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Van de voorzitter 
 
Met tweeëndertig personen hebben we aan dit kamp Alquézar deelgenomen. Het bleek een homogene groep 
te zijn die veel gezelligheid bij elkaar vond. Tevens was er, zoals het een KNNV-kamp betaamt, veel kennis bij 
de deelnemers aanwezig, die met de anderen werd gedeeld. Een fijn kenmerk van de KNNV. En dat we ons 
netjes hebben gedragen had wellicht ook te maken met het feit dat er meerdere leden van de AKC deelnamen 
aan het kamp. 
 
Na de sombere laatste maanden in Nederland was het een verrukking om gedurende de kampperiode heel veel 
van de zon te kunnen genieten. Het was ’s nachts nog wel fris met af en toe een nachtvorstje en aan het eind 
van de veertien dagen kwam de regen op ons af, waardoor enige tentbewoners eerder opbraken en de convo 
ook twee dagen eerder werd afgebroken om hem droog in de auto van Sicco te krijgen. 
 
De camping Rio Vero was prima. Ruime plekken en redelijk goede sanitaire voorzieningen. Bovendien 
groeiplaats van meerdere orchideeën en in de vroege ochtend luid roepende draaihalzen in de ons schaduw 
gevende bomen. 
Het ons omringende landschap was uiterst boeiend wat hoogteverschillen, vegetatietypes en geologie betreft. 
En wat te denken van de enorme aantallen gieren die zich toonden. Het excursieprogramma was heel 
gevarieerd. Mijn complimenten voor Jan den Held die in zijn eentje de voorbereidingen had gedaan. Chapeau! 
 
Het enige wat een beetje jammer was, was het feit dat we er wat vroeg in het jaar waren, waardoor nog niet 
alle planten en bomen in blad stonden. Maar het was een zeer geslaagd kamp met veel gezelligheid, veel 
kennisoverdracht en vele bijzondere waarnemingen. 
Ik wens jullie veel leesgenot en allen bedankt voor jullie inbreng tijdens het kamp. En nog een speciaal woord 
van dank aan Jan die naast het zijn van excursieregelaar ook bereid was het verslag te verzorgen. 
 
Anton van Weelderen 
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Het gebied 
 
Het Parque Natural Sierra y Cañones de Guara ligt juist ten zuiden van de Pyreneeën, ten noordoosten van 
Huesca. We kampeerden op de camping Rio Vero, een paar kilometer ten zuiden van het schilderachtige 
bergdorp Alquézar. 
Het was de eerste keer dat een KNNV-kamp in dit gebied werd georganiseerd. 
 
De grote kracht van het gebied is wel zijn verscheidenheid: bergen, kloven, heldere rivieren, allerlei 
cultuurlandschappen en op wat grotere afstand het hooggebergte van de Pyreneeën en de droge steppen van 
het Ebro-bekken. 
 
Dankzij de voortreffelijke Crossbill-gids en de overvloedige informatie op internet van de provincie Aragón was 
het eenvoudig om onze weg te vinden. Daarnaast konden wij ook profiteren van de grote botanische kennis 
van José Vicente Ferrández uit Monzón, die bereid was een dag met ons op te trekken. Het verslag van Geertje 
Pettinga van die excursie maakt duidelijk hoe waardevol dat was. 

 
 
 
 
 
 

Alquézar 
Huesca 

P.N. Sierra y Cañones de                                            

Guara 

P  Y  R  E  N  E  E  Ë  N 
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Deelnemers 
 
 

 
(staand vlnr) Nel Koorengevel, Klaske Kubbe, Betty van Leeuwen, Anton van Weelderen, Bea Visser, Yda 
Keijzer-Sinjoor, Sjaak Keijzer, Sicco Ens, Jan den Held, Sake Roodbergen, Anneke Roodbergen-de Jong, Ingrid 
Andeweg, Kees Voogd, Henk Gremmer, Jan Cevat, Tanja Boxman, Wim Loode, Dirk Sparreboom, Erna van 
Haarlem-de Vries, Iris Martens  
 
(zittend vlnr) Arend de Waard, Ruud Kuipers, Ria de Vries, Rixt Hovenkamp-Obbema, Harry van Haarlem, Geke 
de Waard, Wim Zolf, Bert van Jaarsveld, Geertje Pettinga, Wim de Leeuw,  Janneke van Weelderen-Schipper, 
Loek Batenburg 
 
 
 
Het bestuur van dit kamp bestond uit: 
 
Anton van Weelderen voorzitter 
Jan den Held  excursieregelaar 
Jan Cevat  administrateur 
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Excursieoverzicht 
 
 

Nr. Naam excursie Afstand 
 

Aantal 
deelnemers 

Bijzonderheden 

 
zondag 14 april Aankomst, start van het kamp 

maandag 15 april 

1 Pasarelos de Vero 5 km 8  

2 Alquézar – Asque 8 km 20  

dinsdag 16 april 

3 Bierge 5 km 6  

4 Rodellar 5 km 18  

5 Betorz  6  

woensdag 17 april 

6 Los Monegros 1 km   

7 Morrano 7 km 4  

8 Alquézar  1 km 5 Voedering der gieren 

donderdag 18 april 

9 Buera 10 km 22  

10 Lecina 4 km 5  

vrijdag 19 april 

11 Colungo 12 km 4  

12 Castillo de los Santos 6 km 19  

zaterdag 20 april 

13 Lecina 5 km 5  

14 Pasarelos de Vero 5 km 4  

15 Salto de Roldan 3 km 4  

zondag 21 april 

16 Colungo 6 km 17 botanische excursie 
onder leiding van José 
Vicente Ferràndez 

maandag 22 april 

17 Balsas de Basacol 8 km 6  

18 Vadiello 2 km 15  

19 Rodellar 8 km 4  

dinsdag 23 april 

20 Colungo 15 km 11  

21 Los Monegros – Alcolea de Cinca 3 km 15  

22 Balsas de Basacol 
 
 
 

8 km 2  

 



KNNV  -  Alquézar 2013 7 

 

woensdag 24 april 

23 Colungo 12 km 11  

24 Lecina 5 km 8  

25 Rodellar 5 km 2  

26 Balsas de Basacol 8 km 6  

27 Buera 7 km 6  

donderdag 25 april 

28 Bierge 5 km 12  

29 Piracés – Laguna Sariñena  4  

30 Rivier Albarda bij camping 8 km 4  

vrijdag 26 april 

31 Berbegal – Tormillo  4  

32 Barbastro  4  

33 Huesca  2  

zaterdag 26 april 

34 Balsas de Basacol 8 km 6  
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Sfeerverslagen 
 

Maandag 15 april 

 
Pasarelos de Vero 

In de Crossbill-gids staat: 
wandeling 2 ½ uur. Wij deden er 
ongeveer 5 ½ uur over waarbij 1 
uur voor koffie en lunch. Dat ging 
allemaal heel relaxed, ook 
vanwege het mooie weer. Het 
traject was door het veelvuldig 
gebruik van ijzeren vlonders en 
draden goed te doen, hoewel pittig 
door zijn stijgen en dalen. In de 
olijfgaarden vrolijke veldjes met 
grote blauwe irissen. De moeite die 
het kostte zeker waard! 

Wim de Leeuw 
 
Alquézar – Asque 

We vertrokken met goed weer. Zon! Eerst even naar de parkeerplaats van Alquezar gereden. In Alquezar op 
een terras neergestreken om een eerste indruk van deze plaats in ons op te nemen. Snel de San Miquel kerk 
ingelopen om daarna af te dalen om aan deze prachtige 8 km wandeling te beginnen. We staken de Rio Vero 
over. Het werd dalen en klimmen met schitterende uitzichten op rotsen, kloven en landschappen. Op een 
prachtig pad passeerden we hele mooie olijfboom-monumenten. Onderweg ook genietend van de gieren die 
boven ons zweefden. De blauwe rotslijster werd gehoord. De wandeling werd wel wat zwaar gevonden, maar 
achteraf bleek dan ook dat de afstand geen 8 km was maar ongeveer 12.  
Een dag, voor herhaling vatbaar. 

Janneke van Weelderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iris germanica 
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Dinsdag 16 april 
 
Rodellar 

Per auto naar Rodellar, zo’n twintig kilometer van de camping. Een aardig dorp midden in de Sierra de Guara, 
aan het begin van een prachtige kloof met een riviertje. Spectaculaire rotswanden met grotten, die de nodige 
klimmers trokken. Rondwandeling gemaakt langs de Ermitage de la Virgen, een kluis boven op de rotsen die 
een stevige klim vergt heen en terug. De totale tocht is acht kilometer. Het ruime uitzicht maakte het 
waarnemen van roofvogels (o.m. lammergier) en blauwe rotslijster gemakkelijk, terwijl de schaduwrijke 
rotswanden langs het pad goed waren voor planten, zoals Ramonda. 
Een prachtige tocht en in het algemeen niet zwaar. 

Betty van Leeuwen 
 
Bierge 

De excursie bestond uit een bezoek aan het natuureducatie / bezoekerscentrum in Bierge en daarna, 
anderhalve kilometer noordelijker, een wandeling (gemarkeerd) langs de Rio Alcanadre. Het wandelpad loopt 
hoog langs de rivier. Met zes personen – drie echtparen – reden we vlot naar Bierge. Mooie rit, prachtig weer. 
Een leuke dame van het infocentrum verschafte ons een kaartje plus informatie over het voederen van de 
gieren in Alquézar en in Santa Cilia.  
Het wandelpad gaf redelijk wat te zien aan planten, vogels en vlinders en aan landschappelijk schoon. We 
liepen tot twee uur ’s middags en arriveerden bij een fraai uitzichtpunt (‘mirador’). 
Toen teruggelopen naar de auto die geparkeerd stond in een scherpe bocht vlak boven Bierge. Daar begon juist 
de nachtegaal aan het tweede deel van zijn concert op deze mooie aprildag – een heerlijk slot! 

Sake Roodbergen 
 
Colungo en Betorz 

Dit was een als vogelexcursie geplande tocht. Al is er ook naar andere zaken gekeken, zij het summier.  
Het was een aardige autorit over een goede weg, die doodloopt in Betorz. Het mooiste punt is de parkeerplaats 
ongeveer 3 km ten zuiden van Lecina, met vlakbij een schitterend uitzichtpunt vanwaar je in een spectaculaire 
diepe en wijde kloof kijkt. Hier zagen we broedende aasgieren en vale gieren, en waarschijnlijk ook een jonge 
vale gier, al was dat moeilijk te zien. We hebben een groot deel van de tijd daar doorgebracht, want af en toe 
werd er ‘gevlogen’. 

Wim de Leeuw 
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Woensdag 17 april 
 
Morrano 

Weer een heel zonnige dag met een prachtige 
blauwe lucht. 
De bedoeling was dat we naar de Hueva de 
Morrano zouden lopen, maar omdat we in het 
begin wat teveel rechts aanhielden kwamen we uit 
bij de Fuente de la Támara. Volgens het gidsje waar 
de wandeling in beschreven stond begonnen we in 
een bos met Pino carrasco, de Aragonese naam 
voor Pinus halepensis, maar die konden we niet 
onderscheiden van de Grove Den. Het bos was vrij 
droog. We kwamen uit bij een bocht van de Rio 
Alcanadre met aan één kant een mooie rotswand. 
Daar vlak bij stond in de bosrand veel Leverbloem 
en Bleeksporig Bosviooltje in bloei. 
De weg liep dood op de rivier en ’t water stond nog 
te hoog en de rivier stroomde nog te snel om hem over te steken. Terwijl wij koffie dronken verkende Kees een 
paadje langs de oever van de rivierbocht. Dat ging over grote keien, maar met een stevige helpende hand van 
Kees kwamen we bij de Fuente de la Támara. Dat was een mooie bron waar het water uit spleten van de rots 
kwam springen. Eronder stond veel Venushaar. Bij de bron stonden keurige richtingaanwijzers terug naar 
Morrano, maar het was nog wel even klimmen. Voor we weer bij de parkeerplaats terug waren, zagen we waar 
we op de heenweg verkeerd gegaan waren, maar daar waren geen bordjes. Uiteindelijk vonden we dat onze 
wandeling mooier was dan de geplande route, omdat we bij de rivier met de mooie rotswand waren geweest. 

Geertje Pettinga 
 
Los Monegros 

Vandaag gaan we voor het eerst de vlakte in. De Monegros, de 
steppen die het brede dal van de Ebro vormen. Althans tot voor kort 
waren het steppen met veel vogelsoorten die daar thuis horen. Nu is 
er veel land geïrrigeerd en zijn dorre grasvlakten omgezet in groene 
graan- en gele koolzaadvelden. Maar ook in die graanvelden zouden 
met name de kleine trappen zich nog aardig staande weten te 
houden. 
Het eerste dorp op een heuvel aan de rand van de steppe is al 
meteen leuk. We blijven er enige tijd hangen. Vooral voor allerlei 
vogels die rond dorpen thuishoren, zoals ooievaars en torenvalken 
en kleine zangvogels. Maar ook zwarte wouw, bijeneters en onze 
eerste zuidelijke klapekster.  
We rijden verder om al snel vast te lopen. Kaarten en tomtoms 
geven niet voldoende uitkomst, en de chauffeurs gaan in conclaaf. Er 
zijn hier nieuwe wegen gekomen en oude routes afgesloten. Heet is 
het wel, al is het pas april, in die zin doen de steppen hun naam eer aan. We rijden tenslotte verder langs de 
uitgestrekte graanvelden, met verspreide boerderijen, allemaal frisgroen, een enkele kiekendief, maar 
helemaal geen trappen of andere interessante vogels. Na een hele tijd rijden en kijken komen we op een niet in 
cultuur gebrachte verhoging in het landschap met een dieper dalletje. Hier is nog een stukje garigue gespaard. 
We kijken rond en ontdekken zowaar een blonde tapuit. Wel niet de zeer gewenste zwarte, maar toch een 
nieuwe soort, en ook typisch voor dit landschap. Verderop zien we langs een heuvel twee grote roofvogels 
jagen: een paartje steenarenden. Na nog wat omzwervingen en het vinden van aardige insecten gaan we 
huiswaarts. 
Een volgende keer moeten we verder weg, nog dieper de steppen in. 

Betty van Leeuwen   
 
 

Grauwe gors 
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Alquézar 

Wij kozen deze dag voor de voedering der gieren, die ons eerder was aangekondigd door natuurliefhebbers in 
het bezoekerscentrum bij Bierge. Wij – Jan, Ingrid, Tanja, Anneke en ik – parkeerden zo dicht mogelijk bij de 
kern en volgden de bordjes Observatorio de Aves, omhoog naar een soort Hermitage met wat picknicktafels en 
vervolgens, honderd meter verder, een houten vogelkijkhut. 
Uit niets bleek dat er gieren gevoederd zouden worden of reeds waren. Wij keken overal rond en zagen hier en 
daar een enkele gier. Dat veranderde toen twee mensen van de Gobierno de Aragon in een auto naar ons toe 
reden. Zij vertelden dat binnen vijf minuten vlees zou worden gestort. Dat gebeurde inderdaad, en toen 
veranderde geleidelijk het toneel. Eén voor één verschenen de verwachte soorten. Allereerst een fraaie rode 
wouw, daarna één en later zelfs twee aasgieren. Vervolgens een lammergier die recht op onze hut afvloog. En 
tenslotte een zeer groot aantal vale gieren. Tot onze lichte teleurstelling bleef het vlees onaangeroerd. 
De meute vale gieren ging zitten op een rotspunt die geheel verdween onder de vaalbruine massa vogels. 
Het hoogtepunt kwam toen Tanja het lange wachten welletjes vond en bij de Hermitage wilde gaan tekenen. 
Haar vertrek uit de hut was het startsignaal voor de gieren De hele massa verhief zich boven de rots. Naar ruwe 
schatting ging het om rond 250 vogels. Een prachtig gezicht. 
Op onze terugweg viel het grote aantal Spaanse Koningspages op, en een aantal Koninginnepages. Zittend op 
een bank bovenaan een hellinkje keken we bovenop de witte vleugels van de Spaanse Koningspages die 
speelden op de micro-thermiek. 
Het koude bier en de tapas naderhand waren heerlijk! 

Sake Roodbergen 
 

 
 
 
 

 
 

Donderdag 18 april 
 
Tozal de la Mallata 

Een eerste stop bij de Barranco de las Palomeras leverde ons 
een prachtig uitzicht op over een smalle en diepe kloof, met vele 
rotsplanten zoals Ramonda (bloeiend) en Saxifraga longifolia. 
Vervolgens naar de mirador 2 km ten noorden van de Collado de 
Arbe, met een nog mooier panorama van kloven en rotswanden, 
waar een vale gier met donsjong op het nest was te zien, en 
verder raven, baltsende slangenarenden, alpengierzwaluwen en 
velden bloeiende narcissen.  
Hiervandaan daalden we af naar de Rio Vero, langs een helling 
met veel slanke sleutelbloem en leverbloem en ook een 
overvloed aan epifytische blad- en levermossen op de stammen 
van bomen en struiken. Beneden gekomen staken we de rivier 
over om een beschaduwde kalkbronwand van dichtbij te kunnen Pinguicula longifolia 
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bekijken. Naast Venushaar en tal van interessante blad- en levermossen vonden we hier tot onze verrassing 
een groot aantal bloeiende planten van langbladig vetblad (Pinguicula longifolia). 

Jan den Held 
 

Vrijdag 19 april 
 
Colungo - Cunarda 

Een bijzonder mooie route met uitzicht beurtelings op de besneeuwde Pyreneeën, de Ebro-vlakte en de diepe 
kloven van de Sierra de Guara. 
Het uitgereikte routekaartje en het paneel bij het begin van de route bleken niet correct. Daardoor hadden we 
niet in de gaten dat we in feite op weg waren naar het Portal de Cunarda. Dit bleek een boogvormige poort te 
zijn die is ontstaan in een dunne staande rots. Indrukwekkend. Echter, de laatste 200 meter er naartoe zijn 
lastig en niet ongevaarlijk – niet iets voor mensen met hoogtevrees. Een deel van de tijd regende het. Er waren 
pas vogels te horen toen de zon tegen twee uur doorkwam. Gelukkig was de terugweg gemakkelijk: een brede 
dalende weg. 

Dirk Sparreboom 
 

 
 
Castillo de los Santos 

Het was bewolkt weer en er was kans op 
regen, maar na twee uur zou het opklaren en 
bovenin de bergen zouden ons bloemrijke 
weiden wachten, zo was de belofte. 
Een groep van 19 mensen ging enthousiast op 
pad. Net vóór Alquézar moesten we een 
agrarisch maar ‘goed berijdbaar’ weggetje 
zoeken. Na eenmaal verkeerd rijden en 
achteruit weer terug de berg af lukte dat ook. 
De (steile) weg in kwestie had nogal van 
erosie te lijden gehad en leek op een stenig 
bergpad. Voorzichtig werden in de eerste 
versnelling kuilen en keien ontweken. Bij te diepe geulen werden de passagiers even buiten gezet, want het 
carter raakte anders de grond. Het schoot dus niet erg op, en de negen (overigens mooie) kilometers duurden 
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langer dan verwacht.  
Bij het Meson de Sevil aangekomen lagen de bergweitjes inderdaad prachtig in de mist te pronken, en 
sommigen realiseerden zich hierop niet warm genoeg gekleed te zijn. Haastig werden overtollige jasjes, truien 
en wollen maillots uit de auto’s van de chauffeurs geleend. 
Kleine narcisjes (Narcissus assoanus) bloeiden rijkelijk en de egelbrem maakte prachtige bulten. Na een goed 
uur bereikten we de kasteelruine. Een steile klim volgde, zelfs met een ondersteunend koord onder een 
overhangende rots. Door de mist was het uitzicht helaas beperkt.  
Na ons brood opgegeten te hebben aanvaardden we de terugweg. De mist was intussen wat opgetrokken, we 
zagen aangrenzende dalen, maar het vochtgehalte nam toe, het regende werkelijk. 
Er werd stevig doorgestapt want men werd nat en koud, en veel vogels of planten waren er niet te zien.  
Negentien schaapjes bij elkaar houden, zeker als ze van het KNNV-ras zijn, is voor een excursieleider een lastige 
opgave. Ondanks naarstig tellen bleek er op de parkeerplaats één te ontbreken. Die was te lang op de rots 
gebleven, van de kudde losgeraakt, en kon de weg terug eerst niet meer vinden. Gelukkig kwam ook dat 
terecht. 
Op de terugweg werd enkele kilometers vóór Alquézar nog even stilgehouden bij het halfverlaten oude dorpje 
Pellegrini. Het bleek met nog slechts een klein stukje slechte weg voor de boeg veel pittoresker dan op de 
heenreis. 
Om twee uur was het inderdaad opgeklaard. Hoera voor het Spaanse weerbericht. Ondanks de probleempjes 
was het toch weer een boeiende tocht. 

Betty van Leeuwen 
 

 
 
 
 
 
 
 

Egelbrem 
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Zaterdag 20 april  
 
Salto de Roldan  

Na een snelle rit over de autoweg via Huesca kwamen we aan bij de Salto de Roldan, waar meteen al de 
alpenkraaien, vale gieren en aasgieren acte de présence gaven. Drie korte (enkele honderden meters) 
wandelingen linksom, rechtsom en bovenop de rots gaven een fabelachtig uitzicht over de Ebro-vlakte, met ver 
in het zuiden de besneeuwde toppen van het Iberisch Randgebergte. Vale gieren vlogen op zeer korte afstand 
op ooghoogte langs, een zwerm van 50 alpenkraaien oefende in synchroon-vliegen en de vele bloeiende 
narcisjes zorgden voor een vrolijke sfeer. 
 

 
Een wandeling van een kilometer naar het verderop gelegen Observatorio de Aves beloonde ons met een 
spectaculair zicht op de twee kliffen van de Salto de Roldan met daar tussendoor de Ebrovlakte. Het enige wat 
tegenviel was het aantal echte roofvogels: slechts een torenvalk! 
Op de terugweg bezochten we het Castillo de Montearagon in de hoop op een zwarte tapuit, maar zagen alleen 
een blauwe rotslijster. 

Jan den Held 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Intermezzo in Alquézar 
     
Een aantal van ons bezocht 
op deze zaterdag de fraaie  
kathedraal van Alquézar,  
waar Wim de Leeuw een  
dappere poging deed het  
enigszins verwaarloosde  
orgel te bespelen. 
 

 

Alpenkraai 

Vale gier 
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Zondag 21 april  
 
Colungo - Leerzame excursie met gids, een dag hard werken in je vakantie 

Onze excursieregelaar Jan den Held had veel excursies goed voorbereid, o.a. met mooie kaartjes van 
wandelroutes. Voor vandaag had hij zelfs een gids geregeld, de botanicus José Vicente Ferrández. Deze is leraar 
Engels en hij sprak heel duidelijk en rustig, zodat we hem goed konden volgen. Hij woont in Monzón en kent 
niet alleen ons Parque Natural de Sierra y Cañones de Guara op z’n duimpje, maar de hele Pyreneeën. Hij werkt 
mee aan het project van de Atlas Flora Aragón van het Instituto Pirenaico de Ecología y Gobierno de Aragón in 
Jaca. Catalaanse, Baskische, Franse en Spaanse botanici werken samen aan deze grote flora die in 2014 op het 
internet gepubliceerd zal worden. José Ferrández beschrijft de Kruisbloemenfamilie (Brassicaceae of 
Cruciferae). 
 
Hij wilde met ons graag verschillende groeiplaatsen 
bezoeken langs de weg A-2205, langs Colungo richting 
Lecina. Onze eerste stop was bij de brug over de Barranco 
de los Palomeras. Daar vertelde hij ons van alles over de 
streek en de planten. Er stonden de roze bloeiende Cistus 
albidus, het blauwe Kogelbloem-struikje Globularia alypum 
en de Aardbeiboom (Arbutus unedo). Dat zijn alle drie 
soorten van het Middellandse Zeegebied, die hun blad 
kunnen overhouden door de zachte winters.  
De rotsbodem hier bestaat uit conglomeraat van afgeronde 
stenen met zand aan elkaar gekit. De stenen zijn in het 
Tertiair afgezet op het strand van het meer dat toen in het 
dal van de Ebro lag. Het is een beetje zuur, terwijl het 
grootste deel van de Sierra de Guara uit kalkhoudende steen 
bestaat. 
De grond hier is vaak in bezit van een dorp of stad, of van veehoudersgemeenschappen. Het land werd tot de 
jaren ’60 van de vorige eeuw veel intensiever gebruikt, het Steeneikenbos was toen minder dicht door de 
schapen en geiten en er werd hout gebruikt voor ‘t maken van houtskool. In de jaren ’70 trokken veel 
dorpsbewoners naar de stad, er werd minder vee gehouden en de Hulsteik (Quercus coccifera) kon toen meer 
plek innemen. Nu zorgt het toerisme voor werk en wordt er nog minder vee gehouden en groeit er meer bos. 
Er wordt ook minder aan landbouw gedaan. Om Alquézar hadden we al gezien dat veel oude terrassen 
overgroeid worden met matoral (lage struiken vegetatie) van Echte tijm en Rozemarijn, allebei nu volop in 
bloei. 
Vanaf de brug over de Barranco keken we in de diepe kloof naar de prachtige plekken Ramonda op de 
beschaduwde rotswanden. Er waren al wat bloemen open. Ramonda myconi (R. pyrenaica) komt alleen voor in 
de Pyreneeën en is de enige vertegenwoordiger van de Gloxiniafamilie (Gesneriaceae) in Europa. Deze familie 
bestaat uit tropische planten en struiken, zoals onze kamerplant Kaaps viooltje (Saintpaulia). José Ferrández liet 
ons ook een klein geel Vlasbekje zien met een mooie lange spoor, Linaria oblongifolia subsp. aragonensis die 
alleen in deze streek voorkomt, en maar op 3 of 4 plaatsen. Het heeft een beetje zand nodig. 
 

De volgende stop was bij Tozal de Mallata met dennenbos. In 
de berm liet hij ons kleine plantjes zien met kleine blauwe 
bloemetjes: de wilde Linze (Lens nigricans). De Beredruif 
(Arctostaphylos uva-ursi) bloeit nu overal hier en komt ook 
voor op kalkhoudende rots. 
Een eindje verder langs de weg stopten we bij een slagboom 
naar een kalkoven, bij de Barranco Portiacha. Daar braken we 
ons hoofd over soorten Viooltjes, donkersporig (Viola wilcommi 
of V. alba) en lichtsporig (V. suavis, V. riviniana), harig of niet, 
enz. Maar het was leuk om verschillen te zien. Verder stond er 
Orobanche latisquama, die hier op Cistus laurifolius 
parasiteerde. Gewone veldbies (Luzula campestris) is hier niet 
gewoon, onder de dennen is Luzula forsteri de gewone. 
Meekrap (Rubia tinctoria) is een cultuurvolger en groeit bij 

Struikkogelbloem 

Beredruif 
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dorpjes, terwijl de ruwere, hardere Rubia peregrina in bossen voorkomt. Eiken zijn altijd lastig in de Pyreneeën, 
soms zie je duidelijke, maar vaak zie je tussenvormen. De Eik die hier stond was geen Quercus pyrenaica, maar 
Q. subpyrenaica, een kruising tussen Portugese eik (Quercus faginea) en Donzige eik (Q. humilis, syn. Q. 
pubescens). Wel leerden we de verschillen tussen Cistus populifolius met gewone nerven en rode 
knopschubben en Cistus laurifolius met parallelle, gladde nerven. Ze stonden door elkaar langs de bosweg. 
Overal bloeit Voorjaarsganzerik (Potentilla tabernaemontani, P. neumanniana). 
José vond ‘t leuk dat we ook naar andere dingen keken, o.a. naar de prachtige Koningspages, die hier van de 
Sleedoorn eten. Wij moesten ook lunchen, maar we zaten midden tussen leuke planten zoals Asterolinon 
linum-stellatum, een hele mond vol voor een klein plantje. Een eindje verder groeide Carex humilis, een lage 
pol waarin in het midden de planten vaak al dood zijn. Argyrolobium zanonni is een gele Vlinderbloemige met 
behaarde kelken en zilveren randjes langs de drietallige blaadjes. 
We volgden een paadje omlaag om in een gebiedje met meer kalk te komen. De Gulden sleutelbloem die er 
stond was Primula veris subsp. columna. 
 
Op de terugweg door het bos vorderden we ook niet snel. Hij werd niet moe ons van alles uit te leggen en wij 
waren met z’n zeventienen. We hebben deze dag met hem erg veel gezien. We hadden mooi uitzicht op de 
sneeuw op de bergen van de hoge Pyreneeën, o.a. de Monte Perdido. Er was deze winter veel sneeuw 
gevallen. Naar de andere kant keken we op de poort van rotsen waar de lange wandeling naar toe was 
geweest. In het bos hingen nestkasten, maar heel los, aan een stuk ijzerdraad. Tegen predatoren, maar welke? 
José Ferrández legde ons uit dat de grote Iris (Iris germanica) die hier overal groeit niet wild is, maar geplant 
wordt. De planten zetten geen zaad, maar ze blijven nog heel lang groeien ook al is de boerderij waar ze bij 
stonden al lang verdwenen. Hij ging met ons mee terug naar de camping om wat te komen drinken, maar ook 
om wat van het ogentroost-achtige plantje Parentucellia latifolia te verzamelen dat op het lage terras achter op 
de camping groeide. Wij waren bang dat daar het gras ondertussen ook gemaaid zou zijn, maar dat was 
gelukkig nog niet gebeurd. Ons kampeerterrein is erg groot en de buitenste randen zijn lekker wild! De 
Parentucellia is hier niet algemeen, ook niet in de 
hoge Pyreneeën. Urospermum picroides wordt 
gewoner in de Guara door de opwarming en de gele 
Kruisbloem Erucastrum nasturtifolium is een 
indringer die overal groeit. Het Vetblad dat we 
gezien hebben was wel Pinguicula longifolia, maar 
de blaadjes moeten in de zomer nog verder 
uitgroeien. Een paar dagen later kwam ik weer 
langs de weg A-2205, dichtbij Lecina, en daar 
stonden de rotsen langs de schaduwkant van de 
weg vol Ramonda! Er staat in de Guara veel meer 
Ramonda dan in het Nationale Park Ordesa y Monte 
Perdido dat er beroemd om is. 
Er staat een flinke lijst planten van deze dag in de 
Plantenlijst. Halverwege de middag liepen we 
verdeeld in meerdere groepjes en raakte ik wel wat 
verzadigd, dus heb ik toen niet veel meer op 
kunnen schrijven. We hadden mooi, warm weer.  

Geertje Pettinga  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crocusbladige morgenster 
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Maandag 22 april 
 
Alquézar – Balsas de Basacol  

Een landschappelijk zeer mooie tocht. Het keerpunt was bij de Balsas de Basacol; dit bleken hooggelegen 
waterbekkens te zijn met picknicktafels. Vandaar volgde de route een zeer mooie kloof waar een aquaduct (nu 
deels vervangen door een pijpleiding) doorheen liep. In de kloof inderdaad de blauwe rotslijster, hoog op de 
rand. De botanische tuin bij de kapel van San Gregorio was lang niet onderhouden, zodanig dat hij nauwelijks 
meer verschilde van de omgeving. 
Na de genoemde kapel was de route niet geheel duidelijk, maar met het prachtige uitzicht op Alquézar was de 
weg niet moeilijk te vinden. 

Dirk Sparreboom 
 

Petrocoptis guarensis 
.... endemisch in dit deel van de Pyreneeën ... 

Balsas de Basacol 
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Rodellar  

Na koffie gedronken te hebben op een terrasje in Rodellar nemen we de route richting Otin via Losa Mora. Een 
prachtig ezelpad, eerst omhoog met spectaculair uitzicht op de barranco, daarna de barranco in omlaag met 
een zo mogelijk nog spannender rotsformatie. Twee keer kruisen we het riviertje Mascún via stenen in het 
water. De geiten hoog boven ons op de klippen kijken toe. Heerlijk weer, mooi licht, we zijn niet de enigen. Er 
zijn nogal wat mensen aan touwen aan de steile wanden. Maar stilte overheerst. 
Fuente Mascún komt uit de berg. Vlak nadat we de bron gepasseerd zijn valt een flinke steen op ons pad, 
losgetrapt door de geiten boven ons. Weer een bocht, met een nog mooier uitzicht: waarschijnlijk de 
rotsformatie La Ciutadela. Wij gaan linksaf de barranco in van de Garganta Baja. We besluiten tot twee uur ’s 
middags door te gaan en dan op onze schreden terug te keren. Waarnemingen en landschap blijven ongeveer 
hetzelfde. Prachtig dus! 
Terug is net zo mooi als heen. Een zeer geslaagde dag. 

Bea Visser 
 
 

Dinsdag 23 april 
 
Colungo  

Met 11 deelnemers rijden we met de auto naar 
Colungo (5 km), aldaar start de wandeling, 
aangegeven met paaltjes met de tekst: Portal de 
Cunarda. Het is een lusvormige wandeling – het 
grootste deel is rondwandeling. Dit over eerst 
onverharde weg, later over smalle bospaadjes, 
waar het soms wat lastig klimmen of dalen was. 
Bij het mooie weer was er meestentijds een 
mooi wijds uitzicht: op boomgaarden e.d. , de 
bergachtige omgeving met lage struwelen (veel 
van beide juniperussoorten) en lage bossen, 
afgeronde rotspartijen, en in de verte de 
besneeuwde hogere Pyreneeën. Het was matig 
tot redelijk bloemrijk, terwijl duidelijk was dat er 
nog veel zit áán te komen wat dat betreft De 
lage bossen leken soortenrijk w.b. struiken en 
bomen – we vonden o.a. aardbeibomen. 
De aftakking vanaf de “lus”naar de Portal werd door de helft van de deelnemers 
genomen, terwijl de rest wachtte. De afdaling werd overigens ook maar tot 
halverwege gedaan, vanwege de tijd en de berichten van anderen over een te 
volgen “gevaarlijk”traject. We vonden er de beloofde kievitsbloemen en hadden 
het uitzicht op de “Portal”: een regelmatige hoefijzervormige uitholling in de lagere 
rotshelling, een merkwaardig fenomeen. En op het vervolg van het pad dat vlak 
langs diepe afgrond verder ging…. We keerden om en voegden ons bij de 
wachtenden. 

Ruud Kuipers 

 
 
 
Los Monegros - Alcolea de Cinca  

Om maximaal te profiteren van deze lange tocht vertrekken we reeds om acht uur ’s ochtends naar Alcolea. Op 
de tafelbergen boven dit stadje ontrolt zich een weids en bloemrijk steppenlandschap met vele akkeronkruiden 
en talrijke kalander- en kortteenleeuweriken. Vanaf het uitzichtpunt kijken we neer op bijeneters, zwarte tapuit 
en het stadje Alcolea met vele ooievaarsnesten. 
Daarna volgt een tocht door de steppen richting Candasnos en Ballobar, waarbij ook weer de overvloed aan 
bijzondere (en voor ons veelal onbekende) plantensoorten opvalt. Bij een poel zien we dodaars, grote karekiet, 

Pyrenese kievitsbloem 
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brilgrasmus en duinpieper.  
Tenslotte rijden we langs de Cinca-rivier terug naar Alcolea. Het brede rivierdal met wilgen- en 
populierenbossen vormt een groot contrast met het droge steppenlandschap. Het dal wordt begrensd door 
zandsteenkliffen waar we onder andere rotsmussen en bijeneters zien. 

Jan den Held 

 
 
 

Woensdag 24 april  
 
Buerra 

Vanuit het dorpje Buera nemen we een onverharde weg richting Rio Vero. De bedoeling is om, aangekomen bij 
de Vero, door de Barranco de las Aguillas terug te lopen naar Buera. Het pad door de kloof blijkt echter niet 
meer te bestaan. Daarom volgen we de weg langs de rivier en proberen verderop langs een beek terug te 
keren. Ook dit lukt niet, maar we komen hierdoor wel terecht in een veld met veel orchideeën. Al met al een 
plezierige wandeling. 

Dirk Sparreboom 
 

Donderdag 25 april 
 
Bierge  

Per auto rijden we via Adahuesca naar Bierge. Anderhalve kilometer voorbij Bierge parkeren we bij Molino de 
Bierge. Rechts over de brug vinden we langs een smal pad vele spiegelorchissen. Vervolgens lopen we naar de 
Fuente de la Támara, een landschappelijk zeer fraaie wandeling over een prachtig aangelegd pad, waarbij je in 
diepte de rivier ziet liggen. 

Harry van Haarlem 

Steppevegetatie in Los Monegros 
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Waarnemingen 
 

HOGERE PLANTEN 

Geertje Pettinga 
 
Deze lijst is samengesteld uit de plantenlijstjes op de waarnemingsformulieren, dus iedereen die planten heeft 
opgeschreven tijdens het kamp of na afloop nog lijsten opstuurde: heel hartelijk dank! 
Voor het kamp begon was het weer koel en nat geweest, in het kamp hadden we veel zon, dus alle planten 
gingen bloeien en bomen liepen uit. We hadden soorten van grotere hoogten en mediterrane, van bos en van 
rivieroevers, dus veel variatie. 
 

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 de Nederlandse en 
buitenlandse flora's. 
De families staan zoveel mogelijk op de volgorde van de 
'Heukels', maar niet alle families staan daarin. Een familie als 
de Christusdoornfamilie staat daarom misschien niet op de 
correcte plek. 
Verder zijn families als Liliaceae, Amaryllidaceae en 
Asparagaceae anders ingedeeld en kan ik buitenlandse 
soorten verkeerd ondergebracht hebben. 
 
De afkortingen boven de kolommen zijn de nummers van de 
excursies op het Overzicht van de excursies, met 
aanvullingen: 

kolom cam: op onze camping, een echt natuurterrein! 
kolom RK: lijst van Ruud Kuipers met determinaties van foto's 
kolom WL: lijst van Wim Loode met aanvullingen. 
kolom HG: lijst aanvullingen van Henk Gremmer; Henk heeft zijn waarnemingen vastgelegd op foto's. 

 
Geraadpleegde literatuur: 
 
Blamey, M. en C. Grey-Wilson, 'Wild Flowers of the 
Mediterranean' A and C Black, 2008 
Catalaanse flora 
Hilbers, D. en Kees Woutersen, ' Crossbill guides: 
Spanish Pyrenees and steppes of Huesca', Crossbill 
Guides Foundation, 2012 
Meijden, R. van der, 'Heukels' Flora van Nederland', 
23e druk, Wolters-Noordhoff, 2005 
Mossberg, B. en L. Stenberg, 'Den nya nordiska Floran', 
Wahlström och Widstrand, 2003 
Puente Cabeza, J., 'Guía de la Flora de la depresión del 
Ebro', Consejo de Protección de la Naturaleza de 
Aragón 
Polunin, O., 'Bloemen en planten van Europa', Zomer 
en Keuning, 1970 
Polunin, O. en B.E. Smythies, 'Flowers of South-West Europe', Oxford University Press, 1973 
 
Henk Gremmer heeft de Flora van Navarra en de Flora Iberica gebruikt, en zijn waarnemingen gecheckt op 
voorkomen met GBIF.

Cytinus hypocistis 

Wolfsmelk sp. 
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Plantenlijst KNNV-Kamp Alquézar, Parque Natural Sierra y Cañones de Guara,  
14 t/m 28 april 2013 
 
 
 

 

 

Excursie   2  1 4 3 10 
& 
24 

9 
& 
27 

11 c 
a 
m 

16 17 20 21 30 29 14 RK W
L 

H
G 

Nederlandse naam 
 

Wetenschappelijke naam                   

Paardenstaartenfamilie Equisetaceae                   
Vertakte paardenstaart Equisetum ramosissimum                 x  
Bonte paardenstaart Equisetum variegatum                 x  
Lintvarenfamilie Pteridaceae                   
Echt venushaar Adiantum capillus-veneris   x  x          x    
Eikvarenfamilie Polypodiaceae                   
 'Eikvaren' Polypodium cambicum               x    
een Eikvaren, puntig blad Polypodium spec.  x x                
Streepvarenfamilie Aspleniaceae                   
Schubvaren Asplenium ceterach x  x       x     x    
Genaalde streepvaren, we 
dachten eerst aan Woodsia 
alpina door de bruine haren 
bij de sporenhoopjes, maar 
José Ferrandez zei dat de 
dekvliesjes gauw afvallen. 
Staat vaak bij Ramonda. 

Asplenium fontanum   x                
                   

Steenbreekvaren Asplenium trichomanes x  x       x     x    
Dennenfamilie Pinaceae                   
Grove den Pinus sylvestris         x          
Cipresfamilie Cupressaceae                   
een Jeneverbes, heel grote 
rode en zwarte bessen 

Juniperus 
phoenicea.Heeft tegen 
tak aangedrukte 
schubben. 

x  x x     x          
                  

Jeneverbes, blad met 2 
streepjes 

Juniperus oxycedrus    x               

Ephedrafamilie Ephedraceae                   
Ephedra, klein Ephedra major (E. 

nebrodensis) 
             x   x  

Aronskelkfamilie Araceae                   
een Aronskelk, blad Arum spec. x                  
Leliefamilie Liliaceae                   
Affodil, buisvormig blad Asphodelus fistulosus            x       
 'Blauwe bieslelie' Aphyllanthes 

monspeliensis 
x   x  x  x  x         

Bruinig bloemetje, grijs blad 
met streepje 

Dipcadi serotinum        x    x       
                   

Pyrenese kievitsbloem 
1)= 15 exx 

Fritillaria pyrenaica     x1)  x    x        

Muizendoorn, bloem en rode 
bes aan onderkant 
bladachtige stengel 
(phyllocladium) 

Ruscus aculeatus x x   x    x      x    
                   

lijkt op Tamus, met stekels, 
grote trossen glimmende 
bessen 

Smilax aspera x         x     x    
                   

grotere Smilax, niet in ons 
gebied? 

Smilax excelsa?               x    

een Bostulp, ong. 100 stuks Tulipa sylvestris subsp. 
australis 

            x      

 (Tulipa australis)                   
Orchideeënfamilie Orchidaceae                   
een Wespenorchis, rozetten Epipactis spec.      x             
Aspergeorchis Limodorum abortivum    x  x  x x       x   
Bijenorchis Ophrys apifera        x           
Bruine ophrys Ophrys fusca x  x   x  x x         x 
een Bruine ophrys 
voorts: 16/4 Betorz 

Ophrys fusca subsp. 
lupercalis 

                 x 
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een Spinnenorchis 
voorts: 15/4 

Ophrys passionis                  x 

Smalle spinnenorchis 
voorts: 17/4 

Ophrys scolopax                   

Spiegelophrys  
1)= 50 exx 

Ophrys speculum    x          x1)     

Spinnenorchis Ophrys sphegodes      x  x           
Purperorchis (albino vorm) Orchis purpurea                  x 
Purperorchis Orchis purpurea      x  x     x      
een Nachtorchis, blad Platanthera spec.         x          
Yamswortelfamilie Dioscoreaceae                   
 'Spekwortel' Tamus communis x       x       x    
Lissenfamilie Iridaceae                   
een Gladiool, blad Gladiolus illyricus         x          
een grote blauwe Iris, 
verwilderd, met heerlijke 
geur, zet geen zaad, 
verspreid door wortelstokken 

Iris germanica x       x           
                   

Aspergefamilie Asparagaceae                   
een Asperge Asparagus spec. x       x           
Pyrenese hyacinth Hyacinthus amethystinus       x            
Blauwe druifjes Muscari botryoides x       x           
Kuifhyacint Muscari comosum     x    x   x       
Grote graslelie Anthericum liliago                  x 
Honderdjarige aloë Agave americana                  x 
Narcisfamilie Amaryllidaceae                   
Narcisje, vaak met meerdere 
heerlijk geurende bloemen 

Narcissus assoanus (N. 
jonquilla) 

    x x x  x          

De echte N. jonquilla 
groeit in Spanje  

                  

 alleen op natte plekken.                   
Lookfamilie Alliaceae                   
een gele Ui, alleen blad Allium moly         x          
roze Ui Allium roseum  x             x    
Trommelstok Allium sphaerocephalon                  x 
Russenfamilie Juncaceae                   
Gewone veldbies, hier niet 
gewoon 

Luzula campestris         x          

Veldbies, hier gewoon onder 
den 

Luzula forsteri         x          

Cypergrassenfamilie Cyperaceae                   
Zeegroene zegge Carex flacca                 x  
hier algemene Zegge, grote 
urntjes 

Carex halleriana         x          

een Zegge, in bloei Carex hispidus        x           
Zegge in pol, midden 
afgestorven 

Carex humilis         x          

Knopbies Schoenus nigricans                 x  
Grassenfamilie Poaceae                   
een Geiteoog Aegilops geniculata                  x 
Spaans riet, Pijlriet Arundo donax x                  
Wilde haver (steriel) Avena barbata                  x 
 'Vertakte kortsteel' Brachypodium retusum 

(B. ramosum) 
   x  x  x         x  

Boskortsteel Brachypodium sylvaticum         x        x  
Handjesgras Cynodon dactylon                  x 
een Gras, erg prikkende 
hoofdjes 

Echinaria capitata x                  

Albardine Lygeum spartum            x       
Eenbloemig parelgras Melica uniflora      x           x  
Levendbarend 
knolbeemdgras 

Poa bulbosa var. vivpara x     x  x           

een Gras Stipa iberica                  x 
een Gras Stipa offniri?         x          
Pijpbloemfamilie Aristolochiaceae                   
een Pijpbloem, klein struikje, 
bruine bloemen, 's middags 
omgeklapt en zwart, met 
Pijpbloemvlinders 

Aristolochia pistolochia    x    x   x x       
                   

een Pijpbloem met heel en 
drie-delig blad? 

Aristolochia spec.?             x      
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Rafflesiafamilie Rafflesiaceae                   
Cytinus met gele bloemetjes 
in oranje schutbladen. 
Parasiet op Cistus, hier op C. 
clusii 

Cytinus hypocistis x                  
                   

Parasiet op Cistus albidus Cytinus ruber                  x 
Ranonkelfamilie Ranunculaceae                   
een Adonis Adonis dentata subsp. 

microcarpa 
           x       

een Bosrank, dubbelgeveerd 
blad 

Clamatis flammula                 x  

Bosrank Clematis vitalba   x          x      
Stinkend nieskruid Helleborus foetidus x       x         x  
Leverbloempje Hepatica nobilis     x     x         
Juffertje-in-het-groen Nigella damascena            x       
Knolboterbloem  Ranunculus bulbosus        x         x  
een Boterbloem Ranunculus gramineus       x         x x  
Waterranonkel met 2 soorten 
blad 

Ranunculus spec.            x       

een Ruit, grote witte bloemen Thalictrum tuberosum       x   x    x        
Laurierfamilie Lauraceae                   
Laurier, in bloei, in Buero Laurus nobilis      x             
Papaverfamilie Papaveraceae                   
Stinkende gouwe Chelidonium majus                  x 
Rankende duivenkervel Fumaria capreolata                  x 
Gewone duivenkervel, erg 
mooie kleur bloemen 

Fumaria officinalis 
subsp. officinale? 

x     x  x  x         
                  

Duivenkervel, witte, fijn blad Fumaria spec.      x             
kroonbladen ongelijk van 
grootte 

Hypecoum imberbe (H. 
grandiflorum) 

            x    x  

Grote klaproos Papaver rhoeas      x  x    x       
Slaapbol Papaver somniferum 

subsp setigerum 
                 x 

Hauwpapaver, paarse bloem, Roemeria hybrida            x x     x 
lange doosvrucht                    
 'Pyrenese helmbloem', 
endeem 

Sarcocapnos 
enneaphylla 

 x x       x         

Buxusfamilie Buxaceae                   
Buxus  Buxus sempervirens x     x   x          
IJskruidfamilie Aizoaceae                   
wit bloemetje, lijkt op 
Heggerank 

Aizoon hispanicum            x       

Mollugofamilie Molluginaceae                   
 Telephium imperati subsp 

imperati 
                 x 

Anjerfamilie Caryophyllaceae                   
een Zandmuur, endeem Arenaria fontqueri         x          
Kalkhoornbloem  Cerastium brachypetalum         x          
een Hoornbloem Cerastium pumilum         x          
erg mooie Paronychia Paronychia aretoides?  x                 
kruipertje, zilveren 
schutblaadjes 

Paronychia argentea x                  

kruipertje, zilveren bolletjes Paronychia capitata          x x      x  
 Paronychia kapela subsp 

kapela 
                 x 

 Paronychia kapela subsp  
serpyllifolia 

                 x 

een 'Kalkanjer' in bloei, hoog 
aan 

Petrocoptis spec. x   x               

de bergwand! Endeem.                    
een 'Kalkanjer' , endemisch 
in oostelijke deel Guara 

Petrocoptis guarensis  x                 
                   

Rotszeepkruid Saponaria oxymoides                x   
Avondkoekoeksbloem Silene latifolia                  x 
Nachtsilene Silene nutans L. subsp. 

nutans 
                 x 

een Blaassilene zonder 
streepjes 

Silene vulgaris s.l.  x                 

Sandelhoutfamilie Santalaceae                   
Osyris Osyris alba      x  x     x      
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Steenbreekfamilie Saxifragaceae                   
Langbladige steenbreek, 
rozetten 

Saxifraga longifolia x    x   x x x         

Kandelaartje Saxifraga tridactylites   x                
Vetplantenfamilie Crassulaceae                   
Wit vetkruid Sedum album         x          
Vetkruid met paraplu-
bloeiwijze  

Sedum sediforme    x    x x          

Navelkruid Umbilicus rupestris x                  
Wijnstokfamilie  Vitaceae                   
een wilde Wijnstok Vitis spec.             x      
Ooievaarsbekfamilie Geraniaceae                   
een Reigersbek Erodium ciconium  x           x   x x  
Reigersbek Erodium cicutarium         x          
een Reigersbek Erodium malacoides  x              x   
Slipbladige ooievaarsbek  
voorts: 16/4 

Geranium dissectum                  x 

Zachte ooievaarsbek Geranium molle                  x 
Klein robertskruid  Geranium purpureum  x              x   
Ronde ooievaarsbek Geranium rotundifolium x                  
Granaatappelfamilie Punicaceae                   
Granaatappel Punica granatum                  x 
Wilgenfamilie Salicaceae                   
Wilgen, uitgebloeid Salix spec.        x           
Viooltjesfamilie Violaceae                   
Bleeksporig bosviooltje Viola riviniana x       x           
een Viooltje Viola spec.          x         
José Ferrandez zei dat V. 
riviniana, V. alba en V. suavis 
gewoon waren in dit gebied, 
en er kwamen nog soorten 
voor die er op leken, zoals V. 
wilcommi en V.rupestris. 

         x          
                   

Wolfsmelkfamilie Euphorbiaceae                   
Amandelwolfsmelk Euphorbia amygdaloides             x      
een Wolfsmelk 
voorts: 16/4 

Euphorbia brittingeri                  x 

een Wolfsmelk met 
donkerrode vlekken in de 
bloemen 

Euphorbia characias x    x     x         
                   

een Wolfsmelk Euphorbia 
dracunculoides subsp. 
inconspicua 

                 x 

een Wolfsmelk Euphorbia flavicoma                 x  
Kroontjeskruid Euphorbia helioscopia L. 

subsp. helioscopia 
                 x 

een Kroontjeskruid Euphorbia helioscopia 
subsp.? 

x       x           

Zaagbladwolfsmelk' Euphorbia serrata x   x  x  x           
Vlasfamilie Linaceae                   
Frans vlas Linum narbonense x   x  x    x   x      
een geelbloeiende Vlas Linum strictum subsp 

strictum 
                 x 

Klaverzuringfamilie Oxalidaceae                   
Stijve klaverzuring Oxalis stricta      x             
Christusdoornfamilie Caesalpinaceae                   
Judasboom Cercis siliquastrum x                  
Vlinderbloemenfamilie Fabaceae                   
Wondklaver, rode bloemen Anthyllis vulneraria         x x         
Struikje met gele bloemen Argyrolobium zanonii         x          
rose-rode Tragant Astragalus 

monspessulanus  
x                  

Tragant met gele bloemen 
met wat paars-rood in 
bovenlip 

Astragalus 
monsspesulanus subsp. 
gypsophilus Roey 

   x  x  x           
                  

Blazenstruik  Colutea arborescens                x   
grote Kroonkruid Coronilla emerus 

(Hippocrepis emurus) 
     x  x   x  x   x   

 Coronilla glauca                  x 
 Coronilla minima subsp. 

lotoides 
                 x 
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een klein Kroonkruid Coronilla minima subsp. 

minima 
        x          

een Kroonkruid, 2 grote 
steunbl.  

Coronilla onobrychioides      x  x     x      

kleine Kroonkruid, groot 
eindblad 

Coronilla scorpioides    x               

struikje met gele bloemen,  
drie-tallig blaadjes met 
puntjes 

Cytisus sessilifolius 
(Cytisophyllum s.) 

      x  x    x   x   

                   
struikje, 5 kleine blaadjes Dorycnium pentaphyllum        x x x x      x  
Spaanse brem Genista hispanica s.l. en 

subsp. hispanica 
   x  x  x x          

 'Egelbrem', groeit in 
kussens, op grotere hoogte 
dan Genista scorpius 

Genista horrida 
(Echinospartium 
horridum) 

  x  x              

een erg stekelige Heidebrem, 
lijkt op Gaspeldoorn, volop in 
bloei 

Genista scorpius x   x  x  x  x         
                   

soort Klaver Hedysarum boveanum 
subsp europaeum 

                 x 

Paardehoefklaver, aan einde 
kamp in vrucht, dan duidelijk 

Hippocrepis comosa (H. 
squamata) 

x       x   x     x   

Goudenregen Laburnum anagyroides                  x 
een Lathyrus met 
alleenstaande steenrode 
bloemen 

Lathyrus cicera x     x       x      
                   

een Lathyrus, gevleugelde 
stengel, vlag donkerder dan 
vleugels 

Lathyrus clymenum    x               
                   

met enkele, oranje-rode 
bloem 

Lathyrus setifolius         x          

Wilde linze, blauw bloemetje Lens nigricans         x          
een ondersoort van Gewone 
rolklaver 

Lotus corniculatus subsp 
delortii (met de 
kenmerkende lange 
beharing op de bladeren 
en kelk) 

                 x 

Gevlekte rupsklaver Medicago arabica x                  
Kleine rupsklaver Medicago minima             x      
Ruige rupsklaver Medicago polymorha      x  x     x      
Esparcette Onobrychis viciifolia    x  x    x         
Struikvormig Stalkruid Ononis fruticosa                    x 
een gele Kattendoorn Ononis minutissima    x               
een Stalkruid, roze bloemen Ononis rotundifolia    x            x   
roze bloeiend struikje? Ononis spec.?                x   
Teerklaver' Psoralia bituminosa x   x    x   x        
Vogelwikke Vicia cracca    x               
Wikke met gele bloemen Vicia lutea x     x       x      
Vleugeltjesbloemfamilie Polygalaceae                   
Gewone vleugeltjesbloem  Polygala vulgaris                   
een Vleugeltjesbloem Polygala spec.         x x         
Rozenfamilie Rosaceae                   
Europees krentenboompje Amelanchier ovalis x   x  x  x     x      
Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna             x      
Kweepeer Cydonia oblonga      x           x  
Bosaardbei Fragaria vesca         x          
een Nagelkruid, grote bloem Geum sylvaticum         x          
een Ganzerikstruikje, wit Potentilla caulescens     x          x x   
Voorjaarsganzerik Potentilla 

tabernaemontani 
(P. neumanniana  s.l.) 

x     x  x x          
                   

Weichselbaum Prunus mahaleb     x           x   
Roos, smal blad, kleine 
bottels 

Rosa agrestis         x          

Gewone braam Rubus fruticosus        x           
Kleine pimpernel Sanguisorba minor x       x         x  
een Lijsterbes, vruchten 
eetbaar maar niet lekker, 
deelblaadjes met tanden, 
heeft S. aucuparia niet. 

Sorbus domestica         x  x  x    x  
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Wegedoornfamilie Rhamnaceae                   
een Vuilboomstruikje Rhamnus alaternus        x x x         
een Vuilboom, ronde 
blaadjes met stekels aan 
rand 

Rhamnus ludovici-
salvatore 

 x x     x           

                   
Iepenfamilie Ulmaceae                   
Celtisbomen in bloei Celtis australis   x     x     x      
Iepen, in bloei Ulmus spec. x                  
Moerbeifamilie Moraceae                   
Vijgenboom Ficus carica x        x          
Brandnetelfamilie Urticaceae                   
Klein glaskruid Parietaria judaica                  x 
een Glaskruid Parietaria spec. x                  
Komkommerfamilie Cucurbitaceae                   
Heggenrank Bryonia dioica      x             
Cactusfamilie Cactaceae                   
een Schijfcactus met puntig 
blad 

Opuntia linguiformis 
(bevestigd door 
J.V. Ferrandez) 

 x                x 
                  

Napjesdragersfamilie Fagaceae                   
Hulsteik Quercus coccifera x       x x          
Portugese eik Quercus faginea   x        x      x  
Steeneik Quercus ilex x        x          
een Steeneik, kan goed 
tegen de winterkou, de 
zomerhitte en de droogte 

Quercus ilex subsp. 
ballota 

        x          

                   
Donzige eik Quercus pubescens      x  x         x  
Kruising van Q. pubescens 
en Q. faginea. Groeit hier 
goed, maakt bos. 

Quercus subpyrenaica         x          

Resedafamilie Resedaceae                   
Wilde reseda Reseda lutea x     x  x           
Wouw Reseda luteola                  x 
een kleine Reseda Reseda phyteuma x   x  x  x           
Kruisbloemenfamilie Brassicaceae                   
Bleek schildzaad Alyssum alyssoides x     x  x x          
Zandraket Arabidopsis thalliana         x          
Torenkruid Arabis glabra               x    
Torenscheefkelk Arabis turrita  x              x   
Brilkruid, grote vruchten Biscutella auriculata            x x      
Brilkruid, aan eind kamp met Biscutella laevigata s.l. x       x x  x  x      
brilletjes (de vruchten)                    
 'Rood herderstasje' Capsella bursa-pastoris 

subsp. of 
forma rubella of C. rubella 

x                  
                   

op Scheefbloem lijkende 
Zandkool 

Diplotaxis erucoides x   x               

Vroegeling Erophila verna x     x             
Zwaardherik Eruca  sativa (incl. E. 

vesicaria) 
  x x        x       

een indringer, groeit overal Erucastrum 
nasturtiifolium 

        x          

een heel kleine witte 
Kruisbloem 

Hernunchia petrea   x      x          

Pijlkruidkers Lepidium draba subsp. 
draba (Cardaria draba 
subsp. draba) 

     x            x 
                  

Tuinjudaspenning, ontsnapt Lunaria annua x                  
een Violier Malcolmia africana             x      
een Violier Matthiola fruticulosa 

subsp. fruticulosa 
           x       

Woestijnviolier Moricandia arvensis                  x 
een Witte mosterd, jaramago Sinapis alba subsp mairei                  x 
Kaasjeskruidfamilie Malvaceae                   
een Lavatera, struik Lavatera maritima  x              x   
een Kaasjeskruid 
voorts: 18/4 

Malva nicaensis                  x 
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Zonneroosjesfamilie Cistaceae                   
Zonneroos, roze bloemen Cistus albidus     x    x          
Rozemarijnbladige 
zonneroos' 
met witte bloemen 

Cistus clusii x        x          
                   

Cistus, blad paralelle nerven Cistus laurifolius         x          
Cistus, nerven gewoon, rode 
knopschub 

Cistus populifolius         x          

Cistus, witte bloemen, klein 
blad 

Cistus salvifolius   x                

klein Zonneroosje, hei-
blaadjes 

Fumana ericoides x                  

een kleinbloemig 
Zonneroosje 

Fumana procumbens x                  

een klein Zonneroosje met 
witte 

Helianthemum 
apenninum 

x   x    x  x   x      

en roze bloemen                    
Zonneroosje, kleine gele 
bloemen, onderkant blad wit 

Helianthemum canum    x    x?           
                   

Zonneroosje, bloem ook 
klein,geel 

Helianthemum 
oelandicum subsp. 
italicum 

       x? x          
                  

Zonneroosje, smalle 
kroonblaadjes 
op brede kelkbladen 

Helianthemum spec.          x   x      
                   

Zeepboomfamilie Sapindaceae                   
Spaanse aak Acer campestre                 x  
een Esdoorn, 3-lobbig blad Acer monspessulanum      x           x  
Pruikenboomfamilie Anacardiaceae                   
Mastikboom, altijd groen, 
blad even geveerd 

Pistacia lentiscus         x        x  
                   

Loofverliezend, oneven 
geveerd 

Pistacia terebinthus                 x  

Kornoeljefamilie Cornaceae                   
Rode kornoelje Cornus sanguinea                 x  
Sleutelbloemfamilie Primulaceae                   
Guichelheil met blauwe 
bloemen 

Anagallis arvensis s.l.            x x      

een heel klein plantje Asterolinon linum-
stellatum 

        x          

Coris, in knop Coris monspeliensis      x  x           
Melkwederik Lysimachia ephemerum                  x 
Slanke sleutelbloem Primula elatior     x              
Gulden sleutelbloem Primula veris     x    x          
Heifamilie Ericaceae                   
Aardbeiboom Arbutus unedo       x x        x x  
Berendruif, in bloei, zoete 
geur 

Arctostaphylos uva-ursi x   x x x   x          

Ruwbladigenfamilie Boraginaceae                   
Bernagie Borago officinalis x                  
witviltige Hondstong Cynoglossum cheirifolium x x      x  x  x       
Hondstong, geaderde 
bloemen 

Cynoglossum creticum                x   

rozetten van een 
Slangenkruid 

Echium spec.        x x          

een blauwe Parelzaad Lithodora fruticosa x   x    x           
Ruw parelzaad Lythospermum arvense      x     x        
 Lythospermum 

purpurocaeruleum 
          x        

 (Buglossoides 
purpurocaerulea) 

                  

Akkervergeet-mij-nietje? Myosotis arvense?         x          
een Parelzaad, gele 
bloemetjes 

Neatostema 
apulum(Lithospermum a.) 

           x       

Longkruid Pulmonaria affinis                  x 
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Sterbladigenfamilie Rubiaceae                   
Glad kruisbladwalstro  Cruciata glabra                  x 
een grovere Meekrap Rubia peregrina         x  x        
Meekrap 
José Ferrandez zei dat 
Meekrap dicht bij huizen 
groeide als cultuurvolger en 
Rubia peregrina in het wild 
verderweg staat in de Guara 

Rubia tinctorum x   x  x  x           
                   

Blauw walstro Sherardia arvensis   x     x     x      
Gentiaanfamilie Gentianaceae                   
Zomerbitterling Blackstonia perfoliata                  x 
Duizendguldenkruid Centaurium pulchellum                  x 
een Baardgentiaan in knop Gentianella spec. x                  
Maagdenpalmfamilie Apocynaceae                   
Bleke grote maagdenpalm' Vinca difformis  x         x      x  
Grote maagdenpalm Vinca major                 x  
Windefamilie Convolvulaceae                   
Akkerwinde Convolvulus arvensis                  x 
een Winde Convolvulus lanuginosus    x            x   
Rode Duivelsnaaigaren op 
o.a leguminosas 

Cuscuta epithymum 
subsp kotschyi 

                 x 

Olijffamilie Oleaceae                   
de Es van het Mid. Zee-
gebied 

Fraxinus angustifolium                 x  

Es Fraxinus excelsior                 x  
een gele Jasmijn Jasminum fruticans x x           x  x x x  
Olijf Olea europaea                 x  
Struik Phillyrea angustifolia         x        x  
Struik Phillyrea latifolia           x      x  
Helmkruidfamilie Scrophulariaceae                   
Hondshelmkruid  Scrophularia canina                 x  
een Toorts, gegolfde 
bladrand 

Verbascum sinuatum    x             x  

Kogelbloemfamilie Globulariaceae                   
Struikkogelbloem, 
wintergroen 

Globularia alypum         x          

een Kogelbloem, blad met 
puntjes en stekeltje aan top 

Globularia punctata      x             
                   

een kleine, kruipende 
Kogelbloem 

Globularia repens          x       x  

Gewone kogelbloem Globularia vulgaris x    x   x x    x      
Gloxiniafamilie Gesneriaceae                   
Ramonda Ramonda myconi (R. 

pyrenaica) 
x  x  x    x x         

IJzerhardfamilie Verbenaceae                   
IJzerhard Verbena officinalis                  x 
Lipbloemenfamilie Lamiaceae                   
Akkerzenegroen Ajuga chamaepitys        x           
Italiaanse ossentong Anchusa azurea (A. 

italica) 
            x      

Stinkende ballote Ballota nigra subsp. 
meridionalis 

x                  

 (B.nigra L. subsp. 
foetida(Vis.)Hayek) 

                  

Hoenderbeet Lamiun amplexicaule    x               
Echte lavendel Lavandula angustifolia        x           
een Lavendel Lavandula latifolia         x          
een Malrove Marrubium alysson      x             
een Munt Mentha spec. x                  
wit-viltig, grote knoppen Phlomis lychnitis          x x        
Rozemarijn, overal volop in 
bloei 

Rosmarinus officinalis x     x  x  x         

een smalbladige Salie Savia lavandulifolia                x   
Kleinbloemige salie Salvia verbenaca x   x    x           
Overblijvend bonenkruid Satureja montana        x x          
Echte gamander Teucrium chamaedrys                 x  
paars-roze Gamander, 
geurend! 

Teucrium polium subsp. 
gnaphalodes 

           x     x  

Echte tijm, kleinbloemig en Thymus vulgaris x       x x          
grootbloemig                    
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Bremraapfamilie Orobanchaceae                   
Paarse schubwortel  Lathraea clandestina    x               
een Bremraap, geel met rode 
bloemen 

Orobanche gracilis, op 
Dorycnium pentaphyllum 

        x          
                  

Klimopbremraap Orobanche hederae                  x 
Rozemarijnbremraap, wittige  
bloemen met rode streepjes 
op onderlip, op Cistus en 
Rozemarijn 

Orobanche latisquama x        x x         
                   

een Bremraap Orobanche spec.    x               
een Bremraap, paarse 
bloemen 

Orobanche spec. x                  

lijkt Ogentroost, paarse 
bovenlip 

Parentucellia latifolia     x   x           

                 x   
Weegbreefamilie Plantaginaceae                   
Grote Leeuwenbek Antirrhinum litigiosum                  x 
Leeuwenbek Antirrhinum majus                 x  
Leeuwenbekje, kleine, roze 
bloem 

Chaenorhinum minus 
(Linaria minor) 

 x                 

een Kierleeuwenbek Chaenorhinum rubrifolium         x          
Muurleeuwenbek Cymbalarea muralis  x x   x             
lijkt op Muurleeuwenbek Kickxia commutata  x                 
een Vlasbekje, endeem, 
lange 

Linaria aragonensis (L. 
oblongifolia  

        x          

spoor, zand nodig subsp. aragonensis)                   
een Vlasbekje Linaria glauca subsp 

aragonensis 
                 x 

een Vlasbekje, gele 
bloemetjes in bolletje 

Linaria simplex         x          
                   

Hertshoornweegbree Plantago coronopus x                x  
Zeeweegbree Plantago maritima                  x 
een Weegbree Plantago sempervirens                 x  
2 soorten Weegbree? Plantago spec.            x       
Klimopereprijs Veronica hederifolia x                  
Mannetjesereprijs Veronica officinalis         x          
Grote ereprijs Veronica persica        x           
Blaasjeskruidfamilie Lentibulariaceae                   
Langbladig vetblad, de 
blaadjes groeien in de zomer 
nog verder uit 

Pinguicula longifolia     x              
                   

Schermbloemenfamilie Apiaceae                   
een Goudscherm,lang blad Bupleurum rigidum      x  x           
Kruisdistel Erynchium campestre        x           
een gele Schermbloem 
voorts: 15/4 

Ferula loscosii                  x 

Venkel Foeniculum vulgare      x             
Naaldenkervel Scandix pecten-veneris x     x             
een grote gele Schermbloem Thapsia villosa        x           
Akkerdoornzaad Torilis arvensis                  x 
Muskuskruidfamilie Adoxaceae                   
een Sneeuwbal, leerachtig 
blad 

Viburnum tinus        x x          

Kamperfoeliefamilie Caprifoliaceae                   
 'Witte schijnbeemdkroon' Cephalaria leucantha         x  x      x  
Kaardebol Dipsacus fullonum                  x 
een Kaardebol, gegolfde 
rozetten 

Dipsacus spec.             x      

een Kamperfoelie Lonicera etrusca                 x  
Kamperfoelie, vergroeid blad Lonicera implexa    x  x  x x        x  
Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum             x      
Gewone vlier Sambucus nigra                  x 
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Composietenfamilie Asteraceae                   
Schijnkamille Anacyclus clavatus                  x 
een Alsem Artemisia herba-alba?            x       
Madeliefje Bellis perennis        x           
grijs-pluizig,lijkt op 
Spatelviltkruid 

Bombycilaena erecta            x     x  

Akkergoudsbloem Calendula arvensis x                  
stekelige distel, gele 
buisbloemen 

Carthamus lanatus x                  

lichtblauwe bloemen met 
donker hart, papieren 
omwindsel 

Catananche caerulea         x          
                   

Ruwe centaurie Centaurea aspera subsp 
aspera 

                 x 

Kalketrip Centaurea calcitrapa x     x             
Wilde cichorei of 
Wegenwachter  

Cichorium intybus                  x 

Gezegende distel Cnicus benedictus x   x         x      
een Asterfijnstraal Conyza bonariensis                  x 
Vleugelstreepzaad Crepis sancta subsp 

sancta 
                 x 

Paardenbloemstreepzaad Crepis vesicaria s.l.      x  x           
een Viltkruid Filago spec.         x          
Distelachtig, lila buisbloemen Galactites tomentosa                 x  
een Strobloem Helichrysum stoechas x     x x x x          
een Muizenoor, rozetten Hieracium spec.        x           
 'Rotsthee' Jasione glutinosa         x          
Blauwe sla Lactuca perennis     x    x          
Kompassla Lactuca serriola x     x             
een Margriet Leucanthemum 

graminifolium 
                x  

'Denneappelcentaurie' Leuzea conifera    x            x   
Echte kamille Matricaria chamomilla                  x 
lijkt extra scherpe Kruldistel Onopordum corymbosum            x       
rozetten van een Wegdistel Onopordum spec.      x             
omwindsel steekt uit buiten 
bloem 

Pallenis spinosa        x         x  

kleine gele bloemen, helaas 
nog geen vruchten 

Rhagadiolus stellatus?          x         
                   

Heiligenbloem Santolina 
chamaecyparissus 

         x       x  

Schorseneer met sterk 
gegolfde bladranden 

Scorzonera crispatula                  x 

een Schorseneer Scorzonera hispanica            x       
een Schorseneer, sterk 
ingesneden blad 

Scorzonera laciniata        x           

Gewone melkdistel Sonchus oleraceus                  x 
Struikje, heel smalle hoofdjes Staehelina dubia         x  x      x  
Mariadistel Sylibum marianum x   x        x       
Moederkruid Tanacetum parthenium                  x 
Paardenbloem Taraxacum officinale x       x           
Krokusbladige morgenster Tragopogon crocifolius                  x 
Klein hoefblad Tussilago farfara                  x 
grote gele hoofdjes, vrucht 
lang   

Urospermum picroides         x          
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LAGERE PLANTEN 
 
Henk Gremmer 

 
Lijst lagere planten en fungi KNNV-Kamp Alquézar, Parque Natural Sierra y Cañones de 
Guara, 14 t/m 28 april 2013 
  
 
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 
  
Mossen Marchantiophyta 
Glimmend Kegelmos Conocephalum conicum 
Echt vleugelmos Nardia scalaris 
Bronmos Fontinalis antipyretica 
Gewoon diknerfmos Cratoneuron filicinum 
  
Paddenstoelen Fungi 
Donsvoetje Tubaria furfuracea 
Populierenleemhoed Agrocybe cylindracea 
Gewone morielje Morchella esculenta 
Grijze viltmollisia Tapesia fusca 
Elzenmollisia Mollisia benesuada 
Eikenbloedzwam Stereum gausapatum 
Bokaalkluifzwam Helvella acetabulum 
Krulzoomtrechterzwam Clitocybe inornata 
Harig elfenbankje Trametes hirsutum 
Zuidelijke lantaarnzwam Omphalotus olearius 
Zwartvoetkrulzoom Tapinella atrotomentosa 
Roodgerande houtzwam Fomitopsis pinicola 
Brandnetelkelkje Calyptella capula 
  
Roesten  
Malvaroest Puccinia malvacearum 
op Allium ampelophrasum Puccinia sessilis 
  
  
Branden  
brand op Carex halleriana Moreaua aterima 
  
Kranswieren  
Stekelharig kransblad Chara hispida 

  
De Fungi zijn in hoofdzaak gedetermineerd/gecontroleerd met de toepasselijke delen van de Pilze der Schweiz. 
Waar nodig microscopisch gecontroleerd. 
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VOGELS 
 
Loek Batenburg 

 
 

Vogellijst KNNV-kamp Alquézar, Parque Natural Sierra y Cañones de Guara, 14 t/m 28 april 
2013 
 
 

datum in april 2013 
(K – op of vanaf kampterrein) 

K 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

               
Wilde Eend Anas platyrhynchos x x  x x    x x  x  
Zomertaling Anas querquedula            x  
Rode Patrijs Alectoris rufa  x x x   x  x x  x  
Kwartel Coturnix coturnix   x   x        
Fazant Phasianus colchicus  x        x    
Aalscholver Phalacrocorax carbo        x  x     
Koereiger Bubulcus ibis          x    
Kleine Zilverreiger Egretta garzetta          x    
Blauwe Reiger Ardea cinerea   x        x  x  
Purperreiger Ardea purpurea            x  
Ooievaar Ciconia ciconia   x x     x x  x  
Dodaars Tachybaptus ruficollis          x    
Zwarte Wouw Milvus migrans x x x x x  x x x x x x  
Rode Wouw Milvus milvus x x x x x  x  x x  x  
Lammergier Gypaetus barbatus x x x  x  x x x     
Aasgier Neophron percnopterus x x x x x x x  x  x x  
Vale Gier Gyps fulvus x x x x x x x x x x x x x 
Slangenarend Circaetus gallicus  x x x x  x x x x x x  
Bruine Kiekendief Circus aeruginosus    x      x    
Blauwe Kiekendief Circus cyaneus   x x      x    
Grauwe Kiekendief Circus pygargus    x      x    
Havik Accipiter gentilis x             
Sperwer Accipiter nisus x  x  x  x       
Buizerd Buteo buteo   x x   x   x  x  
Dwergarend Aquila pennata x  x x x  x     x  
Steenarend Aquila chrysaetos    x   x       
Havikarend Aquila fasciata      x        
Kleine Torenvalk Falco naumanni    x          
Torenvalk Falco tinnunculus  x x x x  x  x x x x x 
Roodpootvalk Falco vespertinus             x 
Boomvalk Falco subbuteo   x           
Slechtvalk Falco peregrinus  x x      x  x   
Waterhoen Gallinula chloropus          x  x  
Meerkoet Fulica atra          x    
Steltkluut Himantopus himantopus          x    
Kleine Plevier Charadrius dubius       x   x  x  
Oeverloper Actitis hypoleucos          x  x  
Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus          x    
Geelpootmeeuw Larus michahellis         x   x  
Zwarte Stern Chlidonias niger            x  
Rotsduif Columba livia  x x x     x x   x 
Houtduif Columba palumbus x x x x x x x x x x x x x 
Turkse Tortel Streptopelia decaocto   x x   x x x x  x x 
Zomertortel Streptopelia turtur x  x  x       x  
Kuifkoekoek Clamator glandarius             x 
Koekoek Cuculus canorus    x x x x x  x x x x  
Dwergooruil Otus scops            x  
Steenuil Athene noctua x   x        x  
Bosuil Strix aluco x             
Gierzwaluw  Apus apus  x x x x  x   x x x x 
Alpengierzwaluw Apus melba x x x  x x x  x x x  x 
IJsvogel Alcedo atthis          x    
Bijeneter Merops apiaster x x x x x    x x  x  
Hop Upupa epops  x x x     x x x  x 
Draaihals Jynx torquilla x x x  x  x    x x x 
(Iberische) Groene Specht Picus viridis sharpei            x  
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Grote Bonte Specht Dendrocopos major x  x     x    x  
Zuidelijke Klapekster Lanius meridionalis    x          
Roodkopklauwier Lanius senator  x x x  x   x x  x  
Ekster Pica pica    x     x x x x  
Gaai Garrulus glandarius   x   x        
Alpenkraai Pyrrhocorax pyrrhocorax x x x   x x  x x   x 
Kauw Corvus monedula          x  x  
Zwarte Kraai Corvus corone    x x x x   x  x  
Raaf Corvus corax x x x x x x x x x x x x x 
Vuurgoudhaan Regulus ignicapilla x     x  x   x   
Pimpelmees Cyanistes caeruleus x x x x x x x x  x x x x 
Koolmees Parus major x x x x x x x x x x x x x 
Kuifmees Lophophanes cristatus     x x  x  x    
Zwarte Mees Periparus ater      x  x x     
Glanskop Poecile palustris          x    
Baardman Panurus biarmicus            x  
Kalanderleeuwerik Melanocorypha calandra          x    
Kortteenleeuwerik Calandrella brachydactyla          x    
Kleine Kortteenleeuwerik Calandrella rufescens            x  
Kuifleeuwerik Galerida cristata    x x    x x  x  
Theklaleeuwerik Galerida theklae            x  
Boomleeuwerik Lullula arborea  x   x     x x x  
Veldleeuwerik Alauda arvensis   x   x    x    
Oeverzwaluw Riparia riparia          x  x  
Rotszwaluw Ptyonoprogne rupestris x x x x  x x  x x x x  
Boerenzwaluw Hirundo rustica x x x x x x x x x x x x x 
Huiszwaluw Delichon urbicum x x x x x x x x x x x x x 
Roodstuitzwaluw Cecropis daurica  x x x   x       
Cetti’s Zanger Cettia cetti x  x x x  x   x  x  
Staartmees Aegithalos caudatus x x   x  x x    x  
Bergfluiter Phylloscopus bonelli x x x x x x x x x  x x  
Tjiftjaf Phylloscopus collybita  x x x  x x x x  x x  
Fitis Phylloscopus trochilus    x    x      
Provençaalse Grasmus Sylvia undata   x      x     
Brilgrasmus Sylvia conspicillata          x    
Baardgrasmus Sylvia cantillans  x x x x x x x x  x x x 
Kleine Zwartkop Sylvia melanocephala  x x x x x x  x   x x 
Westelijke                
 Orpheusgrasmus Sylvia hortensis  x x x x  x x x  x x  
Grasmus Sylvia communis       x       
Tuinfluiter Sylvia borin   x   x        
Zwartkop Sylvia atricapilla x x x x x x x x x x x x x 
Orpheusspotvogel Hippolais polyglotta    x          
Kleine Karekiet Acrocephalusscirpaceus            x  
Grote Karekiet Acrocephalus arundinaceus          x  x  
Graszanger Cisticola juncidis    x x    x x  x  
Boomklever Sitta europaea x  x        x   
Boomkruiper Certhia brachydactyla x  x   x x x      
Winterkoning Troglodytes troglodytes x x x x x x x x x   x  
Zwarte Spreeuw Sturnus unicolor x  x x x  x x x x x x x 
Waterspreeuw Cinclus cinclus       x x x  x   
Merel Turdus merula x x x x x x x x x x  x x 
Zanglijster Turdus philomelos x  x   x x   x  x  
Grote Lijster Turdus viscivorus x x  x        x  
Roodborst Erithacus rubecula x x x  x x x x x  x   
Nachtegaal Luscinia megarhynchos x x x x x x x x x x x x x 
Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros x x x x x  x  x x  x x 
Gekraagde Roodstaart Phoenicurus phoenicurus   x  x         
Paapje Saxicola rubetra     x     x    
Roodborsttapuit Saxicola rubicola  x x x  x x  x x x   
Tapuit Oenanthe oenanthe      x    x    
Zwarte Tapuit Oenanthe leucura          x    
Westelijke Blonde Tapuit Oenanthe hispanica    x   x   x  x  
Rode Rotslijster Monticola saxatilis      x   x     
Blauwe Rotslijster Monticola solitarius  x x    x  x  x x  
Bonte Vliegenvanger Ficedula hypoleuca  x   x  x       
Heggenmus Prunella modularis  x x  x         
Huismus Passer domesticus x x x x x  x x x x x x x 
Rotsmus Petronia petronia  x        x    
Grote Gele Kwikstaart Motacilla cinerea x   x   x   x x x  
Witte Kwikstaart Motacilla alba x  x x   x  x x    
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Duinpieper Anthus campestris          x    
Boompieper Anthus trivialis      x        
Vink Fringilla coelebs x x x x x x x x x x x x x 
Europese Kanarie Serinus serinus x x x x x x x x x x x x x 
Groenling Chloris chloris x x x x x x x x x x x x x 
Putter Carduelis carduelis x x x x x x x x x x x x x 
Sijs Spinus spinus x        x     
Kneu Linaria cannabina x x x x x x   x x x   
Geelgors Emberiza citrinella   x           
Cirlgors Emberiza cirlus x x x x x  x   x x x  
Grijze Gors Emberiza cia         x     
Ortolaan Emberiza hortulana        x      
Rietgors Emberiza schoeniclus            x  
Grauwe Gors Emberiza calandra  x x x x  x  x x x x x 
 
 
 
 

  
 

Baardgrasmus  Rode patrijs 

Vale gier 
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Ruud en Sicco nemen Alpengierzwaluwen waar 

Bijeneter 



KNNV  -  Alquézar 2013 36 

 

OVERIGE DIEREN 

Henk Gremmer en Sake P. Roodbergen 
 
Met ‘Overige Dieren’ wordt bedoeld al het 
kleine grut, van oorworm tot pissebed op het 
buffet om maar met een smakelijke amuse te 
beginnen. Maar ook de grote zoogdieren als 
Ree en Vos. Ook al heeft die laatste dan ook 
alleen zijn presentie bewezen door zijn 
keutels. 
Het meest tot de verbeelding sprekend bij de 
dagelijkse tochten zijn natuurlijk de 
dagvlinders. Vlinders zijn gevoelige dieren en 
zijn dus niet alleen erg mooi, maar 
tegelijkertijd belangrijke indicatoren voor de 
kwaliteit van de omgeving. Volgens het 
lezenswaardige boekje Birdwatching in 
Somontano komen er maar liefst 139 soorten 
dagvlinders voor in ons gebied rond Alquézar, 
in het Parque Natural Sierra y Canones de 
Guara. Een groot aantal als men zich realiseert 
dat bij de laatste vlindertelling, in het eerste weekend van augustus, in Nederland het aantal waargenomen 
dagvlinders slechts 34 beloopt, namelijk 36 soorten min het Gamma-uiltje en het Muntvlindertje, als 
‘dagactieve’ nachtvlindertjes. Van die bijna 140 soorten zijn gelukkig veel bijzondere, zuidelijke soorten op onze 
lijstjes van waarnemingen terechtgekomen. Waarbij men moet bedenken dat het bij die 139 over jaarrond-
gegevens gaat en ons verblijf slechts twee weken besloeg. Het getal van de nachtvlinders is zelfs hoger dan dat 
van de wilde flora, dat rond 1300 bedraagt. Het aandeel van de prachtige Parelmoervlinders op de lijstjes is 
gering; dat heeft alles te maken met het tijdstip van het kamp. Alleen de Paarse parelmoervlinder werd gezien 
en gefotografeerd, door Bert. Maar die kan dan ook midden maart al rondfladderen. De meeste problemen bij 
de determinatie leveren de Blauwtjes op. Gelukkig dat de verspreidingskaartjes en de informatie over de 
actieve maanden in ‘Lafranchis’ duidelijk zijn.  
De lijst van het aantal soorten nachtvlinders is de langste; geen wonder als men bedenkt dat het getal van in 
Nederland aan te treffen nachtvlinders al enkele duizenden betreft. De absolute topper op het gebied van de 
vlinders was natuurlijk de geweldige Grote Nachtpauwoog, een vrouwtje, zomaar “voor dood” liggend op een 
stenen muurtje in de bebouwing van Alquézar. Maar in werkelijkheid springlevend en kennelijk uitrustend van 
een vermoeiende nacht. 
De vondsten van rupsen van de verschillende vlinders 
zijn niet afzonderlijk benoemd. Maar bekend is dat 
van de fraaie Spaanse pijpbloemvlinder ook het kleine 
rupsje is gevonden, door Geertje, die voor 
belangstellenden een “stenen mannetje” bouwt. Ze 
vindt hem op de waardplant!  
Het weer was voorafgaande aan ons kamp heel koel 
en regenachtig geweest, niet veel verschillend van 
heel West-Europa inclusief ons eigen land. Op onze 
heenreis bleef het tot Toulouse onder de vijftien 
graden. Maar de weergoden waren ons gunstig 
gezind: vanaf onze komst troffen we heerlijk tot zelfs 
warm weer. Op dinsdagmiddag 16 april bijvoorbeeld, 
de tweede dag van ons kamp, steeg de temperatuur 
bij volle zon naar 26,5 graden! 
 
 
 
 
 

Spaanse koningspage 

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,  
wie maakt de mooiste in 't Spaanse land"? 
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Spaans klein tijmblauwtje 

Dagvlinders 

Voor de dagvlinders is de volgorde van soorten en de naamgeving aangehouden zoals die gebruikt is in 
Dagvlinders van Europa van Tristan Lafranchis (KNNV Uitgeverij/Vlinderstichting 2009).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kalkgraslanddikkopje Spialia sertorius 
Groot dikkopje Ochlodes sylvanus 
Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineolus 
Geelsprietdikkopje Thymelicus sylvestris 
Pluimdikkopje Carcharodus flocciferus 
Kaasjeskruiddikkopje Carcharodus alceae 
Koninginnenpage Papilio machaon 
Spaanse koningspage Iphiclides feisthamelii 
Koningspage Iphiclides podalirius 
Spaanse pijpbloemvlinder Zerynthia rumnia  
Citroenvlinder Gonepteryx rhamni 
Cleopatra Gonepteryx cleopatra  
Oranje luzernevlinder Colias crocea 
Gele luzernevlinder Colias hyale 
Zuidelijke luzernevlinder Colias alfacariensis 
Groot geaderd witje Aporia crataegi 
Groot koolwitje Pieris brasicae 
Klein geaderd witje Pieris napi 
Klein koolwitje Pieris rapae 
Oranjetipje Anthocharis cardamines 
Geel oranjetipje Anthocharis euphenoides 
Westelijk marmerwitje Euchloe crameri 

Resedawitje Pontia daplidice  
Boswitje Leptidea sinapis 
Groentje Callophrys rubi 
Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas 
Bruin blauwtje Aricia agestis 
Boomblauwtje Celastrina argiolus 
Spaans bloemenblauwtje Glaucopsyche melanops  
Icarusblauwtje Polyommatus icarus  
Provençaals bleek blauwtje Polyommatus hispanus 
Spaans klein tijmblauwtje Pseudophilotes panoptes 
Klein tijmblauwtje Pseudophilotes baton 
Adonisblauwtje Lysandra bellargus 
Snuitvlinder Libythea celtis 
Distelvlinder Vanessa cardui 
Atalanta Vanessa atalanta 
Bont zandoogje Pararge argeria 
Spaans oranje zandoogje Pyronia bathseba 
Argusvlinder Lasiommata megera 
Kleine parelmoervlinder Issoria lathonia 
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Nachtvlinders 
 
Voor de nachtvlinders is gebruikt het boek Nachtvlinders (Tirion Natuur/Vlinderstichting 2006). De meeste 
soorten werden ’s nachts met lamp en laken gevonden, maar ook wel gewoon overdag in de struiken. 
Orthopygia glaucinalis is een fraai nachtvlindertje dat ik vond op een Madeliefje, op de ´tweede ring’  van de 
camping, vlakbij de caravan van Henk Gremmer; niet in Nederland en België; geen Nederlandse naam.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 
  
Grote nachtpauwoog Saturnia pyri 
... Orthopygia glaucinalis 
... Ocnogyna zoraida 
Groenige or-vlinder Polyploca ridens 
Eikendwergspanner Eupithecia dodoneata 
... Dyscia lentiscaria 
Gele kustspanner Aspitates ochrearia 
Getekende rozenspanner Anticlea derivata 
Bruine wapendrager Clostera curtula 
Mendicabeer Diaphora mendica 
... Adactylotis gesticularia 
Prachtstipspanner Scopula marginepunctata 
Dennen processierups Thaumetopoea pinivora 
Gepijlde worteluil Agrotis bigramma 
...  Evergestis frumentalis 
... Lophoterges millierei 
Gele eenstaart Watsonalla binaria 
Chained Heath Itame vincularia 
... Ecleora solieraria 
... Cleonymia yvanii 
... Recoropha canteneri 
Eikentandvlinder Peridae anceps 
... Phyllodesma suberifolia 
Berkenbrandvlerkvlinder Pheosia gnoma 
Donker visstaartje  Meganola strigula 
... Cleonymia baetica 
... Orthosia miniosa 
... Petrophora narbonea 
Vroege spanner Biston strataria 
Roodbruine walstrospanner Catarhoe rubidata 
Puta-uil Agrotis puta 
Roomvlekvlinder Arctia villiaca  
Wortelstreepuil Mythimna sicula 
Kalkbandspanner Cataclysme riguata 
Zwarte witvleugeluil Aporophyla nigra 
The Dorset Cream Wave Stegania trimaculata 
... Drasteria cailino 
Grijs weeskind Minucia lunaris 
... Crocota peletieraria 
Weegbreemot Pyrausta despicata 
... Oxybia Transversella 
... Chrysocrambus craterella 
... Scopula confinaria 
Bitterkruidgranietmot Scoparia subfusca 
... Tephronia oranaria 
... Donacaula forficella 
Pretty Barred Alvaradoia numerica 
Slanke stipspanner Idaea macilentaria 
Guernsey Underwing Polyphaenis sericata 
Panteruiltje Acontia trabealis 
Zwartvlekspikkelspanner Menophra abruptaria 
Dwergstipspanner Idaea fuscovenosa 
Witlijngrasmot Agriphila latistria 
Streepkokerbeertje Eilema complana 
Geelschouderspanner Ennomos alniaria 
... Bustilloxia saturata 
Parelmoermot Pleuroptya ruralis 
Grijsgevlekte grasmineermot Elachista maculicerusella 

 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 
  
Stalkruidvedermot Marasmarcha lunaedactyla 
Schaduwstipspanner Idaea rusticata 
Appelstippelmot Yponomeuta malinellus 
Variabele grasmot Agriphila tristella 
... Idaea politaria 
... Menophra harterti 
Rietmot Chilo phragmitella 
Kolibrievlinder Macroglossum stellatarum 
... Eublemma pulchralis 
Iberische Populierenpijlstaart Laothoe populi iberica 
Gestreepte goudspanner Camptogramma bilineata 
Rozenvedermot Cnaemidophorus rhododactyla 
Oostelijke gamma-uil Cornutiplusia circumflexa 
Koolmotje Plutella xylostella 
Bruine prachtuil Dysgonia algira 
Witroze stipspanner Scopula emutaria 
Kamperfoelie Valse vijfvlek Zygaena lonicera 
Akkerwinde-uil Tyta luctuosa 
Gewone bandspanner Epirrhoe alternata 
Pinokkiomot Synaphe punctalis 

 

Nachtpauwoog 

Orthopygia glaucinalis 
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Kevers 
 
Tropinota hirta is een ca 10 mm lange kever met  halsschild met lengtekiel ; zat op veelbekeken albino- 
Purperorchis op “bovenrandweg” camping Alquézar; deze kever lijkt veel op Oxythyria funesta, die ook in ons 
land (Noord-Brabant) voorkomt): zwarte kever met veel witte stippen; rugschild dicht bezet met lange haren). 
Voorts vonden we een grote loopkever (geen Nederlandse naam). 
 
 
White spotted rose-beetle Oxythyrea funesta  
Driehoekdwergkapoentje Scymnus interruptus  
Steenvlieg spec Plecoptera spec 
Kelderkever Dodenkever Blaps lusitanica 
Groene Zandloopkever Cicindela campestris 
... Chlorophorus trifasciatus 
... Chlorophorus varius 
Zuidelijke mierenzakkever Clytra quadripunctata 
Blauwe hoplie Hoplia coerulae 
... Mylabris quadripunctata 
... Mylabris variabilis 
Fraaie schijnboktor Oedemera nobilis 
Julikever Polyphylla fullo  
... Tropinota hirta 
 
 

Wantsen 
 
Box Bug  Gonocerus acuteangulatus 
... Lixus anguinus 
Red Cabbage Bug Eurydema ornata 
...  Carpocoris purpureipennis 
Alfalfa Plant Bug  Reuterista instabilis 
Mijterwants Aelia acuminata  
... Camptopus lateralis nimf 
... Carpocoris mediterraneus 
... Codophila varia   
... Eurydema ventralis nimf 
Assasin bug Rhynocoris cuspidatus 
Assassin Bug Peirates hybridus 
 
 
 

Libellen 
 
Zuidelijke waterjuffer Coenagrion caerulescens 
Witte breedscheenjuffer Platycnemis latipes   
 
 
Diverse overige groepen insecten en geleedpotigen 
 
Sprinkhaan en Cicade  
Roodzwarte Dennencicade Haematoloma dorsata 
Spuugbeestjesoort, op Salie .... 
Doorntje Tetrix undulata 
Egyptische treksprinkhaan Locusta migratoria 
Veldkrekel Gryllus campestris 
Veenmol  Gryllotalpa gryllotalpa 
 
Netvleugeligen  
Mierenleeuw spec Macronemurus appendiculatus 
  
Gevleugelde insecten   
Bidsprinkhaan Mantis religiosa 
bidsprinkhaan (eikapsel-Wim; mail larve Bert van Jaarsveld 11/8/13)  
  
 
 
  

Tropinota hirta op albino-Purperorchis 

Witte breedscheenjuffer 
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Zweefvliegen en verwanten  
Stadsreus Volucella zonaria 
Graafbij spec.  ... 
Blauwzwarte houtbij  Xylocopa violacea 
 
Nieuwvleugeligen  
Spaanse wandelende tak Leptynia hispanica  
 
Overige insecten 
schaatsenrijder(op de Rio Vero) ... 
oorworm ... 
 
Miljoenpoten 
Miljoenpoot Ommatoiulus rutilans 
  
Spinnen   
Dikpootpanterspin Alopecosa cuneata 
Wolfspin Pardosa spec 
Harige springspin  Sitticus pubescens 
Bruine klapdeurspin spec Nemesia spec 
Wolfspin Arctosa maculata 
Wielwebspinnen  Araneus spec 
Gewone kameleonspin Misumena vatia 
Kraamwebspin Pisaura mirabilis 
 

Slakken 
 
Grote wijngaardslak Helix pomatia 

 
Amfibieën  
 
Poelkikker Rana lessonae  

 
Reptielen 
 
Algerijnse zandloper 
Franjepoothagedis (fraai gestippeld, Wim Zolf, mail Bert van 
Jaarsveld 11/8/13) foto 
Hagedisslang 

Toornslang (overreden) 
 
Zoogdieren 
 
Wild zwijn (sporen)  
Bok (geschoten door Henk Gremmer bij Vadiello) 

Vos (keutels) 
  

 

Algerijnse zandloper 

Blauwzwarte houtbij 

Foto’s: 
 
Harry van Haarlem:  pag. 11 
Betty van Leeuwen:  pag. 4 (klaprozen), 7 (op weg), 10 (Grauwe gors), 12 (excursie), 13, 15 

(Beredruif), 17 (Petrocoptis), 18 (excursie), 19, 40 (Algerijnse zandloper) 
Bert van Jaarsveld:  pag. 14 (Vale gier, Alpenkraai), 34 
Ruud Kuipers:  pag. 2, 4 (Pyreneeën, kloof), 8 (kloof), 11 (Ramonda), 12 (Pyreneeën), 15 

(Kogelbloem), 16, 17 (Alquézar), 18 (Kievitsbloem), 20, 35 (Bijeneter), 40 
(Blauwzwarte houtbij) 

Bea Visser:  pag. 3, 5, 7 (koffiepauze) 
Jan den Held:  pag. 1, 8 (Iris germanica), 35 (Ruud en Sicco) 
Anton van Weelderen:  pag. 7 (wegwijzer),14 (Wim) 
Dirk Sparreboom:  pag. 7 (schoenen aan), 9, 10 (Geertje), 17 (Balsas) 
Sake P. Roodbergen:  pag. 36 t/m 39 


