspireerd door de lente dat er een 
filosofische discussie over taalkunde ontstaat, hetgeen eindigt in het voordragen van 
gedichten. Afgedaald rijden we naar Monasteria de Yuste waar Karel V zijn laatste 
levensjaren heeft doorgebracht. 
Een aantal van ons bezoeken het klooster en vervolgens lopen we nog een stukje in oostelijke 
richting langs het pad ten noorden van het klooster. Onze tocht eindigt bij een verlaten 
boerderijtje omringt door een paradijsje van bloemen en vlinders en ook ontbreekt een 
stelletje Algerijnse zandlopers niet op de muurtjes van de terrassen. Via Jariaz gaan het terug 
naar de camping. 
 

19. Zaterdag 17 april 2010, excursie Mirabel 
 

Vanaf de camping via de EX-208 naar Mirabel. Parkeren bij de kerk.Diegene die zich 
vanmorgen hebben afgemeld hebben wat gemist. Nu is het weer tijdens de start ook niet 
aantrekkelijk, maar het is droog. In de loop van de dag klaart het op, maar aan het eind van de 
dag regent het weer.Via kleine steegjes in Mirabel gaan we richting de ruïne van Mirabel. Dat 
de inwoners van Mirabel wat bijgelovig zijn blijkt uit het huisnummer 12+1. Op de muurtjes 
taan vele mooie planten te bloeien. Onderweg staan een paar donzige Eiken die pas ontluiken 
met het zachte blad. Bij de ruïne vliegen Raven rond (dit hoort ook bij ruïnes). Vanaf de ruïne 
hebben we een mooi uitzicht over het landschap met de vele vormen. Hierna lopen we naar 
beneden en op het pad vinden we parende rood gestreepte oliekevers. Bij een drinkpoel en in 
de stroompjes vinden we Klimopwaterranonkel, een soort Raminea? En Bronkruid. Op het 
pad terug naar Mirabel staan langs de spoorlijn planten in de berm in volle bloei (een border 
van bijvoorbeeld een kasteeltuin valt hierbij in het niet). Met geel van de Brem, het wit van de 
Cistus en het paars van de Kuiflavendel. Zoals gezegd, jammer dat de excursie in de regen 
eindigt.  
 



20. Zondag 18 april 2010, excursie Jariaz de la Vera 
 

Vanaf de camping via de EX-208 via Plasencia richting Avila (EX-110),afslag Casas del 
Castanar naar Jaraiz de La Vera en weer terug naar Plasencia.Vanmorgen vertrekken we 
onder sombere omstandigheden naar Plasencia richting Avila. Al spoedig begint het te 
regenen. Na de afslag Casas del Castanar volgt een bergroute met smalle wegen. Onderweg 
stoppen we regelmatig om planten en/of de omgeving te bekijken. Veel vruchtbomen staan in 
bloei en bomen in blad. Hogerop wordt alles kaal. Ook het uitzicht wordt beperkt omdat het 
mistig wordt. In dit gebied staan veel Pyrenese Eiken. In de mist zetten we de route voort en 
onderweg stappen we even uit bij Monasterio de Yuste (sterfbed Karel V). Het is echter 
gesloten tot 15.00 uur. Het blijft regenachtig, dus via Jaraiz terug richting Plasencia. Daarna 
afslag naar Malpartida de Plasencia. De zon schijnt nu volop en we stoppen uitgebreid langs 
de route om lekker rond te neuzen. Daarna richting camping met zon! 
 

21. Zondag 18 april 2010, excursie wandeling tussen Monroy en Talavan, 
Crossbillguide route 5 

 

Route 5 van de Crossbellguide Extremadura. Vanaf de camping met 4 auto’s via de EX-208 
door het NP Monfraqûe naar Torrejon El Rubio, daar afslaan naar Cáceres. Volgens de gids 
begint de route bij kilometer paal 34,5, maar dat moet zijn 30,7. Dat is bij de hoge 
Parasoldennen met Ooievaarsnesten. Daar is de parkeergelegenheid en bij het begin in de 
Crossbill Guide niet! We lopen dus de wandeling in de andere richting vanaf punt 2. Afstand 
heen en terug samen 8,5 kilometer. 
Met 15 mensen gaan we de wandeling maken van route 5 uit de Crossbill Guide. In de gids 
staat keurig bij welke kilometerpaal aan de weg Torrejon el Rubio-Cáceres de wandeling 
begint, maar helaas zijn de paaltjes verplaatst! Gelukkig herkennen we de hoge Parasoldennen 
met ooievaarsnesten van punt 2 van de wandeling al van ver. Onder de bomen is ruim 
parkeergelegenheid voor onze 4 auto’s. Als echte KNNV-ers doen we dus de wandeling in 
tegenovergestelde richting. Onder de bomen staan Reuzenhokjespeul en reusachtige 
Kuifhyacinthen en er is reusachtig veel herrie van de Spaanse mussen die inwonen bij de 
ooievaars. De wandelroute over de zandweggetjes wijst zichzelf. Zoals ook in de gids staat is 
niet alles omheind, je kunt olijfboomgaarden en de bosjes in. Gelukkig is er nog niet overal 
tussen de olijven geploegd en staan er veel bloemen. De Gele ganzenbloem kleurt de velden 
en bermen geel, met het blauw van het Weegbree-slangenkruid en het roze van de Silene 
colorata is het er prachtig. Mooie geluiden zijn er ook, het geklepper van de Ooievaars, het 
gehoep van de Hop, het pruut-pruut van de Bijeneters en het kwik-me-dit, kwik-me-dat van 
de Kwartel. Niet te zien, maar de vogelaars zien wel een Grijze wouw in een boom zitten. Die 
zit uitgebreid te poetsen, dus houden we daar een lange koffiepauze, met de telescopen op de 
Grijze wouw gericht. Dan moet je niet weglopen van de telescoop, want dan ziet iemand 
anders er opeens een Kuifkoekoek door het beeld vliegen. Arme Bert. De plantenmensen 
hebben ’t het eerst genoeg van de pauze en lopen een eindje verder. De combinatie van 
planten-, paddestoelen-, vlinder- en vogelkijkers gaat op deze wandeling prima. We vorderen 
langzaam en doen de hele dag over een wandeling van 2 uur. In een gebied als de 
Extremadura kun je geen ‘gewoon’ kamp houden, met halve, driekwart en hele dagexcursies 
omdat de afstanden naar de excursiegebieden te groot zijn. Er zijn gelukkig auto’s genoeg, 
maar het is puzzelen voor onze excursieregelaars Rita en Bernhard. Ze hebben een 
intekensysteem bedacht voor deelname aan de excursies, waar ze goed maar niet té de hand 
aan houden. De eerste week zijn wij deelnemers heel braaf, maar we worden steeds meer 
muisjes met grote wensjes: beschuitjes met gestampte mensjes. Maar op de excursies gaat 
alles goed samen. Hoewel de vogelaars geen belangstelling hebben voor het zeldzame 



priegelplantje Grondster. De plantenmensen hebben er ook weinig aandacht voor, want ze 
worden afgeleid door een veldje bloeiende Orchissen, allemaal met bloemen. Dat wordt weer 
tobben over IJle moerasorchis of Blesharlekijn. Het weer wordt steeds mooier. We komen 
langs een akker met Haver die hevig geïnfecteerd is met de schimmel Moederkoren. Die is 
erg giftig, als er een klein beetje in brood terecht komt krijgen mensen jeuk. Bernhard vindt 
Groot trilgras voor ons, dat zien we ook niet vaak. Landschappelijk is het ook een prettige 
wandeling, het heuvelt mooi en het karrepad slingert er door en over heen. In de lus na de 
kruising met de doorgaande weg vinden we een Moorse wormhagedis, helaas dood. ’s 
Zomers gaan ze diep onder de grond. We kunnen de oogjes en schubben mooi zien. Hij kan in 
een doosje mee naar ’t kamp, net zoals wat paddestoelen zoals ’t Weerhuisje. Dat staat 
alsmaar open omdat ’t zulk nat weer is. Een mooie Amaniet met beurs heeft de grond open 
laten scheuren om tevoorschijn te komen. We lopen een eindje door omdat we een meertje 
zien liggen. Maar dat is opeens weg: een luchtspiegeling! Daarna weer iets vreemds; een 
springende wandelende tak? Het blijkt een soort sprinkhaan te zijn die andere sprinkhanen 
eet. Tijdens de terugrit hopen we dat we eens rustig voor onze tenten kunnen gaan zitten. 
Maar dat gaat helaas niet door, niet vanwege de drukke Blauwe Eksters, maar door de regen. 
Het giet, al voor de 3e avond! Ik vind dat Bernhard me een leuke excursie heeft toebedeeld 
om te leiden, maar ik ben blij dat ’t onderweg droog is gebleven.  

 

22. Zondag 18 april 2010, excursie Torrejon el Rubio 
Zie excursie 28. 

 

23. Maandag 19 april 2010, excursie steppes bij Torreorgaz 
 

Speciaal om de balts van de Grote en Kleine trap te zien vertrekken wel al om 08.00 uur 
(stipt) naar de steppen bij Malpartida de Cáceres. Aankomst al voor 09.00 uur. Via een goed 
bereidbare zandweg (2 kilometer westelijk van Malpartida) gaan we het gebied in. Eerst redt 
Hans met behulp van Wilfred een schaap dat hoogzwanger op haar zij ligt en niet meer 
overeind kan komen. Geen Trap te zien, dus ook geen balts. Wel heel mooi 2 Steenuiltjes op 
een rots en een Griel. De steppe blijkt erg klein en is bovendien verrommeld (invloed 
Malpartida) en vrij intensief begraasd. Al snel gaat de steppe over in dehesa en om 10.30 uur 
drinken we koffie bij de brug over een rivier. Daar vindt Onno een schorpioen. Beraadslaging. 
Alle deelnemers willen toch graag Trappen zien, dus besluiten we om naar het gebiedje van 
Hans (bij Torreorgaz) te gaan. Nog even wat planten bekijken en om 11.15 uur vertrekken we. 
Noord om Cáceres, via Sierra de Fuentes naar Torreorgaz. Daar een zandweg in, precies ten 
Noorden van het dorp. Gelijk hebben we al Grote trappen in beeld, nog wel ver weg. Eerst 
lunchen, dan lopend en deels in de bak van Hans verder het zandpad af. Ruim 75 Grote 
trappen, sommige prima dichtbij. Ook regelmatig is de balts te zien. Ook veel andere vogels. 
Iedereen is zeer voldaan om 15.30 uur weer bij de auto’s. Daarna splitst de excursie zich in 
vieren. Een auto gaat direct terug via de snelweg omdat enkele inzittenden choc-corvee 
hebben. Ploeg 2 (2 auto’s) gaat via de Sierra de Fuentes naar de noordroute Cáceres-Trujillo 
(CV-99 naar St. Marta, via CV-128 verder naar het Oosten). Over de EX-208 door NP 
Monfraqüe weer terug. Onderweg zien we nog Kleine trappen en een enkele Grote trap. Heel 
spectaculair is een arend die op een Kleine trap slaat (mis), waarna de Kleine trap verschrikt 
opvliegt en een rondje voor ons langs vliegt en over ons hoofd. Speciaal voor Dieuwke nog 
een stop bij de kruising CC 128 met EX-208 om de Kuifkoekoek te spotten. Dat lukt prima. 
Om 19.00 zijn we weer ‘thuis’op de camping, dus de warme hap tijdens de choc opeten. 
Ploeg 3 (1 auto, Hans & Marianne). Wij rijden nog even een slecht, inmiddels half vergaan 
asfaltweggetje van + 25 kilometer in. Een zijweg van de A-58 ongeveer 17 kilometer ten 
oosten van Cáceres, de CC-99 (asfaltweg) linksaf in, na + 1,5 a 2 kilometer linksaf de 



zandweg in naar de EX-390. Volgens Jan Westhuis is dit een zeer slechte weg, maar een zeer 
mooi gebied. Jan heeft gelijk: de weg is slecht maar wel te rijden (4WD) en het is zeker de 
moeite waard. Naast de vele mooie kleuren die de landerijen opfleuren, beleven we ook een 
aantal mooie, bijzondere vogelmomenten. Zo komen we al vrij snel op het weggetje een voor 
ons totaal nieuwe vogelsoort tegen. Al vaker heb ik vogelaars over een Duinpieper gehoord 
en ik dacht dan direct, waarom zie i k die nooit. Maar vandaag is het dan zover, plots loopt 
een Duinpieper voor onze auto. Blijkbaar is de weg een favoriet stukje foerageergebied van de 
pieper, want hij weet van geen wijken. Natuurlijk schieten we een paar leuke plaatjes. 
Verderop langs dit hobbelige weggetje, zien we een Steenuiltje op een hoopje stenen zitten. 
Hij kijkt ons zo lekker uilig aan. Dit is dus de derde zichtwaarneming van deze geweldige 
dag. Natuurlijk hebben we nog vele leuke waarnemingen gedaan. De Witbuikzandhoenders en 
vermoedelijk een paar Zwartbuikzandhoenders in dezelfde groep, zijn wel een zeer grote 
verrassing. De Zwartkopmeeuwachtige roep maakt ons alert, waardoor we ze ontdekken. Ze 
komen op gepaste afstand achter ons langs geschoten en gelukkig staat mijn telescoop klaar 
en heb ik ze gelijk in beeld. Omdat ze voorbij schieten is het niet goed te zien of er 
Zwartbuiken bij zitten, maar de groep is ongeveer 30 vogels groot. Tot slot wil ik nog even de 
prachtige ontmoeting met een paartje Kuifkoekoeken noemen. Ze gaan keurig naast elkaar op 
een draad zitten, waardoor we ze op ooghoogte zeer goed kunnen zien en fotograferen. Nu 
gauw terug naar de camping. 

 

 
Kuifkoekoek (Clamator glandarius) 

 



 
Steenuil (Athene noctua) 
 

24. Maandag 19 april 2010, excursie Arrocampo stuwmeer + Portilla del Tietar 
 

Het stuwmeer dat we bezoeken is voor een aantal mensen van de groep niet nieuw. Enkele 
dagen geleden, in de regen, vereerden ze de rietkragen al met een bezoek. Vandaag echter 
staat vanaf een uur of 10 de zon strak aan de hemel. Dit geeft blije vogelkijkers en blije 
vogels, want die laten zich goed zien. De Purperkoeten lijken van blijdschap bovenop de 
rietbulten te klimmen en glimmen in de zon. Het Woudaapje, een paar dagen tevoren 
onvindbaar, vliegt vrolijk een aantal keren over het riet zodat iedereen ze ‘sommige voor ’t 
eerst’ kunnen bewonderen. Grote en Kleine karekiet krassen er vrolijk op los. Purperreigers 
laten in de zon, waar iedereen op gewacht heeft, hun mooie kleuren zien. Dit alles is te zien 
bij de 1e hut. Wandelend naar de 2e hut vliegt er hoog boven ons een, blinkend in de zon, een 
V-formatie van Lepelaars op weg naar het Noorden. Even later worden we verrast door een 
groep van 20 jonge en oude Kwakken. De stemming wordt steeds beter in de groep en omdat 
2 mensen besluiten om achter te blijven, lopen we terug om bij de 1e hut te lunchen. Daarna, 
na enig beraad, besluiten we het 2e deel van de excursie te gaan doen. Terug naar de auto’s. 
Bij de auto’s aangekomen: Roofvogelalarm! Boven ons cirkelt een Spaanse keizerarend die 
zo vriendelijk is een extra rondje te draaien zodat zijn witte schouders alle twijfels uitsluiten. 
Langs de andere weg, meer gaten dan weg, zien we van zeer dichtbij Bijeneters. Bijeneters, 
zon en zo dichtbij dat ze goed te bekijken of te fotograferen zijn, maakt het een topdag. Als 
ons tijdens de rest van de hobbelrit nog 6 Koereigers en een Kuifkoekoek te beurt vallen, kan 
ons geluk bijna niet op. We sluiten af bij de gierenrots met Vale gieren en het nest van een 
Zwarte ooievaar. Kortom: een zonnige topvogeldag! 

 



25. Maandag 19 april 2010, excursie Almaraz-kolkgebiedje 
 

Vijftig kilometer vanaf de camping liggen de kalkweiden onder de olijfbomen. De Crossbill 
Guide heeft veel planten beloofd. We vinden nogal wat soorten die dit kamp nog niet voorbij 
heeft zien komen. William Faulkner (1e helft 20e eeuw, zuiden van de VS) beschrijft een 
muilezelrace als volgt: “De muilezels gaan als muggen over een waterplas”Hij had er ook een 
KNNV-excursie mee kunnen karakteriseren. Iedereen is enthousiast over wat er te zien is. Het 
weer lijkt vandaag eindelijk om te slaan van (voornamelijk zeer dreigend) regenachtig en fris 
naar zonnig. Er kunnen vandaag bijvoorbeeld voor het eerst bijen gevangen worden. 

 

26. Dinsdag 20 april 2010, excursie steppes bij Torreorgaz, Magasca, Noord 
Trujillo-Cáceres + Gierenwand Salto de Gitano NP Monfraqûe 

 

Vanaf de camping via de snelweg (A-66) naar Cáceres. Wegnnummer EX-206 naar Miajadas. 
In Torreorgaz bij Parador Los LLanos linksaf de weg in. Deze weg wordt zandweg en daarna 
track. 
De verwachtingen van de 8 deelnemers aan deze excursie zijn groot. Als je al van 2 andere 
excursies vernomen hebt dat de kans op het zien de baltsende Grote trappen zeer groot is, dan 
kun je je dit wel voorstellen. Na 1.15 uur rijden komen we aan op de zandweg bij Torreorgaz. 
Een aantal deelnemers gaat lopen vanaf het punt waar de weg erg slecht wordt. De anderen 
rijden mee in de bak van de pick-up. Middenin het gebied worden we omringd door + 100 
Grote trappen: de overtreffende trap dus! Een groot aantal mannetjes wikkelen zich in een 
compleet schuimbad. Hier wordt door iedereen volop genoten. Ook worden er 2 Kleine 
trappen ontdekt, die zich jammer genoeg niet goed laten bekijken. Naast de trappen zijn er 
luidkeels zingende Kalander-, Drieteen- en Kuifleeuwerikken. Vale gieren, Monniksgieren en 
Dwergarend zijn zeer goed te zien. Na een hele tijd te hebben genoten besluiten we een 
gedeelte van de noordroute Cáceres-Trujillo te rijden. Aan het begin van deze route zit een 
paartje Scharrelaars bij hun nestkast. Ze laten zich erg goed bewonderen. Voor de rest valt de 
route que vogels nogal tegen. Wel zijn er veel Grauwe kiekendieven. Aan het einde van de 
weg zien we wel schitterende Kuifkoekoeken. Er zitten er 3, waarvan er 1 wel een VVV-
koekoek lijkt (deze wil maar niet weggaan). Als laatste brengen we nog een bezoek aan de 
gierenrots ‘Salto de Gitana’ in het Nationale Park Monfraqûe. Naast de vele Vale gieren zien 
we hier de Blauwe rotslijster, zingende Roodstuitzwaluw en Rotszwaluw. Het mooiste is 
echter een paartje Slangenarend dat al roepend en baltsend een hele tijd boven ons vliegt. Al 
met al een lange maar schitterende dag. 



 

 
Scharrelaar (Coracias garrulus) 
 

27. Dinsdag 20 april 2010, excursie Canchos de Ramiro (Blauwe boekje blz. 29) 
 

Canchos de Ramiro (Blauwe boekje blz 29). 
Na enige sleutelproblemen vertrekken we met 8 mensen, 2 kunnen helaas geen plekje in de 
auto krijgen, gezien eerder genoemde problemen. Na een rustige rit komen we op de zonnige 
excursieplek aan, waarvandaan we enkele uren later weer vertrekken. Na nogmaals een 
rustige rit komen we aan op het kampeerterrein. Er is een goede sfeer en de deelnemers zijn, 
voor zover bekend, tevreden.  

 

28. Dinsdag 20 april 2010, excursie Torrejon el Rubio 
 

Vanaf de camping linksaf via de EX-208 richting Villareal de San Carlos naar Torrejon el 
Rubio. Begin excursie rond 10.00 uur, einde excursie 15.50; nabespreking in café Carvajal in 
Torrejon El Rubio. Terug op de camping om 17.15 uur. 
Bij aankomst in Torrejon El Rubio worden wij verwelkomd door een jodelende Nachtegaal en 
dat zet de enthousiaste sfeer van onze activiteit prima in. Wij starten bij het eerste reservoir 
waar op het water niet veel valt te beleven. Er zijn wel signalen dat er onder water veel te 
bespeuren kan zijn, maar niemand bied zich aan als vrijwilliger. Onze speur- en 
verkenningstocht –een excursie is het eigenlijk niet- verloopt volgens het harmonicamodel. 
Voorlopers zetten pijlen uit bij in hun ogen interessante objecten; de achterlopers doen hun 
best voor de nodige achterblijvers te zorgen. Het is een planten- en stenendraaitocht, waarbij 
insecten deskundigheid regelmatig node wordt gemist; onze geverderde vrienden zijn niet 



prominent aanwezig. Het weer is prima en wij volbrengen dan ook de gehele geplande 
excursie (circa 9 kilometer). Als noviteit wordt een nabespreking in het plaatselijke café 
toegepast waar wij vol verbazing genieten van koffie, thee en cola en de Spaanse rotzooi op 
de vloer. 

 

29. Woensdag 21 april 2010, excursie Trujillo-Belen (Crossbillguide route 10) 
 

Via de EX-208, afslag Aldea del Obispo richting oosten naar Torrecillas de la Tiesa en door 
naarAldeacentenara. Vervolgens terug naar de afslag in zuidwestelijke richting naar Belin. 
Vanaf Belin de doorsteek naar Huertas de Animas en dan via de CC-128 en CC-88 (Aldea del 
Obispa) weer naar de EX-208. Totaal 180 kilometer. 
We vertrekken met 5 auto’s en 4 walkietalkies, dus pech voor 1 auto. Ook makkelijk als je 
soms verkeerd rijdt. Na 1 afslag gemist te hebben vinden we toch de goede weg. We drinken 
koffie, het regent licht en het is redelijk bewolkt. Maar vogelaars zien altijd wel wat vliegen 
ook al regent het. We slaan een leuk pad in waarbij we makkelijk stil kunnen gaan staan op de 
weg. . Zo nu en dan komt er een veewagen voorbij, dus moeten de auto’s en telescopen even 
aan de kant. Bij een steppe excursie stel ik me een droge dorre vlakte voor, maar Spanje heeft 
dit jaar een overvloed aan regen gehad, dus alles is prachtig groen. Daardoor kunnen de 
vogels ook wat beter weg kruipen. We zien ook sociale woningbouw. Een kale boom met veel 
ooievaarsnesten, ook Koereigers en Spaanse mussen, allemaal bij elkaar. De familie trap zien 
we ook, een wat domme man die als een gekooid dier langs een hek paradeert en zich mooi 
maakt voor een vrouw die hem negeert. Het weer knapt na de koffie op en het wordt een 
prachtige dag. Een vogelexcursie is niet vermoeiend, alleen het in- en uitstappen van de auto 
geeft nog de meeste beweging. We zien ook nog ‘schaap’reigers, die meeliften op een kudde 
schapen, waarschijnlijk zijn er geen koeien meer voorhanden. Na veel geplas achter de auto’s 
was het een heel geslaagde excursie met een gezellig gezelschap. 

 

30. Woensdag 21 april 2010, excursie Arrocampo stuwmeer + Almaraz- 
orchideeënreservaat 

 

Via de EX-A1 richting Navalmoral, afslag 9 naar Casatejada-Suacedilla, lopend vanaf info 
naar hut 1, 2, 3, 4. De sleutel is ergens in het dorp (kroeg?) te verkrijgen. ’s Middags verder 
naar Almaraz, onder de A-5 door richting Valdecanas. Direct na de snelweg links bij het  
infobord parkeren, weggetje omhoog lopen.  
Met mooi weer (windstil) vertrekken we om 09.00 uur met 5 auto’s (!). Het dreigt wel te gaan 
regenen. Vogels zingen redelijk. Veel Purperkoeten, Purperreigers en Woudaapje. Bij hut 2 is 
de Grijze wouw te zien. Om half 12 begint het te regenen tot 13.00 uur. Humeur van sommige 
deelnemers heeft hier een tikje onder te lijden. Gelukkig is hut 3 open zodat ze even kunnen 
schuilen. Sommigen lopen door naar hut 4, anderen gaan met de auto. Tijdens deze wandeling 
komt één van ons oog in oog te staan met de Grijze wouw. We lunchen onder het afdak bij het 
infocentrum, met tafel en stoelen. De motormaaiers maken wat herrie en zijn helaas niet van 
plan siësta te houden, ondanks onze verzoeken. Na de lunch gaan we nog even door naar het 
orchideeënweitje bij Almaraz. Het is droog, de zon schijnt, het goede humeur komt ook weer 
tevoorschijn. Was gekissebis over welke soorten orchideeën we zien, maar het soortbegrip is 
met name bij deze groep erg aan modernisering onderhevig, dus namen doen er ook eigenlijk 
niet meer zo toe. Bij het orchideeënweitje zien we nog een Trapslang en bij het Arrocampo 
meer een Rivierkreeft. Het is een geslaagde excursie, erg gevarieerd.  

 



31. Woensdag 21 april 2010, excursie Garganta de Los Infiernos 
 

Via de EX-208 naar Plasencia, via de ringweg richting Avila over de N-110, ongeveer 2 
kilometer voor Jerte is het bezoekerscentrum, daar parkeren. In het weekend wordt dit park 
druk bezocht door Spanjaarden. Crossbillguide route 18. Het startpunt is niet meer in Jerte, 
maar 2 kilometer er voor.  
Het weer is aanvankelijk aardig. Bovendien zijn er nauwelijks buiten onze groep nog andere 
bezoekers. De klim naar boven volgt een goed te belopen pad door het Pyrenese eikenbos. De 
bomen beginnen uit te lopen, waardoor er nog geen goed uitzicht is op het dal en de 
omringende bergen. We komen tot 800 meter hoogte. Dan besluiten we niet verder te gaan 
omdat de aanhoudende regen de wandeling onaangenaam maakt. Toevallig is er na een korte 
afdaling aan de andere kant van de rivier een mooie stenen schuilhut, zelfs met stookplaats. 
Om de hut te bereiken, moeten we een brug over die door een soort slagboom is afgesloten. 
We kruipen onder de slagboom door en ontvluchten de regen. Tijd voor de lunch. Het blijft 
nat. Daarom keren we over een zandweg voor auto’s terug naar de parkeerplaats. Tegen de 
tijd dat we daar aankomen, schijnt de zon. Door de regen is het aantal interessante 
waarnemingen nogal beperkt gebleven. 
 

32. Donderdag 22 april 2010, excursie Canchos de Ramiro 
 

Route 5 van de ornithologische routes Extremadura. 
Gek genoeg heerst bij deze excursie het zondagsgevoel van rust en vrede. We zien de hele 
excursie alleen maar de deelnemers van deze excursie. De heenweg voert door veel 
landschappelijk schoon van rijstvelden, een ommuurd stadje (wat gelijk tot een volgend 
excursiedoel wordt gebombardeerd) en mooie vergezichten. We genieten in de dorpjes van de 
creatieve nestbouw van Ooievaars. In één dorpje is het gezien de lange metalen stekeligheden 
op een dak niet de bedoeling dat er op het dak ooit een ooievaarsnest zal komen. Maar een 
inventieve Ooievaar weet zijn nest zo te construeren dat alle stekels er toe bijdragen dat er een 
degelijk, solide nest verschijnt. 
We komen bij het einddoel aan en zijn perplex door de serene rust. Een diepblauwe lucht. De 
bergen en de bossen worden weerspiegeld door een volkomen vlak meer. Op de randen van 
de rotsen staan de gieren, mannetje aan mannetje, als op een apenrots. De gieren moeten 
wachten tot de thermiek gebint en sterk genoeg is. Als de thermiek voldoende is gaan de 
roofvogels langzaam één voor één op de vleugels. Gelijk daarmee steekt een windje op het 
meer op, waardoor heel veel zuiver parallelle golven beginnen te lopen. Als die golven aan de 
rand van het meer worden teruggekaatst ontstaat op het hele meer een mooi kruislings 
patroon. Door latere weerkaatsingen van de golven breekt het patroon op in een wirwar van 
kleine golfjes, waardoor het met de weerspiegelingen in het meer gedaan is. We zitten in alle 
rust alles om ons heen te observeren en daarmee gaat de koffiepauze vloeiend over in de 
lunchpauze. Zoals Dieuwke opmerkt: Dit is echt een plek waar je je aanstaande ten huwelijk 
zou willen vragen of waar je zelf ten huwelijk zou willen worden gevraagd. 
Opvallend is ook hier dat er geen nestbouw van eenden of andere watervogels langs de rand 
van het meer te bekennen is en er worden ook nauwelijks of geen watervogels gezien. 
Waarschijnlijk zijn grote fluctuaties van de waterhoogte hier schuldig aan? De laatste tijd 
heeft het fors geregend. Opvallend is de rots waarop we zitten duidelijk kalkarm en 
mineraalarm, gezien de magere flora. 



 
33.  Donderdag 22 april 2010, excursie Valle del Ambroz (blauwe boekje blz. 16) 

 

Met de auto of via de snelweg EX-A1 en A-66 of via Plasencia en dan de N-630. Bij Vilar de 
Plasencia afslaan richting Caparra (Romeinse ruines). Daar parkeren en ruines bekijken (is 
gratis koffie en wc). Vervolgens doorrijden (de parkeerplaats is tussen 2 en 4 uur gesloten). 
Vlak voor de brug links parkeren. Geelwitte route Caparra-Guyo begint over de brug links. 
Caparra: Romeinse ruines waar men nu nog bezig is met opgraven. Er is een infocentrum bij. 
Leuk om eerst de DVD (helaas in het Spaans gesproken) te bekijken, dan de tentoonstelling 
en vervolgens de ruines zelf bekijken, dan heb je een beeld hoe het eruit gezien moet hebben. 
Verrassend is de centrale toren die al 2000 jaar in de olijfboomgaarden staat en die van 
oorsprong het stadscentrum van Caparra was. Verder lijken alle muurtjes van de 
boomgaarden van de restanten van Caparra geweest te zijn. Caparra was onderdeel van de 
Romeinse Via de la Plata (zilverroute). Vervolgens lopen we de wandeltocht in de Valle de 
Ambraz. Een pad door prachtige natuur, bloemenweitjes, eeuwenoude steeneiken en diverse 
amfibieën en vlinder. Het pad gaat golvend langzaamaan hoger. Je ziet niet veel van de rivier. 
Er zijn hekken (goed dicht doen) onderweg en soms loop je tussen de koeien door. We 
stoppen op een vrij hoog punt, met mooi uitzicht. Het pad is inmiddels dan al een betonpad 
geworden en de omgeving wordt geciviliseerder. Vanaf het hoge punt gaan we terug naar de 
auto’s. Daarna gaan we met de auto nog naar het stuwmeer (niet veel te zien) en via Guyo en 
Oliva de Plasencia terug naar het kamp. 
 

34. Vrijdag 23 april 2010, excursie Torrejon-Monroy,  
Olijfgaard richting Monroy 

 

Vanaf de camping naar Torrejon el Rubio, daar rechts af richting Cáceres gedurende exact 
4,3 kilometer. Daar, bij het bord Talehan, rechtsaf het grindpad op. Goed te rijden, recent 
verbeterd. Na 1,2 kilometer stop. Daarna doorgereden door dehesagebied, erg fraai, naar 
(2e) hek (openstaand). Daar gekeken naar het nest van de Keizerarend. Vervolgens terug naar 
de grote weg en rechts af richting Cáceres. Bij kilometer paaltje 30,7 ooievaarskolonie en 
Spaanse mus, Zwarte spreeuw in Parasoldennengroep. 
Wandeling gemaakt rechts af. O.a. Serapias gezien op het laagste en (dus) natste deel. 
Verderop kunnen we nog de Slangenarend (met markante’ uilenkop’) van vrij dichtbij 
telescoperen. Terug via een prachtige route met o.a. rose Cistus naar Torrejon el Rubio en 
huiswaarts. Bij de kleine gierenrots nemen we nog even de Havikarend waar.  
Korte samenvatting: een dag met schitterend weer, opmerkelijke en weldadige ienriedigens* 
en grutte opteinens** 
Voor diegenen die de tweede rijkstaal nog niet machtig zijn: 
*    ienriedigens = eensgezindheid 
**  grutte opteinens = grote opgetogenheid 
 

35. Vrijdag 23 april 2010, excursie Trujillo-Belen 
 

Vanaf de camping de EX-208 richting Trujillo, linksaf naar Torrecillas de la Tiesa, daarna 
doorrijden tot Aldeacentenera. Daar terug rijden en linksaf richting Belen. Daarna via de 
EX-208 terug naar de camping. 
Mooi zonnig weer 23 graden om 16.00 uur. Mooie route en een mooi landschap. Het aantal 
vogels is matig, maar dit al na vele dagen gevogeld te hebben. Al met al de moeite waard. 
 
 



36. Vrijdag 23 april 2010, excursie gele route vanaf Villareal de San Carlos 
 
Vanaf de camping via de EX-208 naar het bezoekerscentrum van Villareal de San Carlos. 
Een in het park uitgezette rondwandeling met een staart: van Nijmegen geleende Via 
Gladiola. In een heel rustig tempo beginnen we de route vanwege een aantal volgeladen 
bussen en bij het park losgelaten schoolkinderen die door hun docenten in rap tempo worden 
doorgestuurd. Behalve dat kindergepraat is er ook veel Nachtegalenzang te horen. In een 
leuke wandeling voor zowel planten- als vogelmensen nog een paar leuke verrassingen. 
 

37. Zaterdag 24 april 2010, excursie vanaf de camping, geelwitte route 
 
Vanaf de camping rechtsaf. De route staat op een houten bord, met enige moeite door het 
struikgewas bereikbaar. De noordelijke route genomen, aangegeven met geelwitte markering. 
Onder de spoorlijn door linksaf, tussen de gebouwen van de tabaksfabriek door. 
Het is de laatste excursiedag van het kamp. Met 10 mensen gaan we op pad. Het is prachtig 
weer, de zon schijnt vrijwel continu en het is heerlijk warm. We lopen door prachtig 
landschap, glooiende dehesa met veel bloemen. We komen nauwelijks mensen tegen, 5 
wandelende Spanjaarden en één wildplassende bewoner van een vakantiehuisje. Verder zijn 
er alleen maar paarden, waaronder Amerigo, het paard van Sinterklaas (hij kijkt direct op als 
zijn naam wordt geroepen), die dromerig in de schaduw staat en een chorizovarkentje. 
Vogels en planten zijn volop aanwezig, maar nieuwe soorten levert het niet op. Alleen Peter 
heeft succes, hij vindt het Langsprietmotje waar hij naar zocht. Als de wandeling op de eerste 
dag was gedaan had het veel oh’s en ah’s opgeleverd. Maar de groep is gezellig, de sfeer is 
goed en alleen het landschap is al de moeite waard. Door de regen is het wel enorm soppig, 
niemand houdt droge voeten. Als het regenachtig is, is het niet verstandig deze wandeling te 
doen, behalve met grote kaplaarzen. 
 

  
"Iberische mantelslak" (Parmacella valencienni). 
 
 

38. Zaterdag 24 april 2010, excursie bergpas Hervas via Puerto de Honduras 
 
Vanaf de camping via de EX-208 via Plasencia naar het Jertedal tot net voorbij Cabezuela 
del Valle. Vervolgens links af richting Hervas, via een smalle bergweg. 
Het eerste wat opvalt is dat alle kersen die vorige week nog in de bloei stonden, nu volledig 
zijn uitgebloeid. Op weg naar Puerto de Honduras (1430 meter hoogte en al ruim boven de 



lokale boomgrens) maken we diverse stops in verschillende vegetatiezones. De eerste stop is 
nog laag, in feite nog in het Jertedal. Zeer weelderig bos met daartussen veel kersengaarden. 
We zien daar een Appelvink. De volgende stop is na een stuk stijgen in een heel mooi bos van 
Pyrenese eik dat nog maar net in blad aan het komen is. Het bos heeft ook een fraaie 
ondergroei. We wandelen daar en spreken onze thermosflesjes met koffie aan. Na nog wat 
stops lunchen we op een zeer fraaie plek met wijds uitzicht. De bomen staan hier al verspreid. 
De vegetatie begint al wat op alpenweitjes te lijken met Geelster en Narcisjes en meer van dat 
moois. Vervolgens door naar de echte pas. Daar staat een krachtige, erg koude wind maar wel 
volop zon. Ook daar maken we een korte wandeling. Inmiddels is het al middag en tijdens de 
afdaling naar Hervas maken we daarom geen stops meer. Beide auto’s rijden na Hervas door 
naar de Carrefour in Plasencia waar de nodige levensmiddelen en andere zaken worden 
ingeslagen. Al met al een geslaagde en gezellige excursie. 
 

39. Zaterdag 24 april 2010, excursie naar het ommuurde stadje Galisteo 
 
Vanaf de camping naar de EX-A1 en via de EX-108 naar Galisteo. 
Met 3 auto’s en 10 personen vertrekken we naar het ommuurde stadje Galisteo. Het 
voornemen is om onmiddellijk koffie te gaan drinken op een terras, daarna tot 11.00 uur het 
stadje te bekijken en daarna nog een korte wandeling te maken bij Galisteo langs het riviertje 
Arroyo Grande. Het dorpje zelf is goed onderhouden, strak en een beetje kaal. Smalle straatjes 
met wit gepleisterde huisjes. Om het hele dorp heen kan je ‘halverwege’ de muur lopen met 
een mooi uitzicht over de omgeving en de door de dorpelingen weggegooide (pet)flessen en 
koelkasten. Een dissident uit ons gezelschap verdwaalt met opzet uit ons gezelschap en jaagt 
per ongeluk 2 Dwergooruilen uit één van deze koelkasten. De 2e uil weet hij te fotograferen 
en de foto zal als bewijsmateriaal in het verslag worden opgenomen. Tegen 11.00 uur wordt 
het ons duidelijk dat in Galisteo het feest van ‘Primavera en la dehesa’ (voorjaar in de dehesa) 
wordt gevierd. Het feest zal om 11.00 uur beginnen. Wij besluiten daarom ons schema om te 
gooien en tot 13.00 uur in het stadje te blijven. Het feest begint stipt op tijd. Op een podium 
begint de eerste folkloristische groep muziek te maken en te dansen. Spaanse gitaren, een 
eenvoudige trommel, een met één hand bespeelde luit (de andere hand moest trommelen) en 
hoge krachtige vrouwenstemmen. Als het eerste koortje losbarst begrijp ik de verhalen over 
‘sirenen’ die door hun gezang schepen op zee konden doen vergaan. Ik vind het heel leuk. De 
verschillende groepen komen uit de regio, de eerste is dacht ik Portugees. Het geheel doet 
heel erg authentiek aan, weinig toeristisch. In de kroeg en ook in één van de straatjes worden 
tappa’s verkocht, die als lunch dienen. Knoflookgarnalen, gefrituurde inktvisjes, tomaatjes 
met ansjovis, gebakken varkensbuik met sla en …….. een patatje oorlog met Spaanse frieten 
zie ik voorbij komen. Een heerlijke afsluiting van een fantastisch kamp in de Extremadura. 
 

40. Zaterdag 24 april 2010, avondexcursie naar de Moorse nachtzwaluw. 
 

Een klein groepje trotseert de donkere nacht en gaat mee op nachtexcursie met Loek als 
excursieleider. De Moorse nachtzwaluw wordt gehoord maar niet gezien. 
 
 



Vogellijst Extremadura 
 
Datum 12-4-2010 13-4-2010 14-4-2010 15-4-2010 16-4-2010 17-4-2010 18-4-2010 19-4-2010 20-4-2010 21-4-2010 22-4-2010 23-4-2010 24-4-2010   
Excursienummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
Dodaars                             1             g g     1 1   1 1   1         1   g     
Fuut           1 1 1                     e e 1          1              e     
geoorde fuut                                   e e                         e     
Aalscholver           1 1                     n n 1          1              n     
kuifaalscholver                                                                     
Roerdomp                                   g g                         g     
Woudaapje                                   e e 1          1              e     
Kwak                                   g g 1                        g     
Ralreiger           1                       e e                         e     
Koereiger           1  1          1           v v 1        1 1              v     
kleine zilverreiger           1  1          1           e e 1          1              e     
grote zilverreiger           1  1                     n n 1          1              n     
blauwe reiger 1  1      1  1      1 1 1 1   1     1 s s 1   1    1 1    1   1      s     
Purperreiger           1  1        1                1          1                    
zwarte ooievaar    1 1 1   1 1  1   1   1            g g 1     1   1   1 1         g     
Ooievaar 1  1    1 1 1 1      1 1 1   1 1 1   1 e e 1 1 1  1 1 1  1 1 1 1   1  e   1 
Lepelaar             1                      e e 1          1              e     
Flamingo                                   n n                         n     
grauwe gans                                                                     
Smiet                                   g g                         g     
Krakeend              1          1           e e 1        1 1              e     
Wintertaling                                   g g                         g     
wilde eend         1 1  1      1 1 1          1 e e 1   1  1 1 1    1   1      e   1 
Pijlstaart                                   v v                         v     
Zomertaling                                   e e                         e     
Slobeend                                   n n                         n     
Krooneend                                   s s                         s     
Tafeleend                                                                     
Witoogeend                                   g g                         g     
Brilduiker                                   e e                         e     
Witkopeend                                   e e                         e     
Wespendief                             1      n n 1                        n     
grijze wouw                                  1     1          1      1             
zwarte wouw 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 g g 1 1 1 1   1 1  1 1 1 1 1 1  g   1 



Excursienummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
rode wouw         1    1      1 1       1 1 1 e e 1 1 1  1 1 1  1 1 1 1 1    e     
vale gier 1 1 1 1 1 1 1 1  1   1   1 1 1    1 1 1 g g 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 g   1 
Monniksgier 1  1    1 1 1  1      1       1   1 e e 1   1    1       1 1 1    e   1 
Aasgier    1 1  1 1 1      1   1           1 v v 1   1 1       1   1 1 1    v   1 
bruine kiekendief           1  1                     e e 1          1              e     

blauwe kiekendief                                   n n                         n     
steppekiekendief                                   s s                         s     
grauwe 
kiekendief              1        1 1          1     1   1    1         1            
havik                                                                      
Sperwer                                1                1                    
Buizerd           1 1           1        1 1     1   1                   1     1 
schreeuwarend                                                                     
Steenarend                                                          1          
spaanse 
keizerarend                                       1                1             
slangenarend 1  1    1            1  1      1 1     1 1 1    1 1  1   1 1 1   1     1 
Dwergarend 1 1      1         1 1 1  1        1     1 1 1    1 1    1 1 1 1 1 1     1 
Havikarend                                                       1      1       
Visarend                                                                     
Torenvalk 1         1  1      1 1 1        1       1 1 1   1   1          1       
kleine torenvalk              1        1 1               1        1 1    1               
rode patrijs    1      1 1 1   1 1   1 1          1     1   1               1 1        
Patrijs                                                                     
Kwartel                      1 1          1           1   1    1 1           1 
Fazant                                                                     
Waterral              1                                   1                    
porseleinhoen                                                                     
klein waterhoen                                                                     
kleinst waterhoen                                                                     
kwartelkoning                                                                     
Waterhoen           1  1                         1        1 1                    
Purperkoet           1  1                         1          1                    
Meerkoet              1                         1          1                    
Kraanvogel                                                                     
kleine trap                      1                   1    1                     
grote trap                      1 1                  1    1                     



Excursienummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
Steltkluut                        1                         1                    
Kluut                                                                     
Griel                                               1                   1 
vorkstaartplevier                        1                                             
steppevorkstaart 
plevier                                                                     
kleine plevier                   1                         1       1      1          
bontbekplevier                                                                     
Standplevier                                                                     
Goudplevier                                                                     
Kievit                                                                     
Kemphaan                                                                     
Bokje                                                                     
Watersnip           1                                                         
Grutto                                                                     
Wulp                                                                     
zwarte ruiter                                                                     
groenpootruiter                                                                     
witgatje               1                                     1 1               
Oeverloper           1  1          1               1                              
zwartkopmeeuw                                                                     
Kokmeeuw                                                                     
geelpootmeeuw                                                                     
Lachstern           1  1                         1          1                    
Dwergstern                                                                     
Witwangstern           1  1                                                       
zwarte stern                                                                     
zwartbuik 
zandhoen                                                                     
witbuikzandhoen                                                     1               
Rotsduif 1 1                   1           1     1            1                 
Holenduif           1          1                                              
Houtduif             1                                  1            1 1       
turkse tortel 1       1 1 1 1     1 1 1 1      1 1 1     1   1    1 1  1   1 1   1      1 
Zomertortel                                                                     
Kuifkoekoek                      1           1     1   1    1 1                    
Koekoek 1 1 1   1 1 1 1 1     1 1 1 1 1    1 1 1     1 1 1    1 1  1 1 1 1 1 1 1     1 
Dwergooruil                                                                   1 



Excursienummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
Oehoe                                                                     
Steenuil                                          1  1 1                   1 
Bosuil                                                                     
Ransuil                                                                     
Velduil                                                                     
Nachtzwaluw                                                                     
moorse 
nachtzwaluw                                                                 1 1 
Gierzwaluw 1       1 1  1      1 1 1   1  1 1 1     1 1 1    1 1  1 1   1   1      1 
alpengierzwaluw   1                                         1              1          
kaffergierzwaluw                                                                     
Ijsvogel                                                                     
Bijeneter 1 1 1 1 1 1   1 1      1 1 1 1    1 1 1     1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1      1 
Scharrelaar                        1                  1                          
Hop 1 1      1   1 1      1 1 1 1   1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1      1 
Draaihals                                                                     
groene specht                           1                                  1       
grote bonte 
specht    1                      1 1                     1            1     1 
middelste bonte 
specht                                                                     
kleine bonte 
specht         1    1             1  1                    1 1               
kalander 
leeuwerik                      1 1                  1    1   1     1            
kortteenleeuwerik                                          1              1            
Kuifleeuwerik 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1    1   1     1   1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1      1 
theklaleeuwerik                      1                                              
veldleeuwerik           1 1         1 1 1              1            1 1             
boomleeuwerik   1 1    1 1 1       1           1 1     1      1 1     1 1    1 1       
duponts 
leeuwerik                                                                     
Oeverzwaluw           1  1                         1              1               
Rotszwaluw        1   1 1      1   1    1  1   1     1   1        1 1    1          
boerenzwaluw 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1   1 1 1 1 1     1   1  1 1 1  1 1 1 1 1 1 1     1 
roodstuitzwaluw 1 1 1 1 1 1 1  1        1 1   1    1 1     1   1 1   1   1 1 1 1 1 1 1     1 
Huiszwaluw 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1  1 1 1 1   1     1     1 1 1 1 1 1 1  1   1  1 1 1     1 
Duinpieper                                                                     



Excursienummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
Boompieper                      1                 1                            
Graspieper         1    1                                                     1 
Waterpieper                                                                     
gele kwikstaart              1        1 1 1        1             1                     
engelse gele 
kwikstaart                                                                     
grote gele 
kwikstaart    1   1                1   1 1                        1               
witte kwikstaart   1 1   1   1  1     1   1 1 1   1     1     1 1 1 1   1 1  1      1        1 
waterspreeuw                           1                                         
Winterkoning    1 1 1 1   1         1    1    1 1     1   1          1        1     1 
Heggemus                                                              1       
alpenheggemus                                                                     
Roodborst   1 1 1  1 1 1    1  1      1 1   1 1      1         1            1     1 
Nachtegaal 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1  1   1 1 1 1     1 1 1  1 1 1 1 1 1 1  1 1 1     1 
Blauwborst                                                                     
rosse 
waaierstaart                                                                     
zwarte roodstaart           1          1      1 1           1 1       1          1     1 
gekraagde 
roodstaart 1                  1                                1               
Paapje              1                            1                          
roodborsttapuit 1      1 1 1  1      1 1 1 1    1 1 1     1   1  1 1 1  1 1 1 1   1 1     1 
Tapuit 1       1   1         1 1      1   1     1   1    1     1      1        
blonde tapuit         1         1   1                                              
zwarte tapuit                                                   1                 
blauwe rotslijster    1 1 1   1 1                               1       1      1          
rode rotslijster                                                                     
Belflijster                                                                     
Merel   1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1   1 1     1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1     1 
Kramsvogel                                                                     
Zanglijster             1                   1                                  1 
Koperwiek                                                                     
grote lijster 1                    1 1                       1   1        1 1     1 
cetti’s zanger   1   1    1  1        1    1      1     1   1      1    1    1          
Graszanger           1  1        1 1          1     1 1 1 1   1 1    1   1            
Snor           1  1                         1          1                    
Rietzanger           1                                     1                    



Excursienummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
bosrietzanger                                                                     
kleine karekiet           1  1                         1          1                    
grote karekiet           1  1                         1          1                    
vale spotvogel                                                                     
orpeusspotvogel                                                                     
provençaalse 
spotvogel                                                                     
Brilgrasmus    1                                                                
baardgrasmus   1 1 1 1 1 1 1         1       1        1   1 1         1    1 1 1       
kleine zwartkop 1       1          1    1        1     1   1 1   1     1    1   1       
Grasmus 1                                1     1                              
Tuinfluiter                                                                     
zwartkop  1 1 1 1 1 1 1 1         1    1 1     1      1         1        1 1 1       
orpheusgrasmus                                                          1          
Bergfluiter                           1    1      1 1                     1       
Tjiftjaf                             1                             1        1 
Fitis                   1   1      1             1          1             1 
Goudhaantje                           1                                  1       
vuurgoudhaantje                                                                     
grauwe 
vliegenvanger                        1                                             
bonte 
vliegenvanger                                                              1       
Staartmees    1 1 1 1            1    1           1 1 1  1       1    1 1 1     1 
Kuifmees                                                                     
zwarte mees                                                                     
Pimpelmees 1 1 1 1 1 1   1 1   1 1 1 1    1 1 1 1 1     1 1 1 1   1  1 1 1 1  1 1 1     1 
Koolmees 1 1 1 1 1 1   1 1   1 1 1 1  1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1     1 
Boomklever    1                      1 1   1                             1     1 
Boomkruiper    1   1 1    1   1  1 1    1    1      1 1            1      1 1     1 
Buidelmees                                                                     
Wielewaal         1   1      1             1            1    1 1 1 1  1 1 1       
zuidelijke 
klapekster         1            1 1               1   1    1 1    1      1        
roodkopklauwier 1 1 1 1 1 1 1  1     1 1 1 1 1   1 1 1 1     1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1      1 
Gaai   1 1   1 1                 1 1   1            1    1   1        1       
Ekster         1 1  1        1 1      1 1 1     1 1 1    1 1  1 1   1            
blauwe ekster 1  1    1 1 1 1     1 1 1 1   1 1 1 1 1     1 1 1    1 1  1 1 1 1 1 1 1     1 



Excursienummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
Kauw              1        1 1 1      1      1   1    1         1          1 
Alpenkraai        1                                                             
Roek                                                                     
zwarte kraai                           1    1                                    
Raaf 1 1 1 1 1 1   1      1 1 1 1   1 1 1   1     1   1 1   1   1 1 1 1 1 1 1     1 
Spreeuw         1                    1                                      
zwarte spreeuw 1 1 1    1 1 1 1     1 1 1 1 1   1   1 1     1 1 1 1   1 1  1 1 1 1 1 1      1 
Huismus 1 1 1 1  1 1 1 1     1 1 1 1 1 1  1 1 1     1 1 1    1 1  1 1 1 1 1 1 1     1 
spaanse mus           1  1      1 1 1          1     1   1    1 1  1   1 1          1 
Ringmus                                                                     
Rotsmus                                                                     
Vink 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1  1 1 1 1 1  1 1 1     1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1     1 
Keep                                                                     
europeese 
kanarie 1 1 1   1 1 1 1    1 1   1 1 1 1 1 1   1     1 1 1 1 1   1  1 1    1 1 1     1 
Groenling 1 1      1 1  1     1                                  1    1 1      1 
Putter 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1  1 1 1     1 1 1 1   1 1  1 1 1 1 1 1 1     1 
Sijs                                                                     
citroenkanarie                                        1                            
Kneu   1 1   1 1   1         1         1 1     1                   1   1       
Kruisbek                                                                     
Goudvink                                                                     
Appelvink             1                                                 1     1 
Geelgors                                                                     
Cirlgors                      1                                1  1   1       
Ortolaan                                                                     
Rietgors              1                                                       
grauwe gors 1 1 1   1 1 1 1 1     1 1 1 1 1    1 1 1     1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1     1 
grijze gors    1 1 1 1   1  1   1     1 1 1    1                      1                  
Excursietotaal 38 33 44 26 33 52 63 45 62 5 11 30 34 70 54 27 31 26 31 40 55 0 0 81 35 61 29 23 57 57 9 47 54 38 35 45 40 45 0 1 54 
 



Plantenlijst Extremadura 
 
 Excursienummer 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 25 26 27 28 29 31 33 35 36 37 38 
Bedektzadigen Angiospermen                                                      
Franse esdoorn Acer monspessulanum                        x                             
Klierbrem  soort Adenocarpus lainzii          x                                           
Zilverhaver Aira caryophylla                                      x               
Dwerghaver soort Aira spec                              x                       
Look zonder look Alliaria petiolata                      x                             x 
Look soort Allium neapolitanum                                                x     
Roze look Allium roseum    x                x   x             x               
Look soort Allium spec              x                                       
Els Alnus glutinosa                      x                               
Vossestaart soort Alopecurus spec                                                  x   
Bleek schildzaad Alyssum alyssoides                                          x           
Schildzaad soort Alyssum granatense                    x                                 
Schildzaad soort Alyssum simpex                                                    x 
Rood guichelheil Anagallis arvensis arvensis                                          x           
Blauw guichelheil Anagallis arvensis foemina   x                                                   
Guichelheil met grote blauwe bloemen Anagallis monelli   x x  x        x x   x     x   x x     x         x x   
Italiaanse ossentong Anchusa azurea                    x   x x     x     x               
Ossetong soort Anchusa undulata      x                                                
Mediterrane gele anemoon (ook witte bloemen) Anemone palmata   x x x     x                           x         x     
Schubkamille Anthemis tinctoria              x                                       
Reukgras soort Anthoxanthum hirsuta      x                                                
Reukgras Anthoxanthum odoratum                                                x     
Witte schermbloem Anthriscus caucalis      x                                                

Wondklaver 
Anthyllis vulneraria subsp 
praepropera     x   x                                              

Leeuwenbek (roze) Antirhinum hispanicum      x              x                           x     
Leeuweklauw soort Aphanes australis                                                x     
  Arabis pedemontana            x                                         
Voorjaarsscheefkelk (mediterraan bos) Arabis verna                                          x           
Aardbeiboom (mediterrane bos) Arbutus unedo              x           x                           
Bergzandmuur Arenaria montana                      x x   x             x         x 
Groene pijpbloem (bos bodembedekker) Aristolochia paucinerva   x x  x                x x x     x     x   x   x x   x 
Pijpbloem soort Aristolochia spec                          x                           



 Excursienummer 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 25 26 27 28 29 31 33 35 36 37 38 
Bedektzadigen Angiospermen                               
Aronskelk Arum italicum                      x         x                     
Spaans riet (kan heel hoog worden) Arundo donax                              x                       
Asperge soort Asparagus spec                              x x                     
Gewone affodil Asphodelus aestivus   x x    x  x             x             x               
Witte affodil Asphodelus albus     x       x                                   x   x 
Affodil soort Asphodelus spec             x                                       
Hokjespeul soort Astragalus alopecuroides  x                                                   
Hokjespeul soort Astragalus glaux x                                                    
Reuzenhokjespeul Astragalus lusitanicus   x x       x x               x           x     x x   
Hokjespeul soort Astragalus spec       x                                              
Wilde haver Avena sterilis                                               x     
Ballotesoort  (bloemen in krans, kelk rond) Ballota acetabulosa                               x         x           
  Barlia longibracteata                               x                     
Eenjarige madelief Bellis annua x x             x               x     x         x     
Madeliefje Bellis perennis             x                                       
Grote madelief Bellis sylvestris x x x  x      x   x     x x       x     x   x     x     
Eenjarig Brilkruid Biscutella didyma                                         x         x 
Brilkruid soort Biscutella spec                     x                               
Groot trilgras Briza maxima                             x                 x     
Bevertjes Briza media                   x                 x               
Klein trilgras Briza minor                                               x x   
Zachte dravik Bromus hordeaceus                                               x     
Heggerank Bryonia dioica  x x x x                  x     x x         x         x 
  Bupleurum angulosum           x                                         
Steentijm soort Calamintha spec     x                                                
Akkergoudsbloem Calendula arvensis  x x  x        x         x       x     x   x     x x x 
Goudsbloem Calendula spec x      x                      x                       
Struikhei Calluna vulgaris                                                   x 
Herderstasje Capsella bursa pastoris  x  x   x        x     x         x               x   x 
Kleine veldkers Cardamine hirsuta x    x                                                
Springzaadveldkers Cardamine impatiens                                                   x 
Tengere distel Carduus tenuiflorus         x                                           
Voorjaarszegge Carex caryophyllea                     x                               
Armoedige zegge Carex depauperata                     x                               
Zegge soort Carex muricata                                                   x 



 Excursienummer 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 25 26 27 28 29 31 33 35 36 37 38 
Bedektzadigen Angiospermen                               
Tamme kastanje Castanea sativa                       x x               x         x 
Europese netelboom Celtis australis  x       x                                           
  Centaurea cordubensis                     x                               
Spoorbloem soort Centranthus calcitrapa                                     x         x     
Wit bosvogeltje Cephanthera longifolia                       x     x           x           
Dolle kervel Chaerophyllum temulum  x                                                   
Stinkende gouwe Chelidonium majus                     x                               
Kroonganzebloem Chrysanthemun coronarium discolor                                         x           
Cistus met roze bloemen Cistus albidus  x                             x                     
Cistus met kleine witte bloemen Cistus clusii x    x                    x           x   x     x   x 
Kleverig zonneroosje Cistus ladanifer x x x x x  x  x   x     x     x   x x     x     x   x   x 
  Cistus monspeliensis                                             x     x 
Salieblad zonneroosje Cistus salvifolius     x  x                  x   x                   x   
Gezegende distel Cnicus benedictus     x                        x x                     
Herfsttijloos Colchicum spec x x                                                   
Heemstbladige winde Convolvulus althaeoides                               x                     
  Coronilla scorpioides                               x     x               
Riempjes Corrigiola litoralis                                               x     
Riempjes soort Corrigiola telephiifolia                   x         x                       
Hazelaar Corylus avellana                                                   x 
Mosbloempje Crassula tillaea x    x                x           x   x   x     x     
Mosbloempje soort Crassula vaillantii    x                                                 
Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna  x           x           x     x     x     x   x   x 
Groot streepzaad Crepis biennis                             x                       
Muurlleeuwenbek Cymbalaria muralis                         x                           
Kardoen/wilde artisjok (Foto) Cynara cardunculus        x           x         x x               x x   
Platte distel Cynara humilis      x                                               
Hondstong soort Cynoglossum spec                               x                     
Witte brem Cytisus multiflorus x x  x x                x x             x               
Gewone brem Cytisus scoparius    x x  x      x         x x     x                   x 
Brem soort Cytisus striatus                                                 x   
Peperboompje soort Daphne gnidium    x                                               x 
Peperboompje soort Daphne spec     x                        x                       
Doornappel Datura stramonium                         x                           
Wilde peen Daucus carota                             x                       



 Excursienummer 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 25 26 27 28 29 31 33 35 36 37 38 
Bedektzadigen Angiospermen                               
Vingerhoedskruid soort Digitalis spec                                           x         
Bruine hyacint Dipcadi serotinum   x x x               x         x       x     x   x     
Zandkool soort Diplotaxis catholica                   x       x                         
Voorjaarszonnebloem soort Doronicum amplexicauleum                     x                               
Voorjaarszonnebloem soort Doronicum carpetanum                       x                           x 
Weegbreevoorjaarszonnebloem  Doronicum plantagineum                                                   x 
Springkommommer Ecballium elaterinum     x                          x                     
  Echinospartum horridum  x                                                   
Slangenkruid soort Echium angustifolium                                         x           
Weegbree-slangenkruid (ook op camping) Echium plantagineum x x           x       x x x x x x     x         x     
Olijfwilg soort Eleagnus spec     x                        x                       
Boomhei (mediterrane bos) Erica arborea  x x      x x x         x                       x   x 
Portugese dophei Erica lusitanica             x                                       
Reigersbek soort Erodium carvifolium                                                   x 
Reigersbek soort Erodium chium                               x         x         x 
Reigersbek met lange vruchten Erodium ciconium x x   x        x           x   x                 x   x 
Zwaardherik Eruca sativa x    x  x      x x       x x   x       x               
Kruisdistel Eryngium campestre x    x  x                      x x                     
Eucalyptus (wordt in natuurpark verwijderd) Eucalyptus spec.    x                                                 
Roodbloemige wolfsmelk Euphorbia broteroi                     x                   x           
Kleine wolfsmelk Euphorbia exigua x                              x                     
Kroontjeskruid Euphorbia helioscopa                               x                   x 
Wolfsmelk soort Euphorbia peplus                               x                     
Wolfsmelk soort Euphorbia serrata                               x                     
Dwergedelweiss soort Evax spec     x  x                      x                       
Dwergedelweiss soort Evax lusitanica    x                                                 
Dwergedelweiss Evax pygmea                                     x   x     x x   
Reuzenvenkel Ferula communis     x          x         x     x                     
  Festuca elegans                     x                               
Vijg Ficus carica  x                                                   
Venkel Foeniculum vulgare x                                                    
Smalbladige es Fraxinus angustifolia       x              x   x     x         x           
Es Fraxinus excelsior                                         x           
Es soort Fraxinus spec             x                                       
Kievitsbloem soort Fritillaria lusitanica   x x                                                 



 Excursienummer 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 25 26 27 28 29 31 33 35 36 37 38 
Bedektzadigen Angiospermen                               
Thijmbladig zonnenroosje Fumana thymifolia                                     x       x       
Gewone duivenkervel Fumaria officinalis  x     x              x   x     x               x   x 
Duivenkervel  soort Fumaria reuteri x x  x x        x         x x   x x         x         x 
Geelster soort Gagea elliptica                           x                       x 
Geelster soort Gagea soleirolii                                                   x 
Geelster soort Gagea spec                       x                             
Galactites (soort distel, witte streep op blad) Galactites tomentosa     x x   x     x   x           x     x x x x         
Kleefkruid Galium aparine  x                                                   
Kruisbladwalstro Galium cruciata                     x                               
Walstro soort Galium verrucosa                         x                           
Stekelbrem soort Genista florida                     x                               
Stekelbrem soort Genista hispanica    x                                                 
Spaanse stekelbrem Genista horrida  x                                                   
Behaarde brem (kleurde hellingen geel) Genista hirsuta                             x       x         x     
Stekelbrem soort Genista spec                                                 x   
Slipbladige ooievaarsbek Geranium dissectum                             x                 x     
Glanzig robertskruid Geranium lucidum   x  x  x    x         x x       x         x     x   x 
Zachte ooievaarsbek Geranium molle  x   x                        x x                   x 
Robertskruid Geranium robertianum     x  x              x x x   x           x     x   x 
Illyrische zwaardlelie Gladiolus illiricus                                       x       x     
Gele ganzebloem (ook op het kampeerterrein) Glebionis segetum x    x                    x   x x         x     x     
Dwergiris (klein, blauw) Gynandriris sisyrinchium x    x              x         x x     x x             
Zonneroosje soort Halimium ocymoides                                                     
Klimop Hedera helix                     x                             x 
Wit zonneroosje Helianthemum apenninum  x                     x       x         x           
Geclekt zonneroosje Helianthemum syriacum   x                                                  
Mediterrane strobloem Helichrysum stoechas                                         x           
Stinkend nieskruid Helleborus foetidus                                                   x 
Breukkruid soort Herniaria cinerea  x                                       x           
Kaal breukkruid Herniaria glabra                                                     
Behaard breukkruid Herniaria hirsuta                           x   x                     
Paardehoefklaver Hippocrepis comosa     x                                                
Hop Humulus lupulus                     x                               
Wilde hyacint Hyacinthoides hispanica     x      x x       x x x x             x         x 
Navelkruid Hydrocotyle vulgaris    x                                                 



 Excursienummer 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 25 26 27 28 29 31 33 35 36 37 38 
Bedektzadigen Angiospermen                               
Klaver soort Hymenocarpus lotoides     x              x         x                 x   x 
Gewoon biggenkruid Hypochaeris radicata                             x                       
Grondster Illecebrum verticillatum                             x                       
Winterjasmijn Jasminum nudiflorum                               x                     
Rus soort Juncus acutus                                               x     
Greppelrus Juncus bufonius                                               x     
Koprus Juncus capitatus                                               x     
Mantelanjer  soort (ook op het kampeerterrein) Kohlrauschia velutina                                                     
Kompassla Lactuca serriola                             x x                     
Goudkamgras Lamarckia aurea     x                    x                     x     
Hoenderbeet Lamium amplexicaule x x   x          x         x                           
Dovernetel soort Lamium garganicum                           x                         
Paarse dovenetel Lamium purpureum                                                   x 
Dovenetel soort ( witte stip) Lamium spec  x                                                   
Naakte lathyrus Lathyrus aphaca                                                     
Lathyrus soort(wit) Lathyrus clymenum  x                                                   
Lathyrus soort Lathyrus cicera    x               x     x   x x     x             x 
Lathyrus soort Lathyrus setifolia       x                                              
Kuiflavendel (zeer veel voorkomend) Lavandula stoechas x x     x  x x x       x   x   x       x   x     x     
Kleine leeuwentand Leontodon saxatilis                         x                         x 
Margriet Leucanthemum vulgare   x                                                  
Vlasbek soort Linaria amethystea ssp amethystea   x                          x         x       x     
Leeuwebek soort (blauw) Linaria elegans                                                 x   
Vlasbek soort Linaria saxatilis   x                x         x                   x   
Leeuwebek soort (geel) Linaria viscosa        x                                 x           
Vlasbekje soort Linaria spec             x                                       
Vlas soort Linum bienne     x                    x                           
Overblijvend vlas Linum perenne                                     x               
Vlas soort Linum usitatissimum     x                        x                       
Struikparelzaad Lithodora fruticosa                                         x         x 
Parelzaad soort Lithodora prostata                     x                               
Kamperfoelie soort Lonicera perfoliata                               x                     
Kamperfoelie soort Lonicera spec    x                                                 
Moerasrolklaver Lotus uliginosus                                                     
Blauwe lupine (Foto) Lupinus angustifolius  x x     x               x x   x x                     



 Excursienummer 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 25 26 27 28 29 31 33 35 36 37 38 
Bedektzadigen Angiospermen                               
Spaanse lupine Lupinus hispanicus    x x  x                                  x           
Gele lupine Lupinus luteus             x           x                       x   
Franse veldbies Luzula forsteri                     x                             x 
Groot kaasjeskruid Malva silvestris               x                                     
Malva soort Malva spec                             x                       
Malrove soort Marrubium spec x                                                    
Gevlekte rupsklaver Medicago arabica     x  x        x       x       x                   x 
Rupsklaver soort Medicago ciliaris               x                                     
Sikkelklaver Medicago falcata                               x                     
Ruige rupsklaver Medicago polymorpha  x   x                          x                     
Rupsklaver soort Medicago spec                               x                     
Eenbloemig parelgras Melica uniflora                     a                               
Munt soort wollig Mentha spec x    x                                                
Witte munt Mentha suaveolens                                                   x 
  Mercurialis ambigua                               x                     
Tuinbingelkruid Mercurialis annua   x                                            x     
Groot bronkruid Montia fontana                                               x     
Kuifhyacint Muscari comosum  x x x x x  x           x         x x     x   x     x     
Akkervergeetmijnietje Myosotis arvensis  x                                                   

Vergeetmijnietje soort 
Myosotis decumbens subsp 
teresiana                           x                         

Ruw vergeetmijnietje Myosotis ramosissima                                                   x 
Moerasvergeetmijnietje Myosotis scorpioides                                               x     
Hoepelroknarcis (ook op het kampeerterrein) Narcissus bulbocodium x    x                    x   x       x           x   
Narcis soort Narcissus cuattrecassasii                           x                         
Narcis soort Narcissus fernandesii                   x   x                             
Narcis soort Narcissus rupicola                                                   x 
Bleke narcis Narcissus triandrus pallidulus   x          x       x x   x                       x 
Witte waterkers Nasturtium officinale                                                     
Nonnetjesorchis Neotinea maculata                               x                     
Dodemansvingers Oenanthe crocata x x  x                                           x     
Olijfboom Olea europaea  x                           x                       
Witte onschuld (lijkt op wit vergeet-mij-nietje) Omphaloides linifolia                                                     
  Onobrychis humulis x                                    x               
  Onobrychis peduncularis                                       x             



 Excursienummer 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 25 26 27 28 29 31 33 35 36 37 38 
Bedektzadigen Angiospermen                               
Gele orchis (op kalkterreintje bij Almaraz) Ophrys lutea                               x                     
Snippenorchis (op kalkterreintje bij Almaraz) Ophrys scolopax                               x                     
Spiegelorchidee Ophrys speculum                               x                     
Wolweversorchis Ophrys tenthedinifera                                     x               
Schijfcactus Opuntia ficus indica                         x                           
Blesharlekijn Orchis champagneuxii     x                        x                   x   
Wantsenorchis Orchis coriophora                                             x       
Italiaanse orchis (op kalkterreintje bij Almaraz) Orchis italica                                 x                   
  Orhis langei                     x                               
Ijle orchis Orchis laxiflora               x       x   x     x   x       x   x   
Orchidee soort Orchis spec                               x                     
Marjolein Origanum majorana/vulgare  x  x                                               x 
Vogelmelk soort (bloemsteel kort, niet vertakt) Ornithogalum collinum  x                                                   
Gewone vogelmelk Ornithogalum umbellatum  x x x x  x x     x x   x x   x   x x     x         x     
  Ornithopus compressus                                     x         x   x 
Serradella Qrnithopus sativus                   x                                 
Bont vogelpootje Ornithopus varia                         x                           
Hennepvreter (blauwe bloemen) Orobanche ramosa   x    x            x                       x   x     
Bremraap soort Orobanche spec                 x                                   
Grote bremraap Orobanche rapum-genistae     x                          x     x x             
Westelijke pioenroos Paeonia broteroi                       x                             
Stekelig sterrenoogje Pallenis spinosa                                                     
Ruige klaproos Papaver argemone                         x                           
Bleke klaproos Papaver dubium x                                                    
Klaproos soort Papaver pinnatfidum                   x                 x               
Grote papaver Papaver rhoeas x                              x                     
Ogentroost soort Parentucellia latifolia x       x     x x     x       x       x   x     x     
Kleverige ogentroost Parentucellia viscosa                                               x     
Klein glaskruid Parietaria judaica       x              x   x     x         x           
Ronde steppe-edelweiss Paronychia argentea             x       x   x   x x         x x   x     
Steppe edelweiss soort Paronychia kapela?     x                                                
Steppe edelweiss soort Paronychia suffruticosa x                                                    
Mantelanjer soort Petrorhagia spec                                     x     x         
Zeeden Pinus pinaster                         x                           
Parasolden Pinus pinea                             x                       



 Excursienummer 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 25 26 27 28 29 31 33 35 36 37 38 
Bedektzadigen Angiospermen                               
Erwt Pisum sativum                               x                     
Weegbree soort Plantago afra                         x                           
Hertshoornweegbree Plantago coronopus x      x        x               x               x     
Weegbree soort Plantago lagopus        x     x           x                       x   
Smalle weegbree Plantago lanceolata  x                                       x     x     
Grote weegbree Plantago major               x               x                     
Straatgras Poa annua                     x                         x     
Knolbeemdgras Poa bulbosa               x     x   x                     x     
Kransmuur Polycarpon tetraphyllum                                               x     
Salomonszegel Polygonatum multiflorum                       x                             
Welriekende slaomonszegel Polygonatum odoratum                           x                       x 
Ganzerik  soort Potentilla grandiflora                                                     
Stengelloze sleutelbloem Primula vulgaris/acaulis                                         x         x 
  Psoralea bituminosa                               x                     
  Ptilostemon hispanicus                   x           x                     
Eik soort Quercus faginea subsp faginea                         x                           
Steeneik Quercus ilex x x     x  x x             x   x x               x     
Pyrenese eik Quercus pyrenaica     x                x x   x                       x 
Eik soort Quercus rotundifolia             x                                       
Kurkeik Quercus suber  x   x  x  x x             x                           
Viltige eik Querecus tomentosa                         x                           
Knolboterbloem Ranunculus bulbosus  x                                                   
Klimopwaterranonkel Ranunculus hederaceus                         x                           
Boterbloem soort Ranunculus muricatus               x                                 x   
Boterbloem soort Ranunculus ollisiponensis                     x x                           x 
Drijvende waterranonkel Ranunculus omiophyllus                         x                           
  Ranunculus ophioglossifolius                                                 x   
Boterbloem soort Ranunculus paludosus             x                                       
Waterranoncel soort Ranunculus peltatus x    x                        x                       
Boterbloem soort Ranunculus pseudomillefoliatus             x                                       
Blaartrekkende boterbloem Ranunculus scleratus x                                                    
Waterranonkel soort Ranunculus spec  x   x        x                                       
Boterbloem soort, gevulde bloemen, fijnverdeeld 
blad Ranunculus spec         x                                                   
Wouw Reseda luteola                          x         x                       
Rapunzelreseda Reseda phyteuma     x                          x                     



 Excursienummer 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 25 26 27 28 29 31 33 35 36 37 38 
Bedektzadigen Angiospermen                               
  Rhagadiolis edulis                               x               x   x 
  Rhagadiolis stellatus                   x                                 
Wegedoorn soort Rhamnus oleoides                               x                     
Rhododendron Rhododendron ponticum         x                                           
Schijncrocus soort Romulea bulbocoidum clusiana                         x                           
Schijncrocus soort Romulea ramiflora                         x                           
Schijncrocus soort Romulea spec                                                 x   
Rozemarijn Rosmarinus officinalis       x                  x                           
Meekrap soort Rubia peregrina                     x x                             
Meekrap Rubia tinctoria                                                     
Braam soort Rubus spec               x                                     
Bosbraam Rubus fruticosus  x                                                   
Schapezuring Rumex acetosella  x                           x                 x     
Zuring  soort Rumex bucepholophoras                   x     x   x       x         x     
Zuring  soort Rumex hastata     x                                                
Spaanse zuring Rumex scutatus x  x  x  x              x   x     x                   x 
Muizendoorn Ruscus aculeatus  x                   x                   x           
Veldsalie Salvia pratensis                               x                     
Kleinbloemige salie Salvia verbenacea                   x         x                       
Vlier Sambcus nigra                     x                               
Kleine pimpernel Sanquisorba minor  x  x x  x                  x               x         x 
Pimpernel soort Sanguisorba verrucosa                   x         x                       
Heiligenkruid Santolina rosmarinifolia                                       x       x     
Borstelkrans Satureja vulgaris             x       x                               
Knolsteenbreek Saxifraga carpetana         x                                           
Knolsteenbreek Saxifraga granulata           x         x x   x             x         x 
Naaldenkervel Scandix pecten-veneris   x                          x x                     
Spaanse hyacint Scilla hispanica   x      x   x         x x                         x 
  Scorpiurus muricata                               x                     
  Scorpiurus vermiculatus                               x                     
Helmkruid soort Scrophularia peregrina                       x x               x           
  Securinega tinctoria                   x                                 
Vetkruid soort (wit) Sedum album  x  x                                                 
Tripmadam Sedum rupestre                       x                             
Jacobskruiskruid Senecio jacobaea  x                           x                       



 Excursienummer 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 25 26 27 28 29 31 33 35 36 37 38 
Bedektzadigen Angiospermen                               
Kleverig kruiskruid Senecio viscosus    x                     x                           
Gewone tongorchis (veel in weiden) Serapias lingua   x   x  x                       x     x x   x   x x   
  Sesamoides purperascens                   x                                 
  Sesamoides spec                             x                 x     
Blauw walstro Sherardia arvensis x x x x x          x         x     x     x   x     x   x 
Kleurige koekoeksbloem (op camping) Silene colorata/italica x    x                    x   x x     x               
Franse silene Silene gallica        x                     x       x     x   x     
Avondkoekoeksbloem Silene latifolia (subsp alba)     x              x   x x               x         x 
Nachtsilene Silene nutans                     x                               
Silene soort Silene spec                       x                             
Blaassline Silene vulgaris                               x                     
Mariadistel Silybum marianum x   x x x             x     x     x                   x 
Gewone raket Sisymbrium officinale  x                                             x     
Zwartmoeskervel Smyrnium olusatrum  x                       x                           
Echte guldenroede Solidago virgaurea                     x                               
Akkermelkdistel Sonchus arvensis x                                                    
Gekroesde melkdistel Sonchus asper                               x                     
Melkdistel soort Sonchus spec  x                                                   
Bezemstruik Spartium junceum                               x                   x 
Schijnspurrie  soort Spergularia fimbriata             x                                       
                                
Paarse schijnspurrie (veel voorkomend) Spergularia purpurea  x           x           x     x     x x       x x   
Akkerandoorn Stachys arvensis                                     x             x 
Vogelmuur Stellaria media  x                                                   
Spekwortel Tamus communis  x  x x      x         x x       x         x           
Paardebloem soort Taraxacum spec                                               x     
Klein tasjeskruid Teesdalia nudicaulis x    x  x  x   x       x                   x         x 
Valse salie Teucrium scorodonia     x                                                
  Thapsia villosa                             x                       
Witte krodde Thlaspi arvense     x                                                
Tolpis soort (gele bloem met donker hart) Tolpis barbata  x                 x                   x             
Akkerdoornzaad Torilis arvensis                                               x     
Paarse morgenster Tragopogon porrifolius sp australis      x                                               
Hazenpootje Trifolium arvense   x                x     x   x x     x           x   
Liggende klaver Trifolium campestre x                                              x     



 Excursienummer 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 25 26 27 28 29 31 33 35 36 37 38 
Bedektzadigen Angiospermen                               
Klaver soort Trifolium cherleri                                                 x   
Kleine klaver Trifolium dubium  x                                             x     
Witte klaver Trifolium repens       x                                        x     
Onderaardse klaver Trifolium subterraneum x                                              x     
Sterklave Trifolium stellatum               x               x     x         x     
Viltige klaver Trifolium tomentosum        x       x             x       x         x     
Gevlekt zonneroosje soort Tuberaria bupleurifolius           x                                         
Gevlekt zonneroosje (donkere vlekken in hart) Tuberaria guttata  x  x               x         x       x         x     
Zonneroosje soort Tuberaria spec     x                                                
Gaspeldoorn soort Ulex parviflorus  x x                                                  
Rotsnavelkruid Umbilicus rupestris x x x    x    x x       x x x   x x         x     x   x 
Rotsnavelkruid soort Umbilicus spec x                                                    
Herfststijlloos soort (groter en slordiger) Urginea maritima  x  x                     x     x           x   x   x 
Brandnetel soort Urticaria spec       x                                              
Brandnetel soort Urtica membanacea                         x                           
Kleine brandnetel Urtica urens                         x     x                     
Kleine valeriaan Valeriana dioica  x                             x                     
Valeriaan soort Valeriana spec             x                                       
Veldsla soort Valerianella spec    x                           x                 x   
Mottenkruid Verbascum blattaria                                         x           
Veldereprijs Veronica arvensis                                               x     
Beekpunge Veronica beccabunga                                           x         
Klimopbladereprijs Veronica hederifolia     x                  x x               x         x 
Wintersneeuwbal (mediterrane bos) Viburnum tinus           x x                                       
Wikke soort Vicia atrorubens       x                                              
Wikke soort Vicia benghalensis (atropurpurea) x    x          x         x   x x           x         
Gele wikke Vicia lutea     x                    x   x x     x         x   x 
Smalle wikke Vicia sativa subsp angustifolia                                     x               
Voederwikke Vicia sativa subsp sativa               x             x x                     
Wikke soort Vicia sativa spec     x                                                
Wikke soort Vicia spec             x                                       
Maagdenpalm, grote lichtblauwe bloemen Vinca difformis     x                                                
Akkerviooltje Viola arvensis  x   x      x             x   x x               x     
Viooltje soort Viola kitaibeliana ?   x                                                  
Viooltje soort Viola langeana                                                   x 



 Excursienummer 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 25 26 27 28 29 31 33 35 36 37 38 
Bedektzadigen Angiospermen                               
Donkersporig bosviooltje Viola reichenbachiana                       x                             
Bleeksporig bosviooltje Viola riviniana                       x                             
Langbaardgras soort Vulpia ciliata                                               x     
                                                        
Wofsklauwfamilie Lycopsida                                                     
  Selaginella spec         x                                           
                                                        
Varens en Paardenstaarten Pteropsida                                                     
Zwartsteel Asplenium adianthum-nigrum     x                    x               x           
Muurvaren Asplenium ruta-muraria     x                                                
Steenbreekvaren Asplenium trichomanes  x x  x  x            x x x   x             x         x 
Schubvaren Ceterach officinarum     x  x  x         x                     x         x 
Blaasvaren soort Cystopteris spec.                                          x           
  Polypodium cambricum         x                                           
Eikvaren Polypodium vulgare                   x x x                             
Adelaarsvaren Pteridium aquilinum  x  x               x       x             x     x   x 
                                                                
Mossen Bryophyta                                                             
Levermos soort Peltigera spec                             x                               

 



Lijst van waargenomen vlinders & overige insecten per locatie / excursie. 
 
2010 KNNV-kamp Spanje: Monfragüe, 11 t/m 25 april.                         
                            
Voor de dagvlinders is de volgorde aangehouden van 'Dagvlinders van Europa (Tristan Lafranchis, KNNV Uitgeverij;ISBN 9789050113021).         
Bij de nachtvlinders zijn eerst de soorten vermeld die afgebeeld staan in de veldgids 'Nachtvlinders' ( Tirion Natuur, ISBN 90-5210-625-8);           
Voor de overige soorten, zowel de macro's als de micro's, is de volgorde volgens 'The lepidoptera of Europe, A distributional Checklist' (Karsholt & Razowski, ISBN 87-88757-01-3)  
                            
x = volwassen exemplaar;    r = rups/larve;    z = zakje.                          
                            

  wetenschappelijkenaam NL-naam 

locatie / 
excursie 
nr.                              

Dagvlinders       camp 1 2 3 4 5 6 7 8 13 15 16 19 21 22 24 25 27 29 31 33 34 37 38 

Lafr; blz.                                                       
44   Pyrgus malvae (L., 1758) aardbeivlinder x x x                 x                         
54   Papilio machaon (L., 1758) koniginnenpage                           x   x         x       
54   Iphiclides podalirius (L., 1758) koningspage                                         x x     

56   Zerynthia rumina 
spaanse 
pijpbloemvlinder x   x x x                           x         x 

74   Pieris brassicae (L., 1758) groot koolwitje x                                               
80   Pieris rapae (L., 1758) klein koolwitje x x               x   x         x           x   
76   Pieris napi (L., 1758) klein geaderd witje x   x                         x x     x         
82   Anthocharis cardamines (L., 1758) oranjetipje                                         x     x 
84   Anthocharis euphenoides geel oranjetipje                                       x       x 
88   Euchloe crameri westelijk marmerwitje x   x             x x x   x     x x           x 
64   Colias crocea (Fourcroy, 1785) oranje luzernevlinder x x x             x   x   x     x         x     
60   Gonepteryx rhamni (L., 1758) citroenvlinder                                               x 
91   Pontia daplidice resedawitje x                                               
106   Heodes phlaeas (L., 1761) kleine vuurvlinder x   x     x         x x   x     x               
110   Lycaena alciphron violette vuurvlinder                                           x     
104   Callophrys rubi (L., 1758) groentje     x                                           
130   Aricia agestis crameri moors bruin blauwtje x     x               x                         
136   Celastrina argiolus boomblauwtje           x                                     
142   Glaucopsysche alexis bloemenblauwtje x   x                                           

142   Glaucopsyche melanops 
spaans 
bloemenblauwtje       x                                         

162   
Polyommatus icarus (Rottemburg, 
1775) icarusblauwtje x                                               

200   Vanessa atalanta (L., 1758) atalanta   x                                     x       



Dagvlinders       camp 1 2 3 4 5 6 7 8 13 15 16 19 21 22 24 25 27 29 31 33 34 37 38 
200   Vanessa cardui (L., 1758) distelvlinder   x   x     x             x             x x     
202   Inachis io dagpauwoog       x                                         
202   Aglais urticae kleine vos                               x                 

338   
Coenonympha pamphilus (L., 
1758) hooibeestje x   x x   x           x   x     x x x       x   

246   Pararge aegeria (L., 1758 bontzandoogje     x                                           
250   Lasiommata megera (L., 1767) argusvlinder       x                                         
                                                        
                                                        
Nachtvlinders                                                       
K&R Nvlgids                                                     
  52h Lasiocampa trifolii kleine hageheld               r r                               
  55b Watsonella binaria gele eenstaart x                                               
  55c Watsonella cultraria beukeneenstaart x                                               
  123a Archiearis parthenias oranje berkenspanner                                     x           
  123c Alsophila aescularia voorjaarsboomspanner x                                               
  124m Scopula marginepunctata prachtstipspanner x                                               
  125v Rhodometra sacraria roodstreepspanner x                                               
  125w Lythria cruentaria zuringspanner                       x                     x   
  126k Xanthorhoe fluctuata zwartbandspanner x                                               
  138e Stegania trimaculata drievlekspanner x                                               
  139a Chiasmia clathrata klaverspanner                                 x               
  149d Aspitates ochrearia gele kustspanner x x                           x             x   
  211c Furcula bifida wilgenhermelijnvlinder x                                               
  212f Harpyia milhauseri draak x                                               
  212i Thaumetopoea processionea eikenprocessierups           r                                     
  216a Diacrisia sannio roodbandbeer x x                                             
  217b Tyria jacobaeae sint-jacobsvlinder x                                               
  311g Agrotis segetum gewone velduil x                                               
  312a Agrotis clavis geoogde worteluil x                                               
  312d Agrotis ipsilon grote worteluil x                                               
  312f Agrotis puta puta-uil x                                               
  312i Axylia putris houtspaander x                                               
  314h Peridroma saucia blauwvleugeluil x                                               
  317i Hadena perplexa variabele silene-uil x                                               
  319t Mythimna scirpi puntlijngrasuil x                                               
  326m Chloantha hyperici sint-janskruiduil x                                               
  328a Apamea crenata variabele grasuil x                                               



Dagvlinders       camp 1 2 3 4 5 6 7 8 13 15 16 19 21 22 24 25 27 29 31 33 34 37 38 
  333j Eublemma parva klein purperuiltje x                                               
  333p Acontia lucida bleekschouderuil x                                               
  334r Autographa gamma gamma-uil x                 x x x             x     x     

359   Adela croesella (Scopoli, 1763) 
gebandeerde 
langsprietmot     x             x                         x   

743   Psychidae een zakjesdrager x                                   x           
1525   Plutella xylostella (L., 1758) koolmotje x                 x x       x x           x     

1655   
Ethmia bipunctella (Fabricius, 
1775) grote zwartwitmot x                                               

3849   
Dichomeris marginella 
(Fabricius,1794) jeneverbesmot x                                               

5438   
Marasmarcha oxydactylus  
(Staudinger, 1849) een vedermot.               x                                 

6168   
Scoparia ambigualis  (Treitschke, 
1829) grijze granietmot x                                               

6172   Scoparia pyralella (D&S, 1775) oranje granietmot x                                               
6531   Udea ferrugalis  (Hübner, 1796) oranje kruidenmot                   x         x x                 
6719   Nomophila noctuella  (D&S, 1775) luipaardlichtmot x                                               

6775   
Phyllodesma suberifolia 
(Duponchel, 1842) "kurkeikblad" x                                               

6793 blz 41 Saturnia pyri (D&S, 1775) grote nachtpauwoog x                                               
7583   Rhoptria asperaria  (Hübner, 1817)   x                                               

7806   
Adactylotis gesticularia (Hübner, 
1817)   x         x                                     

7880   
Euchrognophos variegata 
(Duponchel, 1830)   x                                               

9279   Cleonymia baetica (Rambur, 1837)   x                                               

9284   
Cleonymia yvanii (Duponchel, 
1833)   x                                               

9424 vlindernet! Caradrina kadenii (Freyer, 1836) kadeni-stofuil x                                               

9436   
Paradrina flavirena  (Guenée, 
1852) een stofuil x                                               

9946   Hadena filigrama (Esper, 1788) een silene-uil x                                               
                                                        
Overige 
insecten                                                       
                                                        
kevers                                                       

    Meloe majalis 
roodgestreepte 
oliekever   x                       x         x     x     

    Meloe proscarabeus gewone oliekever             x           x                       
    Calyptomerus spec. een penseelkevertje             x                                   



Dagvlinders       camp 1 2 3 4 5 6 7 8 13 15 16 19 21 22 24 25 27 29 31 33 34 37 38 

    Tropinota spec.    (hirta ? ) 
een soort 
stuifmeelkevertje                                             x   

    Cryptocephalus vittatus een haantje                                             x   
    Chrysomilidae spec. een goudhaantje                                 x               
    Geotrupes spec. een mestkever                                 x               
    Scarabeus sacer heilige scarabee x                                               
    Scarabeus laticollis gestreepte pillendraaier x                                               

    Copris hispanus 
spaanse 
neushoornkever x                                               

    Amphimallon majale een soort  "juni-kever" x                                               
    Carabis spec. een loopkever                           x                     
    Blaps gigas een "dodentor"                   x                             
    Lampyrus noctiluca glimworm x                                               
diversen                                                       
    Ischnura elegans lantaarntje                                             x   

    Panorpa meridionalis 
een zuidelijke 
schorpioenvlieg     x                                           

    Eucera nigrescens zuidelijke langhoornbij                                 x               
    Halictinae spec. een groefbij                                 x               
    Bombylius spec. een wolzwever             x                                   
    Anthrax anthrax zwarte wolzwever x   x                                           
    Eristalis tenax blinde bij                     x                           

    Phaonia spec. 
een vlieg op 
uitwerpselen e.d.                   x                             

    Scolopendra cingulata reuzen duizendpoot       x     x     x x           x           x   
    Cryptops hortensis gewone duizendpoot                                             x   
    Scutigera coleoptrata "spinnen duizendpoot"                           x                     

    Buthus occitanus 
spaanse gele 
schorpioen                                 x               

    Gryllotalpa gryllotalpa veenmol x   x                 x                         
    Gryllus bimaculatus zuidelijke veldkrekel             x         x                         
    Prionotos hystrix een "steensprinkhaan"             x                                   
    Anacridium aegyptium bloemkoolsprinkhaan x   x                                   x       
    Acrida ungarica mediterranea een "neussprinkhaan" x                                               
    Lygaeus spec. een vuurwants                                     x           
    Gerris lacustris schaatsenrijder                   x                         x   
    Forficula auricularia gewone oorworm x                                               
 



 
 
 
Informatie over de Extremadura: 
 
Boeken: 
Crossbill guide: Extremadura, Spain ISBN 90 5011 223 4 
Ornithologische routes Extremadura,  
 
Interessante websites: 
http://www.crossbillguides.org/ewp/extremadura/ 
http://www.crossbillguides.org/ewp/extremadura/nature/checklists/checklistbirds.pdf 
http://www.crossbillguides.org/ewp/extremadura/nature/checklists/checklistorchids.pdf 
http://www.extremadura-spain.com 
http://www.walkingextremadura.com/walking_extremadura/walking_extremadura.html 
http://www.ruralextremadura.com/vogelbeobachtungholland.htm 
 
Campingsite: 
http://www.campingmonfrague.com 
 
 


