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Voorwoord 

 

Beste mede-kampgenoten, 

Als kampvoorzitter valt mij de eer te beurt om een voorwoordje voor dit kampverslag te schrijven. Wat hebben we het goed gehad! Als ik 

terugdenk aan die mooie Spaanse Pyreneeën en ons schitterende kampterrein aan de rand van het park Aigüestortes, komen er veel positieve 

beelden bij mij langs; het gezellig samenzijn, de schitterende natuur, de avonturen die we samen beleefd hebben, de beklimmingen, het mooie 

weer en de bezieling van eenieder die een programmaonderdeel voor zijn/haar rekening heeft genomen.  

Een bijzonder woord van dank wil ik richten aan de familie Reinders, die er voor heeft gezorgd dat dit verslag tot stand kon komen. We weten 

allemaal hoeveel werk dat met zich meebrengt. Chapeau! 

Tegen de deelnemers wil ik zeggen: geniet van nog even na en kijk nog eens naar de vele waarnemingen die we gedaan hebben. Ik hoop dat 

andere geïnteresseerden die dit verslag onder ogen krijgen gestimuleerd worden om zelf ook eens naar Espot af te reizen. Het is echt een 

aanrader! 

 

Veel leesplezier toegewenst, 

 

Loek van der Lans 

Kampvoorzitter Pyreneeën zomer 2012 
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Inleiding 

Dit is het kampverslag van het KNNV kamp K09  Aigüestortes i Estany de Sant Maurici  in Espot in de  Spaanse Pyreneeën.  Het kamp duurde 

twee weken van 8 juli tot 22 juli 2012. Er deden éénendertig deelnemers mee waarvan vier kinderen. We verbleven tijdens het kamp op de 

camping Voraparc en hebben één nacht in één van de vele berghutten van het park geslapen. De camping ligt ten oosten van het dorp Espot 

op een hoogte van 1400 meter NAP. Espot ligt in Catalonië in het oostelijk deel van de Spaanse Pyreneeën, niet ver van Andorra.    

Espot ligt bij het nationale park Aigüestortes i Estany de Sant Maurici,  één van de vele nationale parken die in de Pyreneeën zijn. Het park ligt 

op een hoogte tussen de 1400 meter en 3000 meter en is daarmee een hoger stuk van de bergketen van de Pyreneeën. Door de hoogte is het 

klimaat relatief koud en is het seizoen voor flora en gerelateerde fauna kort  en uitbundig. Het tijdstip van het kamp,  begin juli, is een prachtig 

moment. Andere maanden zijn minder geschikt omdat er een belangrijk deel van het jaar sneeuw ligt. Het park Aigüestortes i Estany de Sant 

Maurici  zelf is de moeite waard om te wandelen en te genieten van het prachtige landschap met vele bergmeren en de speciale natuur. Maar 

ook de omgeving van het park is de moeite waard, naast natuur en landschap is er boeiende cultuurhistorie in verborgen dorpjes.   

Er was een gevarieeerd excuriseprogramma.  We hebben tijdens het kamp veel gewandeld en via verschillende kruipexcursies gezocht naar 

planten, insecten, vogels en dieren.  In het excursieoverzicht staat precies beschreven welke excursies er gedaan zijn en waar we naar toe 

geweest zijn. Bijzonder was de veelheid aan vlinders, bijzondere planten en indrukwekkende gieren. Na het excursieoverzicht wordt in dit 

veslag aangegeven welke insecten, vogels en planten we hebben waargenomen.  

Het gebied is de moeite waard om nogmaals te bezoeken en heeft alles in zich om opnieuw een succesvol KNNV-kamp te organiseren.  

Dank aan ieders bijdrage om van dit kamp een succes te maken.  
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Overzicht excursies KNNV kamp Espot,  Pyreneeën van 8 tot 22 juli 2012 

Nr. Naam excursie  Start punt  Vervoer 

naar 

startpunt 

Type excursie Hoogte 

Verschil 

In m. 

Afstand 

In km. 

½ ¾ of  

1 dag 

Bijzonderheden en 

indrukken 

zondag 8/7 

Aankomst, start van het kamp 

maandag 9/7 

1 Hooiland ten oosten van 

de camping 

Camping - Kruipen 0 m 1 km ½ 

 

Erg veel zon, bloemen 

en insecten. Zie 

waarnemingen 

2 Vanaf hooiland naar 
Espot 

Camping - Kruipen 100 m 3 km ½ Zie waarnemingen. 

Leuke terrasjes in Espot. 

3 Estaís Camping - Wandelen 400 m 7 km ½ 

 

Erg droog en warm; 

Estaís was alles dicht 

vanwege siesta tijd. 

dinsdag 10/7 

4 Coll de Fogueruix 

(2108m) 

Camping - Doorlopen 700 m 8 km 1 dag Heel steil, stil en prachtig 

hellingbos.  

5 A. Estany de Sant 

Maurici 

Camping - Wandelen 500 m 10 km 1 dag Vanaf Sant Maurici (= de 

parkeerplaats) tot ‘t meer 
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   is het erg toeristisch.           

B. Rondwandeling rond 

het meer 

Camping   1000m 16 km  B. Rondwandeling is 

mooi 

6 Sant Salvador/Pic de 

Quartiules (2226m) 

Parkeerplaats 

bij “Refugi de 

Pla de la Font” 

(2015m) 

auto Kruipen 200 m 1 km ¾ dag Mooi uitzicht boven 

“gierenhelling”. 

woensdag 11/7 

7 Estani Lladress en 

Estanys de Trescuro 

(richting Refugi J.M. 

Blanc) 

Camping - Doorlopen en 

bij Trescuros: 

kruipen 

600m 8km 1 dag Donker karrenspoor door 

bos; met beetje zon: 

mooie begroeiïng.  

De meertjes de Trescuro 

liggen ver beneden het 

pad, vochtig en 

moerasachtig 

(zonnedauw).  

8 Vall de Baïasca Parkeerplaats 

bij dorp Baïasca 

auto Wandelen 400m 4 km 1 dag Route in omgekeerde 

richting lopen is moeilijk. 

Bewegwijzering niet 

goed aangegeven. Zie 

ook  waarnemingen 

(vlinders). 

9 Vlindermuseum Sort In dorp Pujalt auto Museum - - NB 

check 

Museu de les Papallones 

de Catalulnya - 25568 
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nabij Sort open-

stelling 

Pujalt – Sort.Tel. 973 

620 743 - 655 475 661 

9a Clot de la Bassa Meertje: Clot  de 

la Bassa 

Auto Kruipen 100m 2 km ½ dag Vanaf Super Espot over 

halfverharde weg naar 

zuiden tot het meertje. 

Zie waarnemingen. 

donderdag 12/7 

10 Planell des Estanyeres Parkeerplaats 

bij “Refugi de 

Pla de la Font” 

Auto Kruipen 400 m 9 km 1 dag Moerasgebiedje. Zie 

waarnemingen. 

11 A. Planes de Son nr. 
Zuiden 
B. Planes de Son nr. 
Noorden 

Parkeerplaats 

“Centre Natura 

Caixa 

Catalunya” 

Auto Doorlopen 400 m 12 km 1 dag Ronald is vanaf Planell 

des Estanyeres 

doorgelopen naar Pla de 

la Font en naar de 

camping. Is goed te 

doen. 

12 Rond  Estany de St. 

Maurici, naar Estany de 

les Obagues de Ratera 

en Mirador D’ Estany 

Parkeerplaats 

Sant Maurici 

(ingang Parc 

Nacional). 

Auto Doorlopen 600 m 13 km 1 dag Estany de les Obagues 

de Ratera is een mooi 

meer. De Mirador D’ 

Estany heeft een mooi 

uitzicht. 

13 Vall de Baïasca (zie nr.8) Parkeerplaats 

bij dorp 

Baïasca  

Auto Kruipen 

(vlinders) en 

Wandelen 

400 m 4 km 1 dag Deels verlaten dorp met 

Romaanse schilderingen 

in dorpskerk (Església de 

San Serni) zie foto. 
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vrijdag 13/7 

 

14 Van Estaon, Vall de 

Cardós  over GR 11 naar 

Berros Jussa 

Estaon, Vall de 

Cardós 

Auto Doorlopen 1000m   Auto voor de chauffeurs 

achterlaten bij eindpunt 

Berros Jussa aan de C 

13 (niet uitgevoerd). 



9 

 

15 A.Estany Gerber, Vall de 

Gerber heen en 

terugwandeling 

B. Van Gerber via Refugi 

Gerber de Mataro en 

Refugi d’ Amitges naar 

de camping. 

Bonaigua.  

Parkeerplaats 

aan C 28 +/-   

5 km voorbíj 

Refugi  del 

Gerdar; op 26 

km vóór Vielha 

Auto Doorlopen A. 300 m 

 

B. 

800m 

1400m 

A.  

8 km 

B.  

15 km 

 

1 dag A. Doorklimmen na 

Gerber naar hoger 

kleinere meertjes. 

B. Moeilijke route over 

manshoge blokken tot 

Refugi d’ Amitges; meest 

alleen aangegeven door 

steen-mannetjes; “just 

follow the stones”. 

16 Clot de la Bassa Meertje: Clot  

de la Bassa 

Auto Kruipen 100m 2 km ½ dag Vanaf Super Espot over 

halfverharde weg naar 

zuiden tot het meertje. 

Zie waarnemingen. 

zaterdag  14/7     workshops 

 Yoga Camping -     Van 8.30 – 9 uur 

 Vlinders Camping -     Ging niet door, te weinig 

zonnig. 

 Spinnen Camping -     Van 10 - 12 uur. 

 Sikstofbindende planten Camping -     Van 10 - 12 uur. 

 Orchideeën Camping -     Van 10 – 12 uur. 

 Planten determineren Camping -     ’s Middags;  niet 

uitgevoerd. 
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- Pannekoekenmaaltijd in de kring 
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zondag 15/7 

17 Huttentocht héén; 

 

Extra onderweg: klim  

Pic de Peguera (2980m) 

Camping of 

Estany de St. 

Maurici (taxi) 

Optioneel  

met taxi 

Doorlopen 1200 m  

of 700m 

+ 150 m 

15 km 

of 

10 km 

1 dag Helling voor de col is een 

steile gruishelling. Goed 

zoeken naar het  juiste 

pad! 

Overnachting in Refugi 

J.M. Blanc (2318m) 

18 Vogelexcursie moeras 

Guingueta d’Aneu 

La Guingueta 

d ‘Aneu 

Auto Kruipen - - ½ dag Zie waarnemingen. 

19 Excursie Marc  Auto Kruipen   1 dag  
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maandag 16/7 

20 Huttentocht terug 

A. Afdalen via GR 11 

B. Naar Collada de 

Capdella o de Subaró en 

GR11  

Refugi J. M. 

Blanc (2318m) 

- A. wandelen 

B. doorlopen 

 

1000 m 

 

óf  

350m  

+ 

1350m 

 

7 km 

of 

13 km 

1 dag Ronald wilde naar 

Refugio de Colomina. 

Niet bereikt. Hij was om 

21 u. terug bij de 

camping. 

21 Estany de Monestero Estany de St. Taxi wandelen 300 m 6 km ¾ dag  
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Maurici 

22 Excursie Marc        

dinsdag 17/7 

23 Moeras bij Esterri d’Aneu Esterri d ‘Aneu Auto Kruipen - -  niet uitgevoerd 

24 Vallei van Cerbi, hoge 

parkeerplaats, kruipen 

Cerbi auto;  

4 wheel 

drive 

Kruipen - - 1 dag  

25 Vallei  Cerbi, 

wandelexcursie 

Cerbi Auto Doorlopen 500 m 10 km 1 dag  

26 Museum van Herders, 
museum over landbouw 
en veeteelt uit de streek;   
Rialp, Llesui + wandeling 
bij: Carague en Eschas. 
Terras richting Sort 

Rialp Auto Museum 

bezoeken 

kruipen / 

wandelen 

- 3-7km 1 dag Museum open: 9.00 – 

13.00 uur 

en 15.30 – 19.00 uur 

27 GR 11, Espot bij 

Camping La Torre es 

Terrelles.  

Camping - Kruipen 50 m 2 km ½ dag Bloeiende kruidvlier en 

insecten. 

woensdag 18/7 

28 Vroeg vogelen bij  

moeras Guingueta 

d’Aneu 

La Guingueta 

d ‘Aneu 

Auto Kruipen  0 2 km ½ dag Vertrek 7 uur. Behoorlijk 

koud (smal dal). Zie 

waarnemingen. 
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29 Castell de Llort, van 

camping naar pad over 

Pont d’Estaïs 

Camping - Wandelen 50 m  ¾ dag Eerst dalen, terugstijgen; 

weinig te zien van de 

ruïne, mooi uitzicht, 

warm in het dal. 

30 Portaró d’Espot Parkeerplaats 

Sant Maurici 

(ingang Parc 

Nacional). 

Auto Doorlopen 

(evt. nog naar 

Estany 

Longue) 

500 m 8 km 1 dag Veel over karrenspoor; 

kudde koeien; weinig 

spectaculaire coll: door 

de  gletchers bol 

afgeschuurd. 

31 Refugi del Gerdar, Vall 

de Cabanes; vertek 11 u. 

P. langs C 28 

bij Refugio del 

Gerdar 

Auto Wandelen 500 m 6 km ¾ dag niet uitgevoerd 

- gezamenlijk eten 

donderdag 19/7 

32 Van Refugi de Pla de la 
Font naar Pic del Pinetó 
met gids Gerardo van 
het Parc Nacional  

Vanaf camping 

of auto 

Refugi Pla de 

la Font 

- 

of  

auto 

Kruipen en 

wandelen  

 

1200 m 

of 

500 m 

16 km 

of 

8 km 

1 dag Gids voor € 100,- per 

dag; info over flora, 

fauna, geologie en 

cultuur; zowel op niveau 

van de leken, als op 

niveau van deskundigen. 

- Concert in Esterri dÁneu in kader van jaarlijks Festival de Teatre de les Valls D’Aneu www.festivalesbaiolat.cat 

vrijdag 20/7 

33 Culturele excursie: route 
langs resten van 
Romaanse cultuur in de 
Comarca “Pallars Sobirá” 

Afhankelijk van 

keuze van de 

route, adhv 

Auto Wandelen  - - 1 dag Zie info op 

http://senders.pallarssobi

ra.cat 

http://www.festivalesbaiolat.cat/
http://senders.pallarssobira.cat/
http://senders.pallarssobira.cat/
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folder van de 

Comarca 

34 A. Refugi del Gerdar, 
Vall de Cabanes -  
Estany Negre 
 
B.  Refugi del Gerdar, 
Breviari en via Planell 
des Estanyeres en van 
Refugi Pla de la Font 
naar de camping  

P. langs C 28 

bij Refugi del 

Gerdar 

Auto Doorlopen, 

Rond-

wandeling 

 

 

Doorlopen 

700 m 

of 

500m 

en  

700 m 

7 km 

 

 

10 km 

1 dag 

 

 

1 dag 

Spiltsing tussen Estany 

Negre en Estany Llong is 

niet duidelijk 

aangegeven 

35 Route van de Grand 

Randonnee des Hautes 

Pyrenees 

? Auto Doorlopen 1000 m 13 km 1 dag 1.30 uur rijden 

36 Valle de Cerbi Cerbi auto; 4 

wheel 

drive 

Kruipen ? ? 1 dag  

- Estarri d’Aneu, jaarlijks Festival de Teatre de les Valls D’Aneu 

zaterdag 21/7 

37 Culturele excursie 

Romaanse resten of 

Ecomuseu Valles d’Aneu 

afhankelijk van 

keuze van de 

route 

Auto Wandelen - - 1 dag Zie 33. 

Cultureel historisch 

interessant museum. 

38 Vlinders bij de kruidvlier GR 11, Espot 

bij Camping La 

Torre es 

lopen 

vanaf 

Kruipen 50 m 2 km ½ dag Naast vlinders overvloed 

aan hagedissen en 
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Terrelles. camping (mest)kevers. 

39 Face to face: 

Quebrantahuesos met 

catalaanse bioloog Jordi 

Canut 

Vanaf Gerri de 

la Sal (richting 

Sort) naar 

gehucht Buseu  

Auto Observatie van 

bijvoederen 

gieren.   

  ½ dag Zeer vele gieren:  

vale gier, lammergier, 

aasgier en monniksgier. 

Thomas en Kennard vlak 

bij de gieren 

 

 

40 Spaanse Wijn of Camping - ruiken en   ½ dag  



17 

 

Chocoladeproeverij proeven 

- Bonte avond 

zondag 22/7 

Afscheid, inpakken en vertrek.  

Na kamperen: 

Zondag 22/7 

41 Pic del Pinetó vanaf de 

camping 

of   

Ref. Pla de la 

Font 

- 

of  auto 

Doorlopen 1200m of 

 700 m 

10 km 

of 

7 km 

1 dag  

maandag 23/7 

42 Estany Gerber Bonaigua: P. 

aan C 28 

ongeveer, 5 

km voorbíj 

Refugio  del 

Gerdar; op 26 

km vóór Vielha 

Auto Doorlopen 300m 8 km 1 dag Doorklimmen na Estany 

Gerber naar hogere 

kleinere meertjes 

dinsdag 24/7 
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43 Andorra culturele 

excursie naar 

Andorra 

Auto Culturele 

excursie  

   Sight Seeing 

 

Nuttige adressen: 
 
1. Casa del Parque Nacional in Espot (voor info en gidsen). Adres: Carrer de Sant Maurici 5, 25597 Espot, Tfno/Fax: 973.62.40.36 
Open van 1/07 tot 31/08 van 9:00 tot 14:00 uur en van 15:30 tot 17:45 uur.  
 
2. L’ Altre Pallars, voerplaats gieren; project van Catalaanse bioloog Jordi Canut – Buseau (Catalunya) Telefoon: 650952197. 
Jordi.canut@teatro.org 
 
3. Overzicht van berghutten en reseveringen http://www.refusonline.com/ 
 
4. Camping Voraparc Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 25597 · Espot · Lleida · Pirineus (España), Tels.: 973 62 41 08  

- 973 25 23 24 G.P.S.: 42º 34’ 40.1016º - 1º 5’ 8.0982º. Email: info@voraparc.com. Eigenaresse Marissa spreekt Catalaans, Spaans, 

Engels en Frans. 

mailto:Jordi.canut@teatro.org
http://www.refusonline.com/
mailto:info@voraparc.com
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Sfeerverslagen 

Topkamp 

Wij, met z’n allen, hebben een topkamp gehad! 

Gezellig elke avond choc gedronken en natuurlijk een koekje er bij. 

Elke dag een leuke excursie, lekker kruipen of stevig doorlopen. 

Soms een rustdag en dan lekker zwemmen in het zwembad. 

De eerste wandeling, een berg beklimmen, zwaar - maar nadat je boven bent, een prachtig uit zicht. 

En natuurlijk lekker spelen met je goeie vriendin Luna. 

Al zeg ik het nogmaals: het was een topkamp. 

 

Groetjes, Mirte (9 jaar) 

Sfeerverslag van het zomerkamp in Espot 2012. 

Het KNNV-kamp was in zijn totaliteit een hoogtepunt: geen druppel regen, overdag warm en ‘s nachts koel (soms 5 graden!). Dat was al een 

mooi uitgangspunt om veel te doen. 

Er was de dagen voordat wij in Espot arriveerden veel regen gevallen. Dat gaf het voordeel dat alles er nog fris en groen uitzag. Ik heb zelden 

zoveel bloemenpracht gezien; hele weiden vol met orchideeën en andere bloemen. Meteen al naast de camping. Dat was trouwens ook een  

hoogtepunt; vanuit de camping kon je heel veel kanten op;  te voet. En dan de gieren. Deze zaten 's avonds boven de camping; overnachten 

daar en voerden hun jongen. Lammergier, vale gier, monniksgier; we hebben ze allemaal gezien. Met de telescoop binnen handbereik. 

De  camping was in alle opzichten buitengewoon prima, boven ons jonge lammergieren, veel wandelen vanaf de tent, voor iedereen voldoende 

plek, lekkere douches en zwembad. De KNNV stond op het eind van de camping waar we een eigen weitje hadden voor de kring De camping is 

aardig betaalbaar met een restaurantje en een winkeltje. De supermarkt lag trouwens op 10 min. afstand lopen in Espot.  

Als je mij vraagt wat nu een echt hoogtepunt was, dan heb ik daar eigenlijk geen antwoord op. Iedere dag was geweldig. Voor mij was het 

bezoek aan de voederplaats van de gieren een belevenis. We zagen er ongeveer 500. Indrukwekkend!  Ik wilde het graag zien. Aan de andere 

kant ben ik een illusie armer. Als ik nu nog gieren in de Pyreneeën zie dan denk ik: “Ó, die worden gevoerd, die zijn half tam”. Dat voeren heeft 

te maken met de Europese regels. Kadavers mogen niet meer door de boeren op het land worden achtergelaten. En daar leven de gieren juist 

van. Dus worden ze bij gevoerd met kadavers en slachtafval. Alles onder controle. Dat mag dus wel. 
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Het wandelen was ook geweldig. Bijna iedere dag wel buiten in de bergen. Boven was het heel ruig en beneden meer begroeid. Veel 

afwisseling en veel paden. Soms was het zwaar, maar dat gaf dan wel weer voldoening. Zoals die dag naar de hut. Deze lag in een fantastisch 

meren gebied dat bij de afdaling ineens opdoemt. 'S nachts waren er de sterren. Vanwege de hoogte en het ontbreken van verlichting zag je 

zeer fraaie de melkweg. In het bijzonder boven in de berg hut. Venus en Jupiter waren goed zichtbaar. 

En tenslotte het prettige gezelschap. Dat is voor mij ook de reden om naar een KNNV-kamp te gaan. Ik ben geen fanate 

veldbioloog/natuurspecialist. Maar de formule is prima; allemaal mensen met een min of meer vergelijkbaar interesse, voldoende vrijheid om te 

doen en laten wat je wilt, en toch veel gezamenlijke excursies en avonden, af en toe lekker bourgondisch, soms ook heel serieus en leerzaam. 

En erg relaxed. Met wijnproeverij, pannenkoekenmiddag of een gezamenlijke maaltijd.  

We werden ook niet vergeten door onze zoon  Tim. Die kwam, als verrassing, met een vriend, Maarten, vanuit Nederland liften om ons te 

feliciteren met 25 jaar huwelijk (!). 

Dit kamp liep op rolletjes. Dat lag niet alleen aan de deelnemers maar ook aan de voorzitter Loek die vanaf het begin de sfeer erg goed in 

kreeg. Het excursieprogramma was geweldig. Tineke, Hans Peter en Marc zorgden voor een geweldig aanbod aan excursies. En niet te 

vergeten het brood! Dankzij Geertje en Loek was dat al om 8:00 op de camping waardoor we op een redelijke tijd op excursie konden gaan.   

Het was een kamp om met plezier aan terug te denken. 

 

Freek  Zeist 17-8-2012 
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Wat een wandeling  op vrijdag de dertiende!! 

Op vrijdag de 13e was het weer prachtig weer. We gingen naar Estany de Gerber. Het pad begon aan de ‘noordelijke rondweg’ van de Aguilles 

Tortes bij Vall Gerber. Rustig klimmend pad omhoog. Na eerst een kleiner meer kwamen we na ruim een uur bij een erg groot meer: Estany 

Gerber. Wel of niet zwemmen? Genieten van de mooie natuur door erin kopje onder te gaan of je houden aan de regels van een gebied waar je 

te gast bent. Verstoor je de natuur meer door te zwemmen of door de vissen uitbundig te voeren met stukken brood... Allemaal vragen die 

opborrelden en waar we niet helemaal uitkwamen.  

We vervolgden het pad langs het meer en door een soort kloof omhoog. Na het 

geklauter even tijd voor een mooie groepsfoto. Freek,  Bea, Wim, Tineke,  Ellen,  

Loek, Ronald 

Op een hogere vlakte met meerdere kleine meertjes zochten we een rustplek bij 

een watertje, dat te ondiep en modderig was om te zwemmen. 

 

Ronald had al eerder gezegd, dat hij waarschijnlijk zou doorlopen naar Refugio 

Mataro  en midden door het gebergte naar de camping.  

Ik wilde graag mee. Toen Loek en Ellen daar ook voor voelden besloten we het te 

doen. Ellen haakte toch maar af vanwege haar knieën en 

zo gingen we met ons drieën op pad. Het was een stevige 

klauterpartij. 

 

Tot  Refugio Mataro, een onbemand  metalen  noodhutje, kwamen Bea en Wim nog mee. Zij gingen later terug naar 

Ellen en Freek.       
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Wij zouden doorlopen naar het zuiden. Vanaf Mataro werd het pad steeds moeilijker te 

vinden. Het werd steeds meer een ruig stenen-terrein waar alleen steenmannetjes de richting 

aangaven. Na een paar honderd meter waren we het spoor al bijster. Terug naar de hut en 

van daaraf precies op de kaart kijken waar we waren en hoe het pad moest lopen. Toen ging 

het wel goed.  

Een pittige klim met steeds grotere keien. Een pad was het nauwelijks nog en steeds zoeken naar steenmannetjes. 

Het weer was prachtig: een strak blauwe hemel, veel zon en een stevig harde wind. 

Eindelijk bovenop de col. Bijna omverwaaiend werd me de adem benomen door de wind maar ook door het prachtig 

meer, dat onder   ons lag en de schitterende felle kleuren van het blauwe meer, de felgroene helling en de roze, 

blauwe en paarse bloemen op de col.  

Even zitten, genieten, eten en zoeken hoe nu verder. Over de kaart gebogen, wijst Ronald aan waar we zitten: 

Collada de Bassiero. Kompas erbij: nee het noorden ligt precies aan de andere kant!! Blijkt dat we toch een splitsing 

van het pad over het hoofd hebben gezien. We zitten op  Còth del Estanh Gelat. Wat nu? Terug duurt wel erg lang. 

Dan maar dóór naar Refugio d’Amitges. Het wordt een kleine klim naar de volgende col  en dan aan prachtige 

afdaling over manshoge roodachtige stenen springend van steen naar steen steeds weer zoeken naar 

steenmannetjes. We ontmoeten een jonge vrouw. Ze had net een topje beklommen: de Aguilles d’Amitges. Een 

steenklomp van ongeveer 50m hoogte boven de rest. Die vrouw werkt in Refuge dÁmitges en heeft haar vrije dag. 

“Hoe kunnen we het best naar de Refuge?”  Ze antwoordt droog: “just follow the stones”.  

Ze zegt dat het leuk is om de Aguilles d’Amitges te beklimmen. Makkelijk en goed te doen. We twijfelen. Hij lokt wel 

heel erg... toch maar niet. Ronald had net afgesproken samen te eten met Joke.  Hij hoopt nog op tijd terug te zijn.  

Onderaan de helling nog een sneeuwveld en een beter pad naar de Refuge. Die is al in de verte te zien, maar het 

duurt toch nog wel een uur voordat we er zijn.   

Daar is een gewone telefoon, dus wij inspreken. Niemand heeft de telefoon aan....handig die telefoons, maar zo werkt het niet. We proberen 

een taxi, maar die is er niet. 
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Na bijtanken met koffie en koek  in Amitges ‘rollen‘ we de berg verder af; we rennen het grootste deel terug. Tot het meer van St Maurici. Ook 

daar geen taxi, dus verder lopen. 2 km vóór de parkeerplaats toch nog een auto en we krijgen een lift en bij de parkeerplaats haalt Freek ons 

op. Precies op tijd! Toch nog de telefoon afgeluisterd. Uiteindelijk komen we moe en voldaan op het kamp. En een prachtige tocht rijker! 

Tineke  

 

 

Mijn eerste keer 

Aigues Tortes was beslist niet mijn eerste kamp, wat mijn eerste kamp was weet ik niet meer precies, wel dat mijn eerste zomerkamp het eerste 

kamp in Bretagne, bij Cap Frehel, was, dat was in 1974, toentertijd de tweede jaar dat de KNNV/AKC een zogenaamd zelfverzorgings-zomer-

kamp hield.  Het hoeveelste (voor)zomerkamp dit was weet ik ook niet precies, het waren er veel, echter lang niet zoveel als het record van 

Wim en Rieke van Zuilen. 

Mijn eerste keer als excursie regelaar was het ook al niet, ook hier ben ik de tel een beetje kwijt, maar het zou maar zo kunnen dat dit de tiende 

keer was. Wel was het de eerste keer dat ik de taak met twee (of eigenlijk drie, want Mildred mag niet vergeten worden) mede-

excursieregelaars deelde.  Waar is het einde ga je je natuurlijk wel afvragen ... er komt een moment dat er meer excursieregelaars zijn dan 

deelnemers.  Wat ook opvallend was: het excursireegelaarsgezelschap woont op een wandel-excursie-afstand van elkaar. 

De eerste keer in de Pyreneeën was het ook al niet.  In 1981 was er het eerste (en het tweede) kamp in de Pyreneeën*, hoog in Andorra - ik 

was er in beide kampen – en dat was voor mij direct de eerste kennismaking met de Pyreneeën (en ook met mijn toekomstige echtgenoot). 

1981 was overigens sowieso een gedenkwaardig jaar: ik zette voor voet op Spaanse bodem, dook direct in het diepe want deed er met twee 

jaargenoten 3 maanden vegetatiekundig onderzoek – toentertijd was Spanje nog een soort terra-incognita: kaarten waren er in vele soorten 

maar niet één was up-to-date en soms waren ze gewoonweg onbetrouwbaar, en wat betreft flora’s was het nog beroerder. Voor het verkrijgen 

van een subsidie moesten we ons lijflijk presenteren op het Ministerie van Onderwijs in Madrid, en daar op de afdeling extrene betrekkingen 

moest je zoeken om iemand te vinden die naast Spaans nog een andere taal sprak. De kampen in Andorra waren overigens ook 

gedenkwaardig: in beide kampen beleefden we een nacht met sneeuwval, en de natte sneeuw samen met valwinden bleek voor sommige 

tentstokken teveel (een schrale troost: diezelfde zomer was in de Alpen nog een stuk wispelturiger). 

Dit jaar Aigues-Tortes evenwel was voor mij mijn eerste keer, d.w.z. ik kende de omgeving een beetje van verschillende tochten tussen Andorra 

en de meer westelijke Pyreneeën (of andersom), maar dit was de eerste echte kennismaking (want alle normale wegen gaan om Aigues Tortes 

heen).  Het was ook de eerste keer dat ik kennis kon maken met de Catalaanse Flora ... ik doel niet op de planten, maar op het boek, dwz. de 

                                                           
*
 Eerder was de KNNV al wel naar de Pyreneeën geweest, als echte eerste keer heb ik uit de overlevering wel eens iets vernomen over een kampeer-busreis 
ongeveer een halve eeuw geleden, maar dat was dus meer een reis als een kamp. 
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boeken ... jammer genoeg kom je als excursie-regelaar tijd te kort om veel te determineren ... het is ook altijd wat: de planten waren er, de 

flora’s waren er, is er weer niet genoeg tijd.  In ieder geval was het een groot plezier om met een adequate flora aan de gang te gaan – de 

veeldelige Flora Iberica is inmiddels ook bijna af, het was in dit kamp voor twee delen “de eerste keer” dat ik de open deed, ik kreeg ze tijdens 

het kamp toegestuurd.  In ieder geval was deze eerste keer wat mij betreft zeker niet de laatste keer – de geweldige kaarten maken dat je thuis 

of bij de tent steeds weer nieuwe excursiedoelen ziet. 

En tenslotte: volgens mij was het ook de eerste keer dat er een serieuze wijnproeverij in het kamp georganiseerd werd .... bedenk hierbij dat de 

vereniging heel lang een sterke Succisa pratensis traditie kende. 

Marc 
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Het Gele weeskind Catocala nymphaea 

 

Op wat lagere hoogtes vloog er vaak een grote nachtvlinder met gele achtervleugels van een muur vlak voor je weg. De soort was in de boeken 

vrij gauw gevonden: een geel weeskind. Daar zijn er een paar van. In de Nederlandse nachtvlindergids staat er maar één soort van. Maar in het 

Franse nachtvlinderboek (zie hieronder) staan daar zes soorten van. Je moet even goed kijken, maar dan is het direct duidelijk dat het de soort 

Catocala nymphaea is (sorry er is geen Nederlandse naam). De rupsen leven op eiken - dat zullen dan wel de wat hardbladige soorten eiken 

daar zijn, niet onze zomereik. 

Met name bij het mooie plaatsje Tirvia wemelde het van deze grote gele weeskinderen. Bij lampen bij de muren zaten er soms hele 

concentraties (zie de foto's bij "huisnummer 11").  

Ook in de auto van Wim en Bea was een exemplaar beland, die ik 's avonds laat op de boom naast 

hun tent heb laten drinken van vruchtenyoghurt met extra suiker erdoor; zo bleef hij stil zitten en was 

dan goed te fotograferen (zie foto's). Wim zei de volgende ochtend dat hij dacht dat het bliksemde - ik 

had daarvoor namelijk flits gebruikt; dat kan niet anders 's nachts. 

Er is een schitterende serie Duitse vlinderboeken die bekend is bij veel fanatieke vlinderaars: Die 

Schmetterlinge Baden-Württembergs. Dat zijn tien delen met veel leuke verhalen over allerlei 

soorten. Deze soort is beperkt tot Zuid-Europa, maar - zo staat in deel 5 van deze serie - in 1987 

waren de aantallen van die soort daar heel groot, waarna de soort uitzwermde naar het Noorden, met 

naast meldingen in Zuid-Duitsland bijvoorbeeld ook 46 meldingen in Zwitserland. Hij is nog nooit in 

Nederland gezien, maar dat zou als de aantallen in Spanje zo hoog zijn, zo maar eens kunnen 

gebeuren. 

Op nachtvlinderavonden in augustus, september of oktober zie je in Nederland een enkele keer een 

Rood Weeskind. Dat is dan gelijk de grootste vlinder van de avond - een indrukwekkend beest. Ons gele weeskind is er het kleine broertje van. 

 

Literatuur: 

Als een soort nachtvlinder in het kamp niet te vinden was in de Nachtvlindergids, stond hij doorgaans wel in het volgende Franse boek, dat alle 

Franse soorten kort behandeld en met een fotootje afbeeldt: Roland Robineau, 2007.Guide des papillons nocturnes de France. 

Aart
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Overzicht van waargenomen en beschreven soorten 

Tijdens de vele excursies hebben we een grote diversiteit aan soorten waargenomen. Afhankelijk van de afiniteit van de deelnemers en de zin 

om het uit te puzzelen en vervolgens op te schrijven hebben we een lijst gemaakt van planten, vlinders, nachtvlinders en vogels. Het overzicht 

staat in de onderstaande tabel en elke groep is uitgewerkt in de volgende hoofdstukken.  

Planten  327 Soorten 
Vlinders 85 Soorten 
Nachtvlinders 15 soorten 
Vogels  86 soorten 

Totaal beschreven 513 Soorten 
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Planten 

  

Deze plantenlijst is samengesteld uit de plantenlijstjes op de waarnemingsformulieren van de excursies. Dat waren er maar weinig,  

dus is de lijst aangevuld met aantekeningen van deelnemers. Ik heb de volgorde van de families van de Heukels aangehouden, maar omdat er 

bij de laatste druk veel veranderd is weet ik niet bij welke familie sommige, niet in Nederland voorkomende, soorten horen. Sommige lelie-, 

bremraap-, en helmbloemachtigen staan dus niet op de goede plaats. Op de lijst staat achter sommige soorten s.l. voor sensu lato, in brede zin, 

omdat die soorten nog in ondersoorten verdeeld kunnen worden volgens sommige flora's.        

De Pyreneeën zijn prachtig en overal anders. Hier in Aigues Tortes geen Buxus en geen kruisingen van Eiken zoals  in Torla (2004), geen 

duidelijke Eiken als in Fillols (1996, 2005), maar helemaal geen Eiken. Het bos was van Grove den, Den met stekelpuntje en Zilverspar. Er 

waren geen velden vol Blauwe irissen zoals in Torla en Héas (1999, 2009), maar Loek v.d. Lans vond nog bloeiende exx. bij de Col de 

Forguerix. Maar er bloeiden erg veel mooie planten, we hebben ijverig gedetermineerd, maar kwamen niet aan alles toe. Teveel mooi weer, we 

maakten lange dagen! Onze gids Gerard Gimenez (19 juli) vertelde dat de Blauwe bosbes in Spanje bijzonder is. Deze soort komt hier aan de 

zuidgrens van zijn areaal alleen in hoge bergen in 't noorden van Spanje voor.       

      

Excursie 18 Borén is het vervolg van de vogelexcursie 18. We reden door Esterri d' Aneu over weg C-147 naar Borén. Vanaf het kerkplein 

wandelden we naar Arreu, langs oude kapel met een soort grote Mannetjesvaren, een oud castellum en een verlaten dorp. Langs een diepe 

kloof van rivier terug naar oude brug. Die kloof had een mooie noordkant waar ik nog best eens naar Ramonda pyrenaica had willen zoeken, 

maar je kwam er haast niet bij. Bea had deze route uit een folder. 't Was flink klimmen, de route was best geschikt voor een hele dag.  
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Excursie: 

nummer uit overzicht 
excursies: 1+2 4+ 

5B 
+  7 8+13 9extra 10,11A 18 18 21 24 30 32 

  
      

20-
jul 12           Borén         

  Ned. familie en 
soortsnaam 

Wetensch. familie en 
soortsnaam                           

  Selaginellafamilie Selaginellaceae                           

1 Selaginellafamilie Selaginella selaginoïdes             x       x     

  Addertongfamilie Ophioglossaceae                           

2 Gelobde maanvaren Botrychium lunaria           X       x     x 

  Paardenstaartenfamilie Equisetaceae                           

3 Schaafstro Equisetum hyemale       x                   

    Cryptogrammaceae                           

4 Peterselievaren Cryptogramma crispa     x               x     

  Eikvarenfamilie Polypodiaceae                           

5 Gewone eikvaren Polipodium vulgare     x x                   

  Niervarenfamilie Dryopteridaceae                           

6 Stijve naaldvaren Polystichum aculeatum     x                     

7 Lansvaren Polystichum lonchitis       x   X x     x       

8 een grote 
Mannetjesvaren met Dryopteris spec.?                 x         

9 grote sporangiën, donker 
als kastanjes, witte 
vliesjes                             

  Streepvarenfamilie Aspleniaceae                           

10 
Zwartsteel 

Asplenium adiantum-
nigrum         x                 

11 Schubvaren Asplenium ceterach     x   x                 

12 Muurvaren Asplenium ruta-muraria     x       x             

13 Noordse streepvaren Asplenium septentrionale     x   x   x   x         

14 Steenbreekvaren Asplenium trichomanes     x           x         

15 Groensteel Asplenium viride     x     X x             
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  Wijfjesvarenfamilie Athyriaceae                           

16 een Wijfjesvaren, ronde 
sori dicht 

Athyrium distentifolium (A. 
alpestre)                     x     

  bij bladrand, gauw kapot                             

17 Blaasvaren Cystopteris fragilis           X x     x       

18 Gebogen driehoeksvaren Gymnocarpium dryopteris                   x       

  Dennenfamilie Pinaceae                           

19 Gewone zilverspar Abies alba     x                     

20 Grove den Pinus sylvestris     x                     

21 Den met stekelpuntje aan 
kegel Pinus uncinata   x x       x           x 

  Cipresfamilie Cupressaceae                           

22 Jeneverbes Juniperus communis     x                     

23 
lage Jeneverbes 

Juniperus communis 
subsp. Nana                         x 

  Beenbreekfamilie Nartheciaceae                           

24 Beenbreekfamilie Narthecium ossifragum                     x     

  Leliefamilie Liliaceae                           

25 Affodil, op grote hoogte in 
bloei  Asphodelus albus   x x                   x 

26 
Roggelelie 

Lilium bulbiferum subsp. 
croceum                 x         

27 Turkse lelie Lilium martagon       x           x   x   

28 Pyrenese lelie Lilium pyrenaïcum     x               x     

29 een lelie met grote 
bloemen Paradisea liliastrum     x                     

30 een Salomonszegel Polygonatum spec.   x                       

31 Witte nieswortel Veratrum album     x                 x   

  Orchideeënfamilie Orchidaceae                           

32 Gevlekte orchis Dactylorhiza maculata     x x   X x     x   x   

33 Brede wespenorchis Epipactis helleborine s.l.               x           

34 een Vanilleorchis Nigritella spec.     x     X       x       

35 Bergnachtorchis Platanthera montana       x                   
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  Lissenfamilie Iridaceae                           

36 Pyreneese iris Iris latifolia (I. xiphioïdes)   x                       

37 kleine gele lelie, rijdend 
blad Tofieldia calyculata       x     x     x       

  Aspergefamilie Asparagaceae                           

38 Grote graslelie Anthericum liliago x x                       

  Lookfamilie Alliaceae                           

39 lijkt op Bieslook Allium montanum                 x         

40 Bieslook Allium schoenoprasum                       x   

41 Kogellook, purperrode 
bloemen Allium sphaerocephalum                 x         

42 Alpenlook Allium victoriale     x                     

  Egelskopfamilie Sparganiaceae                           

43 
Kleinste egelskop 

Sparganium natans (S. 
minimum)                     x     

  Russenfamilie Juncaceae                           

44 Sneeuwwitte veldbies, 
grotere Luzula nivea   x   x                   

45 bloemen, buitenste bl.dek 
kort                             

  Cypergrassenfamilie Cyperaceae                           

46 een Zegge, groeit in 
ronde zode, in Carex curvula                         x 

47 t midden afgestorven                             

48 een Zegge, snavel met 
haakjes Carex davelliana             x             

49 Tweehuizige zegge Carex dioica             x             

50 Sterzegge Carex echinata                     x     

51 een Zegge, snavel met 
haakjes Carex mairei             x             

52 Vlozegge Carex pulicaris             x             

  Grassenfamilie Poaceae                           

53 Bevertjes Briza media x   x       x             
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54 een Dravik, naar 1 kant 
hangende Bromus squarrosus     x                     

55 aartjes,naalden buigen 
uit                             

56 Stekelkamgras Cynosurus echinatus     x                     

57 Liesgras Glyceria maxima             x             

58 Eenbloemig parelgras Melica uniflora     x                     

59 Borstelgras Nardus stricta           X               

  Berberisfamilie Berberidaceae                           

60 Zuurbes Berberis vulgaris     x                     

  Ranonkelfamilie Ranunculaceae                           

61 Gele monnikskap Aconitum vulparia                   x       

62 Pyreneese akelei met 
dunne, ver Aquilegia pyrenaica     x                     

63 omgebogen sporen                             

64 Wilde akelei met 
omgebogen Aquilegia vulgaris     x             x       

  sporen                             

65 Dotterbloem Caltha palustris s.l.     x       x             

66 Bosrank Clematis vitalba x                         

67 Wrangwortel Helleborus viridis     x                     

68 Leverbloempje Hepatica nobilis       x                 x 

69 Scherpe boterbloem Ranunculus acris   x                       

70 Knolboterbloem, met de 
stikstof-  Ranunculus bulbosus     x                     

  workshop knol 
uitgegraven                             

71 Witte boterbloem, blad 
niet hele- Ranunculus platanifolius     x                     

  maal ingesneden                             

72 een Waterranonkel Ranunculus spec.       x                   

73 een lage, kleine Ruit Thalictrum alpinum           x               
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74 Trollius, op grote hoogte 
in bloei Trollius europaeus     x     x x             

  Zonnedauwfamilie Droseraceae                           

75 Ronde zonnedauw Drosera rotundifolia       x     x       x     

  Strandkruidfamilie Plumbaginaceae                           

76 Engels gras Armeria maritima     x             x       

  Duizendknoopfamilie Polygonaceae                           

78 Levendbarende 
duizendknoop Polygonum viviparum       x     x           x 

79 Spaanse zuring Rumex scutatus     x x                   

  Anjerfamilie Caryophyllaceae                           

80 Bolderik, uitgebloeid Agrostemma githago               x           

81 een Zandmuur, kleine 
witte bloei- Arenaria purpurescens           x               

  wijze met paarse gloed                             

82 Alpenhoornbloem Cerastium alpinum           x x             

83 Kartuizeranjer Dianthus carthusianorum     x   x                 

84 Steenanjer Dianthus deltoides     x   x               x 

85 Montpellieranjer Dianthus monspessulanus     x   x                 

86 Kruipend gipskruid Gypsophyla repens x   x                     

87 
een Veldmuur ? 

Minuartia sedoides (Alsine 
sedoides)?                         x 

88 klein kruipertje met 
vliezige steun- Paronychia argentea       x x               x 

  blaadjes, gele 
helmknopjes                             

89 kruipertje, bloemetjes in 
hoofdje Paronychia capitata   x                       

90 Slanke mantelanjer Petroraghia prolifera   x             x         

91 Kleine mantelanjer Petroraghia saxifraga     x                   x 

92 Zeepkruid Saponaria officinalis x   x                     

93 Hardbloem met haakjes 
aan kelk Scleranthus uncinatus       x                 x 
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94 Stengelloze silene Silene acaulis                         x 

95 Nachtsilene Silene nutans             x             

96 Blaassilene Silene vulgaris x   x x                   

97 Grote muur Stellaria holostea     x                     

  Amarantenfamilie Amaranthaceae                           

98 
Brave hendrik 

Chenopodium bonus-
henricus       x           x       

  Sandelhoutfamilie Santalaceae                           

99 Maretak Viscum album   x                       

  Ribesfamilie Grossulariaceae                           

100 Alpenbes Ribes alpinum     x                     

101 Kruisbes Ribes uva-crispa     x                     

  Steenbreekfamilie Saxifragaceae                           

102 Gele bergsteenbreek Saxifraga aizoïdes                   x       

103 Watersteenbreek Saxifraga aquatica           x x     x       

104 een Steenbreek Saxifraga corbariensis           x               

105 een kussentjes 
Steenbreek Saxifraga moschata                         X 

106 Altijdgroene steenbreek Saxifraga paniculata     x x     x     x     X 

107 
kleine witte Steenbreek 

Saxifraga pubescens 
subsp. Iratiana           x               

108 Stersteenbreek Saxifraga stellaris                   x   x   

109 Schildersverdriet, 
Bossteenbreek Saxifraga umbrosa     x                     

  Vetplantenfamilie Crassulaceae                           

110 Wit vetkruid Sedum album     x                     

111 Tripmadam Sedum reflexum     x                     

112 Hemelsleutel  Sedum telephium                 x         

113 
Spinnenwebhuislook 

Sempervivum 
arachnoideum   x x               x   X 

114 Berghuislook Sempervivum montanum                         X 

115 Donderblad Sempervivum tectorum     x x x       x         

  Ooievaarsbekfamilie Geraniaceae                           
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116 Beemdooievaarsbek Geranium pratense x x x                     

117 Pyreneese ooievaarsbek Geranium pyrenaicum x                         

  Kattenstaartfamilie Lythraceae                           

118 Grote kattenstaart Lythrum salicaria             x             

  Parnassiafamilie Parnassiaceae                           

119 Parnassia Parnassia palustris     x       x     x x x   

  Wilgenfamilie Salicaceae                           

120 Ratelpopulier Populus tremula     x                     

121 Wilgje met gewimperd 
blad Salix pyrenaïca                         X 

122 Netnervige wilg Salix reticulata           x             X 

  Viooltjesfamilie Violaceae                           

123 Akkerviooltje? Viola arvensis?     x                     

124 Tweebloemig 
viooltje,geel Viola biflora                 x         

125 Driekleurig viooltje of Viola tricolor              x             

126 Duinviooltje Viola tricolor subsp. curtsii                           

  Wolfsmelkfamilie Euphorbiaceae                           

127 Cipreswolfsmelk Euphorbia cyparissias x x x x                   

128 Zaagbladwolfsmelk' Euphorbia serrata x   x                     

  Hertshooifamilie Hypericaceae                           

129 een Hertshooi  Hypericum spec.     x                     

  Vlasfamilie Linaceae                           

130 Geelhartje Linum catharticum     x                     

131 een roze Vlas, bladrand 
met  Linum viscosum x                         

  klierhaartjes                             

  Klaverzuringfamilie Oxalidaceae                           

132 Witte klaverzuring Oxalis acetosella       x                   

  Vlinderbloemenfamilie Fabaceae                           

133 
Pyreneese wondklaver 

Anthyllis vulneraria subsp. 
pyrenaica           x       x       
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134 Hokjespeul, pas eind 
kamp vrucht Astragalus glycophyllos x   x                     

135 Pijlbrem Chamaespartium sagittale         x   x             

136 Pyreneese brem Cytisus purgans             x       x     

137 een stekelige Brem Genista scorpius x                         

138 Zeelathyrus Lathyrus japonicus s.l.                           

139 Brede lathyrus Lathyrus latifolius x                         

140 Gewone rolklaver Lotus corniculatus x   x                     

141 Witte honingklaver  Melilotus albus     x                     

142 Esparcette Onobrychis viciifolia x   x                     

143 een Stalkruid, kleverig, 
gele  Ononis natrix x   x                     

  bloemen met rode aders                             

144 
Kattendoorn 

Ononis repens subsp. 
spinosa     x                     

145 Rondbladig stalkruid Ononis rotundifolia   x                       

146 gele bloemen, behaard 
blad Oxytropis campestris                         X 

147 soort met violet-paarse 
bloemen Oxytropis halleri                           

148 Bitumenklaver' Psoralis bituminosa x                         

149 Alpenklaver Trifolium alpinum   x         x           X 

150 Hazenpootje Trifolium arvense   x x                     

151 Liggende klaver Trifolium campestre x x x                     

152 Bergklaver Trifolium montanum     x                     

153 Sterklaver Trifolium stellatum                 x         

154 Vogelwikke Vicia cracca x                         

155 Wikke met grote bloemen 
in ijle  Vicia onobrychioïdes x   x                     

  tros, bloemen naar 1 kant                             

  

Vleugeltjesbloemfamilie Polygalaceae                           
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156 een Vleugeltjesbloem, 
blad onder- Polygala spec. x x x                     

  aan aanwezig in bloeitijd                             

157 een roze 
Vleugeltjesbloem Polygala spec.     x                     

  Rozenfamilie Rosaceae                           

158 Gewone agrimonie Agrimonia eupatoria   x                       

159 een Agrimonie Agrimonia spec.     x                     

160 een zachte 
Vrouwenmantel Alchemilla spec.     x                     

161 Geitenbaard Aruncus dioicus       x                   

162 Wilde dwergmispel Cotoneaster integerrimus             x             

163 Zilverwortel Dryas octopetala           x             X 

164 Moerasspirea Filupendula ulmaria             x             

165 Bosaardbei, lekker Fragaria vesca       x                   

166 Ganzerik, witte bloemen Potentilla alchimilloides           x       x     X 

167 Tormentil Potentilla erecta             x     x   x   

168 rode Roos, blauwgroen 
blad Rosa glauca x   x                     

169 Sleedoorn Prunus spinasa   x                       

170 Kleine pimpernel Sanguisorba minor s.l.   x x                     

  Wegedoornfamilie Rhamnaceae                           

171 
Sporkehout 

Rhamnus frangula 
(Frangula alnus)                   x       

  Komkommerfamilie Cucurbitaceae                           

172 Heggenrank Bryonia dioica                 x         

  Berkenfamilie Betulaceae                           

173 Hazelaar Corylus avellana   x x                     

  Kruisbloemenfamilie Brassicaceae                           

174 een Schildzaad Alyssum spec.     x                     

175 Brilkruid Biscutella laevigata x   x x x                 

176 een Pinksterbloem, 
topdeelblad Cardamine raphanifolia     x                     
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  groter dan zijblaadjes                             

  Zonneroosjesfamilie Cistaceae                           

177 een geel Zonneroosje Helianthemum spec x   x                     

  Sleutelbloemfamilie Primulaceae                           

178 Melige sleutelbloem, 
uitgebloeid Primula farinosa             x             

  Heifamilie Ericaceae                           

179 Berendruif Arctostaphylos uva-ursi   x x x                 X 

180 Struikhei Calluna vulgaris             x             

181 Eenbloemig wintergroen Monesis uniflora     x                   X 

182 Stofzaad Monotropa hypopitys                   x     X 

183 Eenzijdig wintergroen Orthilia secunda       x           x       

184 Klein wintergroen Pyrola minor                   x     X 

185 Rond wintergroen Pyrola rotundifolia     x                     

186 Roestbladig alpenroosje, 
nog in Rhododendron ferrugineum     x                 x X 

187 bloei, veel gele 
schimmel-gallen                             

188 Blauwe bosbes  Vaccinium myrtillus   x x                   X 

189 Rijsbes Vaccinium uliginosum     x     x       x       

  Ruwbladigenfamilie Boraginaceae                           

190 Veldhondstong Cynoglossum officinale     x                     

200 
een Slangenkruid 

Echium plantagineum(E. 
lycopsis) x   x   x                 

201 Slangenkruid Echium vulgare                           

202 Glad parelzaad Lythospermum officinale               x           

  Sterbladigenfamilie Rubiaceae                           

203 Kalkbedstro Asperula cynanchica     x   x               X 

204 Glad walstro Galium mollugo   x x x                   

205 Geel walstro Galium verum   x x x                 X 

  Gentiaanfamilie Gentianaceae                           

206 grote Gentiaan met 
klokvormige Gentiana burseri     x               x x   
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207 gele bloemen                             

208 Sneeuwgentiaan Gentiana nivalis           x             X 

209 Veldgentiaan  Gentianella campestris             x             

  Maagdenpalmfamilie Apocynaceae                           

210 Witte engbloem Vincetoxicum hirundinaria x x x                     

  Nachtschadefamilie Solanaceae                           

211 Bilzekruid Hyoscyamus niger x                         

  Windefamilie Convolvulaceae                           

212 Akkerwinde Convolvulus arvensis x                         

213 Groot warkruid Cuscuta europaea x                         

  Helmkruidfamilie Scrophulariaceae                           

214 Stalkaars Verbascum densiflorum     x                     

215 Melige toorts Verbascum lychnitis x x x                     

  IJzerhardfamilie Verbenaceae                           

216 IJzerhard Verbena officinalis x   x                     

  Lipbloemenfamilie Lamiaceae                           

217 
Alpensteentijm 

Acinos alpinus (Calamintha 
alpina) x   x x x           x   X 

218 Akkerzenegroen Ajuga chamaepitys     x                     

219 
Stinkende ballote 

Ballota nigra subsp. 
meridionalis                           

220 Echte lavendel Lavandula angustifolia   x x                     

221 Wolfspoot Lycopus europaeus             x             

222 Klein kattenkruid, 
bloemen 1 kant Nepeta nepetella     x                     

223 Wilde marjolein Origanum vulgare x x x                     

224 Grote brunel Prunella grandiflora x   x x                   

225 Gewone brunel Prunella vulgaris   x   x                   

226 Kleinbloemige salie Salvia verbenaca               x           

227 Alpenglidkruid Scutellaria alpina x x x                     

228 Sideritis Sideritis hyssopifolia     x     x       x     X 

229 Alpenandoorn, kelk met 
smalle  Stachys alpina               x           
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230 bractee bijna zo lang als 
kelk                             

231 Bergandoorn Stachys recta x   x   x                 

232 Echte gamander Teucrium chamaedrys     x                     

233 Pyrenese gamander Teucrium pyrenaïcum   x                       

234 Grote tijm Thymus pulegioides     x                     

  Bremraapfamilie Orobranchaceae                           

235 Alpenhelm Barsia alpina     x     x       x   x   

236 Alpenogentroost Euphrasia alpina x                         

237 een Ogentroost Euphrasia spec.   x                       

238 een Ogentroost Odontittes spec.     x                   X 

239 Walstrobremraap Orobranche caryophyllacea   x                       

240 Bremraap, op brem, grote 
bloem Orobranche variegata                     x     

241 gele stijl, meeldr. 
Behaard                             

242 Pyrenees kartelblad Pedicularis pyrenaïca     x x     x     x x x   

243 Heidekartelblad Pedicularis sylvatica             x             

244 Kleine ratelaar Rhinanthus minor       x                   

245 een Ratelaar Rhinanthus spec. x   x                     

  Weegbreefamilie Plantaginaceae                           

246 een Leeuwenbek, gele 
bloemen Antirrhinum latifolium x   x                     

247 

Kruipende leeuwenbek 
Asarina procumbens 
(Antirrhinum asarinum)                     x     

248 Geel vingerhoedskruid Digitalis lutea     x x                   

249 Vingerhoedskruid Digitalis purpurea                     x     

250 Alpenleeuwenbek Linaria alpina                         X 

251 Gestreepte leeuwenbek Linaria repens     x                     

252 Liggende leeuwenbek, 
kleverig Linaria supina   x                       

253 Zeeweegbree Plantago maritima                     x   X 

254 Ruige weegbree Plantago media   x         x             
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255 Beekpunge Veronica beccabunga             x             

256 een Ereprijs, bloemen in 
bolletje Veronica bellidioïdes   x x                     

257 Mannetjesereprijs Veronica officinalis     x x                   

258 Tijmereprijs Veronica serpyllifolia           x               

  Kogelbloemfamilie Globulariaceae                           

259 kruipende Kogelbloem Globularia repens   x x x                   

  Blaasjeskruidfamilie Lentibulariaceae                           

260 Grootbloemig vetblad Pinguicula grandiflora       x     x     x   x   

261 Vetblad, in bloei Pinguicula vulgaris     x                     

  Schermbloemenfamilie Apiaceae                           

262 Astrantia, Groot 
sterrenscherm Astrantia major     x                     

263 Klein st.sch., Zeeuws 
knoopje Astrantia minor                   x       

264 Sikkelgoudscherm Bupleurum falcatum x   x x x                 

265 een Goudscherm Bupleurum ranunculoïdes         x                 

266 Peen Daucus carota x   x                     

267 Pyrenese kruisdistel Erynchium bourgatii   x x x                 X 

268 Blauwe zeedistel Eryngium maritimum                           

269 Frans laserkruid Laserpitium gallicum x x                       

270 Bergvenkel Meum athamanticum     x x   x               

271 erg grote schermbloem, 
gelige bl. 

Molopospermum 
peleponnesiacum     x             x x     

272 
Meesterwortel 

Peucedanum 
ostruthium(Imperatoria o.)                   x       

273 Grote bevernel Pimpinella major   x                       

274 Kleine bevernel Pimpinella saxifraga             x             

275 heel kleine Seseli? Roze 
en witte 

Seseli nanum?nog geen 
vruchten   x                     X 

276 bloemetjes                             

  Muskuskruidfamilie Adoxaceae                           

277 Kruidvlier Sambucus ebulus       x                   
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278 Gelderse roos Viburnum opulus               x           

  Kamperfoeliefamilie Caprifoliaceae                           

279 smalbladige Spoorbloem Centranthus angustifolius             x             

280 Grote kaardebol Dipsacus fullonum x                         

281 Bergknautia Knautia dipsacifolia   x x                     

282 Duifkruid Scabiosa columbaria   x x                     

283 Blauwe knoop Succisa pratensis             x     x       

  Klokjesfamilie Campanulaceae                           

284 Kluwenklokje Campanula glomerata x   x     x               

285 Grasklokje Campanula rotundifolia     x                     

286 Ruig klokje Campanula trachelium     x                     

287 Zandblauwtje Jasione montana     x                     

288 een Blauwe rapunzel Phyteuma spec.           x               

289 Bolrapunzel Phyteuma orbiculare     x x                 X 

290 Witte rapunzel Phyteuma spicatum     x                     

  Composietenfamilie Asteraceae                           

291 Duizendblad Achillea millefolium x   x                     

292 Adenostyles met lichte 
bloemen 

Adenostyles alliariae, 
waarsch. subsp.     x                     

    pyrenaïca                           

293 Rozenkransje, bruine 
schubjes  Antennaria carpatica           x         x   X 

294 Rozenkransje Antennaria dioca           x       x     X 

295 Valkruid Arnica montana     x x     x     x       

296 een Alsem Artemisia spec. x                         

297 Alpenaster Aster alpinus   x   x                 X 

298 
Pyreneese distel 

Carduus carlinoides (C. 
pyrenaicus)           x             X 

299 een stengelloze 
Driedistel Carlina acanthifolia     x                     

300 lichtblauwe bloemen met 
donker Catananche caerulea         x                 

  hart, papieren omwindsel                             
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301 Korenbloem Centaurea cyanus                 x         

302 Knoopkruid Centaurea jacea     x                     

303 Alpensla Cicerbita alpina     x                     

304 Kale jonker Cirsium palustre     x                     

305 een Streepzaad, 
omwindselblad Crepis albida   x     x                 

  behaard met vliezige 
rand                             

306 een 
Voorjaarszonnebloem Doronicum spec.     x                     

307 een Kogeldistel Echinops spec. x                         

308 Alpenfijnstraal Erigeron alpinus   x                       

309 een Fijnstraal Erigeron spec.                         X 

310 Koninginnekruid Eupatorium cannabinum x                         

311 een Droogbloem Gnaphalium spec.                 x         

312 Muizenoortjes, meerdere 
soorten Hieracium pilosella s.l.                         X 

313 Blauwe sla Lactuca perennis     x                     

314 Gewone margriet Leucanthemum vulgare       x                   

315 Wegdistel Onopordum acanthium x                         

316 Ezelsdistel? Onopordum tauricum x                         

317 Alpenhoefblad Petasites paradoxus   x                       

318 Echt bitterkruid Picris hieracioides x   x                     

319 Rode bergsla Prenanthes purpurea     x                     

320 Heelblaadjes Pulicaria dysenterica             x             

321 Klein vlooienkruid Pulicaria vulgaris       x                   

322 
Heiligenbloem 

Santolina 
chamaecyparissus         x                 

323 Echte alpenschaarde Saussurea alpina                   x       

324 een Kruiskruid, veerdelig 
blad Senecio adonidifolius                 x   x     

325 
  

Senecio pyrenaicus (S. 
tournefortii)     x                     
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326 tros margriet met 
Boerenworm- Tanacetum corymbosum   x                       

  kruid blad                             

327 Bleke morgenster Tragopogon dubius x   x                     

                                

  aantal waarnemingen per 
kolom   53 50 143 46 19 33 46 6 15 36 21 12 46 

                                

  totaal aantal soorten                           304 

Determinatie en uitwerking:  Geertje, Ronald, Aart, Marc  en anderen 

 

 

Geraadpleegde literatuur: 
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Meijden, R. van der, 'Heukels' Flora van Nederland', 23e druk, Wolters-Noordhoff, 2005 

Polunin, O. en B.E. Smythies, 'Flowers of South-West Europe, a field guide', Oxford University Press, 1973 

Saule, M., 'La Grande Flore illustrée des Pyrénées', Milan, 2002 
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Vlinders 

Waargenomen dagvlinders (naamgeving volgt “De nieuwe vlindergids” van Tirion). 
 

Papilionidae: 
1. apollovlinder    Parnassius apollo 
2. koninginnepage   Papilio machaon 
3. koningspage     Iphiclides podalirius 

 

 
foto 1Appolovlinder 
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Pieridae 
4. bergluzernevlinder   Colias phicomone 
5. bergresedawitje   Pontia callidica 
6. boswitje     Leptidea sinapis  
7. citroenvlinder     Gonepteryx rhamni  
8. gele luzernevlinder    Colias hyale  
9. groot geaderd witje    Aporia crataegi 
10. groot koolwitje    Pieris brassicae 
11. klein koolwitje    Pieris rapae 
12. oranje luzernevlinder    Colias croceus  
13. resedawitje    Pontia daplidice 

 
foto 2 Rups van de Cypreswolfsmelkpijlstaart 
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Lycaenidae 
14. bruine vuurvlinder    Lycaena tityrus  
15. essenpage    Laeosopis roboris 
16. kleine sleedoornpage   Satyrium acaciae 
17. morgenrood     Lycaena virgaureae  
18. rode vuurvlinder    Lycaena hippothoe  
19. violette vuurvlinder   Lycaena alciphron 
20. wegedoornpage   Satyrium spini 
21. adonisblauwtje   Polyommatus bellargus 
22. berggentiaanblauwtje   Maculinea rebeli 
23. bleek blauwtje    Polyommatus coridon  
24. bruin blauwtje    Aricia agestis  
25. dwergblauwtje    Cupido minimus  
26. groot tragantblauwtje   Polyommatus escheri 
27. heideblauwtje     Plebeius argus  
28. icarusblauwtje    Polyommatus icarus 
29. klaverblauwtje    Polyommatus semiargus  
30. klein tijmblauwtje   pseudophilotes baton 
31. noordelijk mansschildblauwtje Plebeius glandon 
32. parelmoerblauwtje   Polyommatus nivescens 
33. tijgerblauwtje     Lampides boeticus  
34. tijmblauwtje     Maculinea arion 
35. turkooisblauwtje   Polyommatus dorylas 
36. vals heideblauwtje    Plebeius idas 
37. vlaggewikkeblauwtje   Polyommatus eros   
38. zuidelijk staartblauwtje  Cupido alcetas 
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Nymphalidae 
39. atalanta     Vanessa atalanta  
40. blauwe ijsvogelvlinder   Limenitis reducta  
41. distelvlinder    Vanessa cardui  
42. dagpauwoog     Inachis io  
43. gehakkelde aurelia    Polygonia c-album  
44. kleine ijsvogelvlinder    Limenitis camilla  
45. kleine vos     Aglais urticae 
46. grote weerschijnvlinder   Apatura iris  
47. rouwmantel     Nymphalis antiopa 
48. kleine weerschijnvlinder   Apatura ilia  
49. bosparelmoervlinder    Melitaea athalia  
50. braamparelmoervlinder  Brenthis daphne 
51. grote parelmoervlinder   Argynnis aglaja 
52. keizersmantel    Argynnis paphia  
53. kleine parelmoervlinder   Issoria lathonia 
54. knoopkruidparelmoervlinder  Melitaea phoebe 
55. tweekleurige parelmoervlinder  Melitaea didyma 
56. westelijke parelmoervlinder  Melitaea parthenoides 
57. woudparelmoervlinder   Melitaea diamina 
58. zilvervlek      Boloria euphrosyne  

 
 

Satyrinae (Nymhalidae) 
59. spaans dambordje    Melanargia lachesis 
60. kleine boswachter    Hipparchia alcyone  
61. grote boswachter   Hipparchia fagi  
62. heivlinder     Hipparchia semele  
63. grote saterzandoog   Satyrus ferula 
64. witbandzandoog   Brintesia circe 
65. bergerebia    Erebia epiphron 
66. donkere erebia   Erebia meolans 
67. gewone glanserebia   Erebia cassionides  
68. grote erebia    Erebia Euryale 
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69. spaanse glanserebia   Erebia hispania 
70. bruin zandoogje    Maniola jurtina 
71. oranje zandoogje    Pyronia tithonus  
72. spaans oranje zandoogje   Pyronia bathseba 
73. hooibeestje     Coenonympha pamphilus  
74. tweekleurig hooibeestje   Coenonympha arcania 
75. rotsvlinder     Lasiommata maera 
76. argusvlinder     Lasiommata megera  

 
Hesperiidae 

77. aambeeldspikkeldikkopje   Pyrgus onopordi  
78. bergspikkeldikkopje   Pyrgus andromedea 
79. groot spikkeldikkopje    Pyrgus alveus  
80. kalkgraslanddikkopje    Spialia sertorius  
81. voorjaarsspikkeldikkopje  Pyrgus serratulae 
82. witgezoomd spikkeldikkopje   Pyrgus carthami  
83. geelsprietdikkopje    Thymelicus sylvestris  
84. groot dikkopje    Ochlodes venata 
85. zwartsprietdikkopje    Thymelicus lineola  

 

Waarnemingen:  Franke,  Nelleke en Kennard (Cypreswolfsmelkpijlstaartrups) 
Vlinders zijn waargenomen op de verschillende dagen tijdens de excursies 
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Waargenomen nachtvlinders op basis van Nachtvlindergids (Waring & Townsend, bewerkt door Dick Groenendijk) 
 

 Beervlinders (Arctiidae)  

1 Plat beertje  Eilema sp 

2 Roodbandbeer  Diacrisia sannio 

   

 Spanners (Geometridae)  

3 Variabele spikkelspanner  Alcis repandata 

4 Paarsbandspanner  Rhodostrophia vibicaria 

5 Klaverbandspanner  Scotopteryx bipunctaria 

6 Bruinbandspanner  Scotopteryx chenopodiata 

7 Zwartbandspanner  Xanthorhoe fluctuata 

8 Oranje bruinbandspanner  Cidaria fulvata 

9 Grijze stipspanner  Idaea aversata 

  10 Schimmelspanner  Dysstroma truncata 

  11 Vliervlinder  Ourapteryx sambucaria 

  12 Bruine bosrankspanner ( in 
groot aantal!)  

Horisme vitalbata 

   

 Uilen (Noctuidae)  

13 Gamma-uil  Autographa gamma) 

   

14 Orvlinder  Tethea or 

15 Lindepijlstaart  Mimas tiliae 

   

 
Deze vlinders allemaal 's avonds in de toiletgebouwen waargenomen  
Waarnemingen:  Aart  
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Vogels  
 

 

      
Observatie data  
  

  juli 2012  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   

                                  Aanvullingen 

1 
Wilde Eend 
(incl.Soepeend) 

Anas platyrhynchos 
    x     x   x     x         

2 Rode Patrijs Alectoris rufa                   x x       met tot 15-20 kuikens 

3 
Dodaars Tachybaptus 

ruficollis               x     x         

4 
Lammergier Gypaetus barbatus 

x x     x x X x   x   x x x 
ad + juv, broedgeval wand 
boven camping 

5 
Aasgier Neophron 

percnopterus                           x op gierenvoerplaats 

6 
Vale Gier Gyps fulvus 

x x x X x x X x x x x x x x 
dagelijks; op 
gierenvoerplaats ca.400 

7 Monniksgier Aegypius monachus                           x op gierenvoerplaats 
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8 Slangenarend Circaetus gallicus x x       x X               vanaf camping 

9 Havik Accipiter gentilis         x   x                 

10 Buizerd Buteo buteo                   x         op lagere altitude 

11 

Dwergarend Aquila pennata 

x             x             

ad + juv, ws. broedgeval  
moeras N van Guingueta 
d'Aneu   

12 Steenarend Aquila chrysaetos       X                   x   

13 Torenvalk Falco tinnunculus x       x x   x       x x     

14 Waterral Rallus aquaticus               x     x         

15 Waterhoen Gallinula chloropus               x     x         

16 Oeverloper Actitis hypoleucos                     x         

17 Witgat Tringa ochropus               x               

18 Rotsduif Columba livia               x   x x         

19 Houtduif Columba palumbus x x x X x x x x x x x x x x   

20 

Koekoek Cuculus canorus  

  x x X x x x   x           

o.a. op camping en juv bij 
stuwdam Estany de Sant 
Maurici 

21 Bosuil Strix aluco                         x   bij camping 

22 Gierzwaluw  Apus apus   x   X x x   x   x   x x x   

23 Alpengierzwaluw Apus melba x                           vanaf camping 

24 IJsvogel Alcedo atthis                     x         

25 
(Iberische) Groene 
Specht 

Picus viridis 
scharpei   x x     x x x x   x x x x 

roep met veel hogere 
frequentie dan in NL!  

26 Zwarte Specht Dryocopus martius                     x         

27 Grote Bonte Specht Dendrocopos major x x x X x x x x x x x x x x   

28 Kleine Bonte Specht Dendrocopos minor   x x X                     op camping 

29 Wielewaal Oriolus oriolus               x     x         

30 Grauwe Klauwier Lanius collurio x   x         x x   x   x     

31 Ekster Pica pica x x           x     x     x   

32 Gaai Garrulus glandarius x x x X x x   x x x x x   x   

33 
Alpenkauw Pyrrhocorax 

graculus       X               x       

34 Alpenkraai Pyrrhocorax       X           x           
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pyrrhocorax 

35 Zwarte Kraai Corvus corone x x x X   x x x x   x   x x   

36 Raaf Corvus corax x x x   x x x x x x x x x     

37 Goudhaan Regulus regulus     x X         x       x     

38 Vuurgoudhaan Regulus ignicapilla   x                           

39 Pimpelmees Cyanistes caeruleus     x         x     x   x     

40 Koolmees Parus major x x x x x x x x     x   x     

41 
Kuifmees Lophophanes 

cristatus x x x x x       x x   x x     

42 Zwarte Mees Periparus ater   x x x x     x x x   x x     

43 Veldleeuwerik Alauda arvensis                       x       

44 
Rotszwaluw Ptyonoprogne 

rupestris x x x x x x x x x x x x x x   

45 Boerenzwaluw Hirundo rustica x x   x x x   x   x x     x   

46 Huiszwaluw Delichon urbicum   x   x x x   x x x x x x x   

47 Cetti’s Zanger Cettia cetti               x     x         

48 
(Iberische?) 
Staartmees 

Aegithalos caudatus 
?irbii x   x x   x           x x   veel donkerder dan in NL! 

49 Bergfluiter Phylloscopus bonelli     x         x     x         

50 
Tjiftjaf Phylloscopus 

collybita   x x x x     x x   x x x     

51 Tuinfluiter Sylvia borin               x               

52 Zwartkop Sylvia atricapilla x x x x x x x x x x x x x x   

53 Boomklever Sitta europaea   x   x       x     x x x     

54 Taigaboomkruiper Certhia familiaris                 x             

55 
Boomkruiper Certhia 

brachydactyla   x   x x     x x   x   x     

56 
Winterkoning Troglodytes 

troglodytes x x x x x x x x x x x x x x   

57 Zwarte Spreeuw Sturnus unicolor     x     x                   

58 Waterspreeuw Cinclus cinclus       x           x     x     

59 Beflijster Turdus torquatus                             
 60 Merel Turdus merula x x x x x x x x x x x x x x   
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61 Zanglijster Turdus philomelos               x     x         

62 Grote Lijster Turdus viscivorus     x   x       x x   x x     

63 Roodborst Erithacus rubecula x x x x x x x x x x x   x x   

64 
Nachtegaal Luscinia 

megarhynchos         x     x     x         

65 
Zwarte Roodstaart Phoenicurus 

ochruros   x x x x x x x x x x x x x   

66 Roodborsttapuit Saxicola rubicola               x     x         

67 Tapuit Oenanthe oenanthe       x           x   x       

68 Rode Rotslijster Monticola saxatilis                   x           

69 Heggenmus Prunella modularis     x x x       x x           

70 Alpenheggenmus Prunella collaris     x                         

71 Huismus Passer domesticus   x   x   x   x   x x     x   

72 
Spaanse Mus Passer 

hispaniolensis                           x   

73 Ringmus Passer montanus               x     x         

74 Grote Gele Kwikstaart Motacilla cinerea x x x x x x x x x x x   x x   

75 Witte Kwikstaart Motacilla alba   x           x     x         

76 Waterpieper Anthus spinoletta                 x             

77 Vink Fringilla coelebs x x x x x x x x x x x x x x   

78 Europese Kanarie Serinus serinus x x     x x   x   x x   x     

79 Putter Carduelis carduelis x x           x x         x   

80 Citroenkanarie Carduelis citrinella     x x x       x x   x x     

81 Kneu Linaria cannabina                   x           

82 Kruisbek Loxia curvirostra       x x x     x     x x     

83 Goudvink Pyrrhula pyrrhula x x   x x       x   x x x     

84 Geelgors Emberiza citrinella   x     x                     

85 Cirlgors Emberiza cirlus               x     x         

86 Grijze Gors Emberiza cia x x x         x   x   x x     

 
Waarnemingen:  Loek Batenburg en Aart Noordam 
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