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1. Voorwoord 
 
 
Picos d’ Europe Spanje. Ik had er van te voren nauwelijks een  
voorstelling van gemaakt. Ik wist dat het gebergte vlak bij  
de zee lag. Dat het er relatief vaak regende.  
En verder: niks eigenlijk. 
 
Het was er mooi. Zelfs spectaculair, hoog in de bergen  
tijdens de huttentocht. De eerste huttentocht (en ik heb er al 
een behoorlijk aantal achter m’n naam staan), waar ik tijdens  
sommige stukken dacht: “waar ben ik aan begonnen”. 
 
Het was een goed kamp. Tegen mijn verwachting in mooi weer. 
Dat was ook tegen de verwachting in van de Spaanse   
weersvoorspelling, die regelmatig slecht weer voorspelde. Het  
was voor mij een memorabel kamp omdat we op de laatste  
excursiedag in de auto een jonge wolf zagen (waar we overigens 
 pas later in Nederland achter kwamen). 
 
Maar het was vooral een memorabel kamp, omdat achteraf zou 
blijken dat het, het laatste KNNV kamp van Leo Winter zou zijn. 
Een maand na thuiskomst kreeg hij volkomen onverwachts een hersenbloeding. Een fatale, want op 
8 oktober overleed hij. Nog maar 56 jaar oud. 
 
Leo was voor mij het archetype van een bioloog: bevlogen, deskundig, ontspannen en altijd bereid 
zijn kennis te delen met anderen. Ik kende hem al een jaar of 15. De eerste keer hadden we een 
gezamenlijk kamp op Terschelling, waar Ruben en Hannah nog kleuter en peuter waren en Leo en 
Liesbeth nog bij elkaar waren. Een of twee jaar later kwamen we elkaar weer tegen op een kamp in 
Frankrijk. Leo kokkerellend (want dat deed hij graag) en in mijn herinnering ook excursieregelaar. 
Liesbeth was dat dan noodgedwongen ook, want Leo reed geen auto.  
 
In de Picos was het een goed weerzien. Ruben ( inmiddels jong volwassen) en Leo, beiden fanatiek 
bezig met vlinders, zweefvliegen, bijen en libellen. Alle waarnemingen in z’n tablet inclusief GPS.  
 
Tijdens een van de choc’s bood Leo aan het kampverslag te maken (in ruil voor een lift naar het 
vliegveld), wat dankbaar door iedereen werd aanvaard.  
 
Het heeft niet zo mogen zijn dat hij het verslag af kon maken. Hij was er al wel fanatiek mee bezig 
geweest. Een enorm digitaal bestand van 750Mb, wat ik van Ruben kreeg gemaild toen Leo z’n 
herseninfarct had gehad. 
 
Els Boss was bereid om het verslag samen met mij af te maken. Leo’ s laatste verslag. 
 
 
Franke Remerie, voorzitter 
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2. Deelnemers 
 

We hadden een kamp met 40 deelnemers:

 
 

 

 Hans van As 

 Jennie Schouten 

 Franke Remerie 

 Nelleke Remerie 

 Volkert Bakker 

 Marja Bakker-van den Berg 

 Marc Schmitz 

 Gerard Verroen 

 Loek Batenburg 

 Geertje Pettinga 

 Sietske Batenburg 

 Leo Winter 

 Ruben Winter 

 Wim Zolf 

 Bea Visser 

 Henk Boss 

 Els Bosch-Ulrich 

 Inge van Itterson 

 Bert Folbert 

 Marianne Folbert 

 Henk Gremmer 

 Ria de Vries 

 Harry van Haarlem 

 Erna van Haarlem-de Vries 

 Yolanda Holthuijzen 

 Jan van der Sluis 

 Erik Ketting 

 Anne van den Boogaard 

 André Kommer 

 Muriel Kommer-Sourdeval 

 Aart Noordam 

 Heleen van der Klift 

 Teun Ooms 

 Anja Ooms-Wilms 

 Bram Ooms 

 Tim Ooms 

 Hans Peter Reinders 

 Mildred Reinders-Klarenbeek 

 Kennard Reinders 

 Mirte Reinders 
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3. Geologie van de Picos en Valle de Liébana 
(Auteur: Sietske Batenburg) 

 

De Picos de Europa hebben een lange geologische geschiedenis. De oudste gesteenten zijn meer dan 
500 miljoen jaar geleden afgezet, en de jongste 250 miljoen jaar geleden. Verschillende fasen van 
gebergtevorming hebben plaatsgevonden en de vorm van het landschap verandert nu nog. 
Onderstaande tekst is een samenvatting met figuren van een geologische gids van het nationale park 
Picos de Europa i. Om de geologie van de Picos de Europa beter te begrijpen, begint deze tekst met de 
vorming van de sedimentaire gesteenten, gaat verder met de gebergtevormingsprocessen en eindigt 
met oppervlakteprocessen die de huidige vorm van het landschap bepalen. 
1) Sedimentaire gesteenten 
De gesteenten in de Picos de Europa en de Valle de Liébana zijn gevormd door afzetting van 
sediment en biologisch materiaal. Zulke sedimentaire gesteenten kunnen worden afgebeeld in een 
stratigrafische kolom, waarin de opeenvolging van sediment  door de tijd wordt samengevat (Figuur 
1 en 2).  
 

 
Figuur 1. Stratigrafische kolom van de Picos de Europa.  
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Figuur 2. Stratigrafische kolom van de regio ten zuiden van de Picos de Europa, o.a. Valle de Liébana.  
 
De oudste sedimenten van de Picos de Europa zijn meer dan 500 miljoen jaar geleden gevormd, in 
het Cambrium. Dichtbij de kust werden lagen kalk en klei in zee afgezet, die we nu herkennen als 
kalstenen en schalies. Hier bovenop liggen massieve zandsteenpakketten die in het Ordovicium zijn 
gevormd, in een delta-systeem.  
Van de periode tussen 472 en 375 miljoen jaar geleden zijn geen sedimenten bewaard gebleven. Dat 
is een zogenaamd hiaat van meer dan 100 miljoen jaar. Het kan zijn dat er in deze periode niks is 
afgezet, maar een waarschijnlijkere verklaring is dat er tijdens een deel van deze tijd sediment is 
gevormd, wat later weer ge-erodeerd is door opheffing boven zeeniveau. In het Laat Devoon 
beweegt het land naar beneden en worden riviersedimenten afgezet met grote keien, dit worden 
conglomeraten.  
In het Carboon, vanaf zo’n 360 miljoen jaar geleden, komt de omgeving onder de zeespiegel te liggen 
en worden de kalkstenen gevormd die het uiterlijk van de Picos de Europa bepalen. Deze kalkstenen 
bevatten verschillende fossielen, zoals zeeleliestengels (geen plant maar een dier dat langsdrijvende 
organische deeltjes vangt), koralen, sponzen en algen, maar het grootste deel van de kalksteen is 
massief en homogeen. In het Carboon waren er nog niet zoveel micro-organismen met een 
kalkskelet, die bijvoorbeeld in het Krijt de witte kliffen van Dover hebben gevormd. Waarschijnlijk is 
de massieve kalksteen uit de Picos een bijproduct van een symbiose van cyanobacteriën en sponzen. 
De afzetting van kalksteen vond plaats in een ondiepe zone, een carbonaatplatform (Figuur 3), met 
een oppervlakte van meer dan 12000 km2 en een maximale dikte van meer dan 1500 m.  
Lokaal zijn delen van kalksteenpakketten gedolomitiseerd. Dit is een proces waarbij calciumionen 
uitgewisseld worden met magnesiumionen. Dit kan gebeuren als water door gesteenten wordt 
gedrukt tijdens gebergtevorming. Doordat magnesium minder goed in het kristalrooster past, vallen 
er gaten in het gesteente, en wordt de kleur donkerder en enigszins roze (Figuur 4). Ondanks de 
gaten is dolomiet zeer hard.  
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Figuur 3. Een carbonaatplatform (1)en de vorming van diep mariene sedimenten met brokken 
kalksteen (olistolieten) aan de voet van de helling (2).  
 

 
Figuur 4: Een stuk gedolomitiseerde kalksteen langs de wand van de Careskloof. 
 
Door gebergtevorming ontstaat in de regio ten zuiden van het carbonaatplatform , nu o.a. de Valle 
de Liébana, een diepere zee. Hier worden ge-erodeerde sedimenten van het omliggende land 
afgezet. De fijne kleideeltjes regenen neer en worden schalies. De grovere sedimenten (silt en zand) 
hopen zich op totdat het gewicht teveel wordt, en dan storten ze langs de helling naar beneden in 
een turbulente stroming en vormen een turbidiet (Figuur 5). Dit is te herkennen als een laag grover 
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materiaal in fijne diepzeekleien. Ook komen er van het carbonaatplatform stukken kalksteen naar 
beneden, tot een kilometer in diameter (Figuur 3). Tijdens een rustige periode wordt in de zee een 
laag kalksteen gevormd die de kalksteen rug ten zuiden van het kampterrein vormt, die te zien is als 
een hanenkam op weg naar Cucayo. 
 

 
Figuur 5. De vorming van turbidieten.  
 
2) Gebergtevorming 
Tijdens het laat Carboon, tot ongeveer 300 miljoen jaar gelden, beweegt de Spaanse continentale  
plaat mee in een grote botsing. Alle stukken continentale plaat  vormen samen het super  continent 
Pangea tijdens de Hercynische orogenese (gebergtevormingsfase) (Figuur 6).  

 
Figuur 6. De positie van Noord-Spanje tijdens de vorming van Pangea.  
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Figuur 7. Schematische weergave van de tektonische ontwikkeling van de Picos de Europa.  
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De druk uit Noord-Zuid richting veroorzaakt grootschalige overschuivingen, waardoor de 
sedimentpakketten zich stapelen (Figuur 7.2). Zo komen herhaaldelijk oudere gesteenten op jongere 
gesteenten te liggen en wisselen kalkstenen en schalies en zandstenen elkaar af. Tijdens deze 
geleidelijke gebergtevorming ontstaat een stuk diepere zee ten zuiden van het carbonaatplatform 
waar zich de sedimenten van o.a. de Valle de Liébana vormen. 
Na het Carboon komen de sedimenten boven zeespiegel te liggen en wordt een groot deel van het 
gebergte ge-erodeerd (Figuur 7.3). Dit onregelmatige oppervlak wordt deels opgevuld door 
sedimenten in het Perm (ongeveer 299 tot 250 miljoen jaar gelden) (Figuur 7.4).  
Tijdens de vorming van de Alpen en de Pyreneeën in de alpiene orogenese 50 tot 10 miljoen jaar 
geleden, ondervindt het gebied opnieuw druk uit Noord-Zuid richting. Er ontstaan grootschalige 
breuken waarlangs de sedimentpakketten op en over elkaar geschoven worden.  Kalkstenen breken 
en schuiven voornamelijk, terwijl schalies plooien. Langs de weg tussen Vega de Liébana en Potes zijn 
prachtige geplooide schalies en silt- en zandstenen te zien. Door het in en op elkaar drukken van de 
gesteentes komt het Cantabrisch gebergte omhoog (Figuur 7.5). Erosie van het oppervlak bepaalt de 
huidige vorm van het landschap van de Picos de Europa (Figuur 7.6). 
 
3) Geomorfologie 
De vorm van het landschap van de Picos de Europa wordt sterk beïnvloed door processen aan het 
aardoppervlak, de geomorfologische processen. Hieronder vallen de karst verschijnselen, de effecten 
van gletsjers en ijstijden, en de activiteiten van mensen, zoals mijnbouw. 
Kalksteen heeft bijzondere eigenschappen: het is heel hard maar toch oplosbaar in water. Door de 
oplosbaarheid slaagt water er (relatief) snel in om een weg naar benden te vinden en blijven de 
pieken hoog en steil. Verticale oppervlakken van kalksteen zijn vaak geribbeld, horizontale 
oppervlakken zijn pokdalig (Figuur  8). 
 

 
Figuur 8. Karstverwering op een verticale wand (links)en een horizontaal vlak (rechts).  
 
Doordat kalksteen oplost in water dat ergens blijft staan, vormen zich telkens diepere kuilen, dolines,  
die uiteindelijk in kunnen storten (Figuur 9).  Soms vormen zich kleine meertjes in dolines, omdat de 
kalksteen is opgelost en de klei die achterblijft een slecht doorlatende laag vormt.  
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Figuur 9. Oplossingsdoline (boven) en ingestorte doline (onder).  
Het water dringt langs grenzen tussen lagen, langs breuken, en door makkelijk oplosbare lagen. Dit 
leidt in de Picos de Europa tot de vorming van vaak zeer verticale grotsystemen. Deze grotten 
bevinden zich voornamelijk aan de noordkant van de Picos door de grotere hoeveelheid neerslag. 
Doordat veel water ondergronds verdwijnt, vinden we onlangs de grote hoeveelheid neerslag in de 
Picos de Europa weinig water aan het oppervlak.   
 
Een andere belangrijke invloed op het landschap is het effect van gletsjers. Tijdens de ijstijden waren 
de ijsvelden inde Picos de Europa groter, en het vloeiende ijs erodeerde U-vormige dalen met een 
brede bodem en steile wanden. Kleinere ijsvelden tegen hellingen erodeerden cirkelvormige dalen, 
doordat bovenop nieuwe sneeuw viel en ijs vormde, dat op halve hoogte langs de helling schaafde en 
aan de voet smolt. Zulke komvormige dalen of cirques heten in de Picos "Jous".  
Rotsen onder het ijs werden afgerond en gekrast door meegevoerde stenen (Figuur 10). Aan de voet 
en langs de rand van gletsjers smolt het ijs en vormden meegevoerde stenen morenes. Door 
herhaald vriezen en dooien braken rotsen in “Canales”. Deze grote geulen zijn rechter en breder dan 
beekdalen en zijn zeer karakteristiek voor de Picos. 
  
De karst- en gletsjerverschijnselen zijn goed te herkennen in het huidige landschap van de Picos de 
Europa en de Valle de Liébana, aan de vorm van de rotsen (Figuur 11) en de dalen (Figuur 10). De 
onderliggende geologie zorgt voor veel reliëf, waarin kalkrijke en zure zones zich snel en 
herhaaldelijk afwisselen, met een grote variëteit aan soorten en ecosystemen. Voor meer informatie 
is de geologische gids van het nationale parki een echte aanrader. Deze gids is in het Spaans maar 
bevat duidelijke figuren en suggesties voor excursies. 
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Figuur 10: De Cares kloof, een rivierinsnijding in een gletsjerdal.  
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Figuur 11: Een gekarstificeerd en een gestrieerd oppervlak, bewaard gebleven door bedekking met 
sediment. 
 
1 Roberto Rodríguez Fernández (Ed.). 2010. Guía Geológica del Parque Nacional de Los Picos de 
Europa. Istituto Geológico y Minero de España (IGME). Llanera/San Claudio, Asturias.   
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4. Excursieprogramma 
 

21-07   1 Tollo 
        2 Valle de Bedoya vanaf San Pedro 
 
22-07   1 Wandeling rond Camping El Molino 
        2 Cucayo 
        3 Campollo Maredes 
 
23-07   Barago 
 
24-07      1 Fuente Dé  

2 Mogrovejo 
3 Pembes naar Refugio 

 
25-07   1 Wandeling ten oosten van Potes 
             2 San Pedro de Bedoya 
       3 Puerto de San Glorio 
 
26-07      Rondwandeling Puerto de San Glorio 
 
27-07      Vrij te besteden dag 
 
28-07      Kloof van Cares (zie foto bij 6.4) 
 
29-07   1 Casavegas Picos de Europe 
              2 Pueblos de Pasguero 
 
30-07   1 Fuente Dé 
        2 Puerto de San Glorio 
       3 Peredes de Penas Cigal 
  4 Covadonga (buiten programma) 
 
31-7 Dal van de Lechada 
 
01-08      Cedantes 
 
02-08   1 Wandeling Potes –Tudes-La Vega 
        2 Llatives de la Reina 
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5. Sfeerverslagen 
 

21 juli 
excursie   Valle de Bedoya 
aantal deelnemers:  9 
verslag:   Harry van Haarlem 
route:   Vanuit camping in LaVega de Liébanaover C6 N641 naar Potes en na Tana  

afslag naar San Pedro. Geparkeerd in San Pedro. Wandeling staat aangegeven in het 
gidsje  “Guia de Penderos de la Comerca de Liébana: Nr 3 Door de Valle de Bedoya.” 

 
We kiezen de richting naar het oosten in San Pedro. Langzaam stijgende weg. Mooie uitzichten, 
bijzondere planten. Na een uur 1,5 km gelopen > Koffiepauze. We lunchen op het hoogste punt: 880  
m. Daarna naar Salarnon. Route goeddeels boven de boomgrens. Kerkje met moerbeiboom. Om 
14.15 terug bij de auto. We bezoeken het Natuurcentrum van de Picos. Veel prachtige foto's met een 
beeld van het ontstaan van het gebied. Hoe mensen er wonen en werken en veel informatie over de 
natuur. 
 

22 juli 
excursie   Rondwandeling vanuit kamp 
aantal deelnemers:  5 
verslag:   Gerard Verroen 

 
Rondwandeling vanuit het kamp. Over de weg naar La Vega. Net voorbij de brug eerste weggetje naar 
links, omhoog wordt een onverhard pad langs een zonnige zuidhelling. Na 'n paar honderd meter een 
gesloten hek, dus links er langs over een onofficieel paadje tussen bramen, rozen en varens door. Na 
zo'n 150 meter weer op het wandelpad. Omhoog, weinig interessante vegetatie, weinig vlinders, 
maar wel mooie panorama's op de bergen en op (roof)vogels. Onverhard pad kruist een verhard 
(asfalt) en stijgend pad. Hier rechtdoor naar Valenyo. Over een asfaltweg (weinig, groener, meer 
bloemen en vlinders) naar de verkeersweg en linksaf naar de camping.  Een familie Wespendief liet 
zich goed bekijken en ook de Vale gieren cirkelden boven de bossen.  
 
Gerard Verroen 
 

22 juli 
excursie  Cucaya 
aantal deelnemers:  23 
verslag: Bram Ooms 
Duur: Driekwart dag met auto 
Route:  Linksaf camping uit,  
omhoog tot weg doodloopt bij 
Cucayo 

 
 
 
 

 
Het was een flink stuk stijgen. Ik ging samen met Sietske vlinders vangen. En we hebben ook een boel 
vogels gezien. Na een paar km hielden we koffiepauze. Het was een mooi gebied met veel rotsen en 
een mooi uitzicht over de Picos. Een 9! 
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22 juli 
excursie   Campollo Maredes 
aantal deelnemers:  10 
verslag:   Volkert Bakker 
Duur:   Driekwart dag 
Route: Vanuit het kamp naar het noorden. Direct na Vega linksaf naar Campollo. Daar de 3 

auto's geparkeerd. Via stippelpaadje naar Maredes gelopen. De route stond niet 
aangegeven en was moeilijk te vinden. Veel paden, die tenslotte toch weer goed 
uitkwamen. Vanuit Maredes via een asfaltweg terug naar Campello. 

 
Het was verstandig eerst de stippelpaadjes te lopen en terug via de asfaltweg. Schitterende dag, mooi 
weer, veel planten en vlinders. Vogels: de gebruikelijke gieren (Vale gieren, Aasgieren), maar we 
misten een deskundige. Verder relaxte tocht, veel pauzes, traag tempo, maar dat was voor iedereen 
acceptabel. Een 9 

 
 
24 juli 
excursie   Pembes naar Refugio – Hotel de Aliva tot boven Pozos de Lloroza 
aantal deelnemers:  4 
verslag:   Sietske Batenburg 
Duur:   Hele dag, per Landrover 
Route:  Via Potes, weg richting Fuente Dé. Afslag naar Pembes, in Pembes over onverharde 

weg naar Refugio de Aliva. Daar gewandeld, stukje west met de PR24. Dan stukje 
noord met de PR22, zelfde weg terug naar de Refugio de Aliva. Via onverharde weg 
naar Espinama, daarna via Potes terug. 

 
We wilden de Picos in, maar we hadden geen zin in de kabelbaan. Gelukkig bood Marc aan met de 
landrover naar boven te rijden. Geertje zag een barrière aangegeven op de kaart bij de Portillas de 
Baquejon en om die te ontwijken besloten we het erop te wagen via nog kleinere weggetjes vanaf 
Pembes te rijden. In Pembes zelf was het even gokken welk van de smalle, kronkelende steegjes  de 
juiste was.   De weg werd langzamerhand beter en we hadden prachtige uitzichten. Gelukkig kwamen 
we niemand tegen, want het weggetje was smal. Op een gegeven moment zagen we, waar de weg 
langs een rotswand omhoog liep, een hek opdoemen. Marc en ik stapten uit en troffen aan de andere 
kant van het hek een kudde koeien en een kudde padvinders. We werden uitgebreid bedankt voor 
het openen van het hek (“Zijn deze koeien van u?”) en we moesten er vooral snel langs met de auto, 
want de padvinders waren trots dat ze alle koeien van de weg hadden gekregen. Verder was de weg 
barrièrevrij tot aan de Refugio de Aliva, waar het eerste verbodsbord stond. We gingen te voet verder 
en kwamen onderweg typische alpiene flora en fauna tegen, o.a. Alpenkraaien, het noordelijk 
manschildblauwtje, twee Rebecos (Cantabrische gems) en Alpenleeuwebek. We zagen andere KNNV-
ers bij de meertje onder ons.  We liepen dezelfde weg terug en hadden mooi uitzicht over de Puertos 
de Aliva, waar je de werking van de gletsjers terugzag in de vorm van de vallei. Met de Landrover 
waagden we het erop via de Portilles de Baquejen terug te rijden, waar geen barrière was. De 
onverharde weg was erg goed, maar gedeeltelijk erg steil voor gewone auto's. Aan deze weg was er 
nog een prachtig moerasje met Teer guichelheil. Terwijl  we daarnaar keken, kwamen er melige 
Engelsen langs, die wilden weten wat we aan het doen waren. "h, you are botanists. Where do you 
make botanists?” Marc: ”In the botanical garden. But one of us is a geologist.” “A geolist? Where do 
you make those, in the geological garden? They don't need watering. But they do need stoning.” 
Hierna gingen we rustig via Esinama en Potes terug  naar het kampterrein. Het was een leuk 
avontuur. 
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24 juli 
excursie   Fuente Dé 
aantal deelnemers:  15 
verslag:   Inge van Iterson 
route:   Auto en kabelbaan naar Fuente Dé 
 
Gezamenlijk rond 10.00 u. bij de kabelbaan om grote drukte te vermijden. Kabelbaan vracht ons 
verbazend snel over een flinke afstand en hoogte naar het station van aankomst. 
Boven de boomgrens zagen we direct al verschillend vale gieren en alpenkauwen in de kucht. De 
ijlere lucht op 1800 m., de grote rotspartijen en steenmassa’s brachten ons in een andere sfeer. Het 
eerste deel van de wandeling (rond 10 km) bestond uit een vrij breed stenen pad, recht en goed 
begaanbaar. Endemische planten waren het eerste deel van de route nog te bewonderen, in het 
laatste deel, een stijgend, smal en slingerend pad was er steeds minder vegetatie. We zijn 
opgeklommen tot een hoogte van ong. 2300 m., in de zon een pittige wandeling omhoog. Bij de 
koffiestop en lunch, hadden we de tijd om met een bredere blik om ons heen te kijken. We hebben 
we verschillende vogels kunnen bewonderen. Bij de lunch, helemaal bovenaan zittend, hebben we 
veel plezier gehad aan de alpenkauwtjes, die naast ons kwamen lopen om kruimeltjes en lunch mee 
te pikken. Dit waren ze duidelijk gewend. 
Een groot deel van de groep is nog doorgelopen naar het hoogste punt, het bergstation door de 
sneeuw: een kans om uit te kijken over alle toppen! Daarna liepen we rustig terug over het 
rotsachtige, smalle en kronkelende pad. De Spaanse  wandelaars vlogen ons regelmatig voorbij, in rap 
tempo de berg af. Hoogtepunt op de terugweg waren de rotskruipers die zich op enkele meters 
afstand lieten zien. Met hun specifieke fladderende vlucht, op en tussen de rotsen, waren ze in de 
weer op zoek naar insecten. Verschillende vale gieren zweefden in de lucht of zaten soms stil in een 
rotsspleet. We hebben ze lang met de verrekijker kunnen bewonderen. Rustig hebben we afgedaald 
naar de kabelbaan en moe, maar verzadigd en tevreden na afloop teruggekeken op deze wandeling! 
Een acht! 
 

 
 
 
 
 
 
 



Verslag kampeervakantie Picos d’Europe 2014 

18 
 

24 juli 
excursie   Bajo los Picos, rondwandeling Mogrovejo, Tamarrio, Redo 
aantal deelnemers:  8 + 4 (“snelle groep”) 
verslag:   Hans van As 

 
Kampeerterrein – Potes -Mogrovejo. Hoogteverschil tussen hoogste en laagste punt ongeveer 310 
meter, maar pad gaar meermalen omhoog en omlaag tussen deze punten.  
Via eikenbos omhoog, weliswaar steil maar eenmaal op hoogte, in het begin, gemakkelijk wandeling 
(ca. 9 km). Veel paddenstoelen onderweg. Later weer steil omlaag en omhoog. Mooie uitzichten op 
Picos (want langs de grens van het reservaat) en vallei tussen Potes en Fuente Dé. Drie dorpjes met 
uit hout en natuursteen opgetrokken huizen, stallen en schuren, soms op het oog zonder veel 
metselwerk: simpel stenen stapelen dus en de leemtes met kleine steentjes opvullen. 
Wandeling duurt wel langer dan vermeld: 3uur 10 minuten kan beter in 4 uur worden veranderd. 
Afstand ook langer dan 9 km, ca. 12 km.  
Door afwisseling in stand t.o.v. zon zijn de hellingen rijk aan plantensoorten. Ornithologisch minder 
interessant in deze tij van het jaar (eind juli).  

 
 
 
 
26 juli 
excursie   Puerto de San Gloria, Pico de la Devesa  
aantal deelnemers:  11 (groep 1) 
verslag:   Anja Ooms 
Duur:   Driekwart dag per auto 
Route:  Vanuit camping rechts naar dorp Vega, dan klinksaf, ca. 18 km, kronkelend omhoog 

naar Puerto de San Glorio. Het pad waar we moesten starten was lastig te vinden, er 
waren geen markeringen. Start 10 uur, terug om 14.15 uur. 

 
Na een kronkelweg omhoog, zagen we de wolken boven ons. Even later reden we er doorheen en bij 
het uitzichtpunt zagen we de zon en keken we op het wolkendek. Dus een fotostop. Een paar bochten 
verder was ons beginpunt, voor de korte klim naar de top en terug. 
Langs de bomen liepen we omhoog. Bij een poeltje hielden we onze koffie. Een kruisbek zat als een 
piek in de kerstboom voor ons. Daarna naar rechts afgebogen, op de Pico de la Devasa af, langzaam 
klimmend omhoog. Die piek was toch wel wat lastig te beklimmen, dus we kozen voor de 
makkelijkere top links van ons. Tim stond er al op te springen en te zwaaien...De rest volgde iets 
rustiger. Een Vale gier liet zich prachtig zien, een eeuwig leven voor iedereen die de top haalde. Na de 
lunch de afdaling: dezelfde weg terug, niemand had zin in een steilere afdaling. Er hing een lekker 
briesje waaien en met de zon was de temperatuur erg aangenaam. Vlinders fladderden om ons heen  
en we waren zo weer terug bij de auto's.  
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26 juli 
excursie   Wandelen van Puerto de San Glorio (1599 NAP) naar Peña Gustal ( 1947 NAP )  
aantal deelnemers:  9 (groep2) 
verslag:   Hans Peter Reinders 

 
Vandaag gaan we de wandelroute bij de Puerto de San Glorio doen. Maar het weer beloofd ondanks 
de goede vooruitzichten weinig goeds. Het is bewolkt en als we in de auto vertrekken naar het 
startpunt, lijkt het te gaan regenen. We rijden over de N621 van La Vega de Liébana richting Riaño 
naar het startpunt bij Puerto de San Glorio. Dit is de pas en de grens tussen de regio Cantabrië en 
Castilla y Leon. Als we haarspelden naar boven rijden, wordt de mist steeds dichter. Het lijkt er echt 
op dat we ons moeten gaan voorbereiden op een natte en koude dag. Maar na een kwartier rijden, 
komen we door het wolkenpakket en zien we de zon. Als we achterom kijken, zien we het dal met de 
camping gehuld in mist. We zitten boven de wolken en hebben even het gevoel dat we vliegen. 
wolken. Het startpunt van de wandeling op 1600 meter is in de volle zon! 

 
Foto 1: We wanen ons even in een vliegtuig   
 
Ik zet mijn GPS-tracker aan op mijn smartphone, zodat we later terug kunnen kijken waar we gelopen 
hebben, welke afstand we liepen en hoeveel we gestegen en gedaald zijn. He is even zoeken naar het 
startpunt van de route maar na een kwartiertje vinden we het juiste pad. Ik zet mijn telelens op mijn 
camera en neem me voor vandaag eens te kijken wat ik kan doen met de macrostand. Ik neem me 
voor mooie macrofoto’s te gaan maken.  

Terwijl de excursieleider nog druk bezig is het pad te vinden, ben ik blij verast 
de stijve ogentroost te zien. Deze rode lijst soort komt in Nederland voor op 
kalkrijke gronden. Logisch dat hij hier voorkomt omdat de Picos de Europa 
een kalkmassief is. Het is een half parasiet die parasiteert op gras maar ik zie 
niet echt dat de gastheer er onder te lijden heeft. 
 
Foto 2:  Stijve ogenstroost op kalkrijke bodems van het kalkmassief van de 
Picos 
Als ik me weer bij de groep voeg, kom ik Ruben tegen. Hij is druk bezig 
zweefvliegen te vangen en heeft net een blinde bij (Eristalis tenax) te pakken. 
En hoewel zijn naam anders doet vermoeden, is het toch echt een zweefvlieg 
en het insect is ook niet blind. Wel lijkt hij opvallend veel op een gewone 
honingbij. En dat is eigenlijk heel slim want door deze gelijkenis op een 
stekend insect (mimicry) hoeft het niet te kunnen steken maar laten 

predatoren hem wel meer met rust. Maar wij weten beter en zijn dus niet bang voor een prik. We 
pakken de zweefvlieg beet en maken een mooie macrofoto van hem. 

 
Foto 3: De blinde bij lijkt erg veel op de honingbij 
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We vervolgen de weg naar boven en het weer blijft prima terwijl het dal onder ons nog steeds 
bewolkt is. De route is duidelijk en in de verte zien we achter het bos al de top waar we naar toe 
willen.  
Het wordt tijd voor een kopje koffie uit onze thermosfles en we nemen even pauze bij een poel die 
we tegen komen. Een poel is natuurlijk altijd interessant omdat we misschien amfibieën en libellen 
kunnen vinden. Er is echter niet veel bijzonders te vinden. Rond de poel staan ook een paar zwarte 
dennen en daar is meer te beleven. Ik zie een vogel die ik niet goed ken, maar iemand uit de groep 
roept: “Dat is een kruisbek!” En hoewel het even duurt voordat ik mijn telelens van de macro stand 

weer op de telestand krijg, lukt het me toch om hem te 
fotograferen. Ik heb een kruisbek nog nooit eerder in het 
echt gezien maar zijn beroemde gekruiste snavel is 
onmiskenbaar. Het ziet er bijna misvormd uit, maar de 
snavelvorm is echt een geweldige hulp om de 
dennenappels open te maken en de zaden op te vreten. 
De grijsgroene kleur is typisch voor het vrouwtje. 
 

Foto  4: Kruisbek (♀) 
 
 
We lopen door en passeren naaldbos en lopen verder 
naar over een heideveld. In de verte zie ik een witte grote 
vlinder vliegen en tot mijn verrassing is het de 
apollovlinder. En het is er niet één maar het zijn 
meerdere exemplaren. Prachtig vliegen deze enorme 
pages voor ons uit. Een vers exemplaar gaat zelfs keurig 
voor mijn neus zitten om op te warmen in de ochtend zon 
zodat ik de mogelijkheid krijg hem te fotograferen. We 
vangen een exemplaar in het vlindernet en stoppen hem 
in een vlinderpotje om beter te bekijken, maar zo is hij 
niet zo mooi als gewoon zittend op de heide.

 
Foto 5:  Apollovlinder 
 
Nog een beetje onder de indruk van deze “vliegende deur” onder vlinders lopen we verder. De 
bestemming van deze wandeling wordt steeds beter zichtbaar. We zien de top al duidelijk liggen en 
vlak voor we helemaal naar boven lopen, besluiten we eerst van het uitzicht te genieten en te gaan 
lunchen in het zonnetje. Na de gebruikelijke “bocadillos con chorizo” (stokbrood met worst) lopen 
we nog even de top op. 
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Het laatste stukje is even klauteren en eenmaal boven waait het harder dan verwacht. Het leuke van 
op de top staan is dat we boven op de passerende vale gieren kunnen kijken. Normaal kan je ze 
alleen van onder bekijken. Als trage parapentende vliegers scheren de vogels rond de top. Met de 
verrekijker zijn ze prachtig te observeren. We hebben al regelmatig vale gieren gezien deze reis, maar 
zo mooi en zo dichtbij als nu zagen we ze nog niet eerder. Als je goed kijkt zie je hun kale nek 
ingeklapt en hun wat rafelige vleugels zijn onmiskenbaar.  
 

 
Foto 6:  Vale gier 

 
Ik moet altijd weer denken aan de strips van Lucky Luke waar de potentiële overledene al gevolgd 
wordt door kwijlende gieren. Gelukkig klimmen we allemaal weer veilig naar beneden om terug te 
lopen naar de auto op het startpunt.  Voor de vale gieren geen KNNV lunch vandaag!  
 Afdalen gaat vlotter en we lopen nu behoorlijk door. Halverwege de terug wandeling weet iemand 
nog een hagedis te vangen. Nader onderzoek wijst uit dat het een levend barende hagedis is.  

 
Foto 7: Levend barende hagedis 
 
Deze ”mini dino” kijkt ons parmantig aan maar heeft toch meer 
stress dan het lijkt op het eerste gezicht. We laten hem dan ook 
maar snel weer gaan. 
Een klein stukje verder komt Mirte met een stok aan lopen met 
een enorme rups erop. Na even zoeken in het vlinder- en 
rupsenboek blijkt dat deze groene rups met oranje stippen 
onmiskenbaar de rups van de nachtpauwoog is. Ik kende de 
dagpauwoog natuurlijk maar dat deze ook een 
nachtvlindervariant had, was voor mij nieuw. Hoewel de rups 
verschillende waardplanten heeft lijkt deze rups tussen de volop 
aanwezige heide op zijn plaats. Zowel struik- als dopheide is de 
waardplant van de nachtpauwoog.  

 
Foto 8: Rups nachtpauwoog 
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We zijn bijna bij de auto als op een afstand van 20 meter een enorme roofvogel voor ons weg 
klapwiekt. Hij heeft een indrukwekkende grootte en ik schat zijn spanwijdte op zeker ander halve 
meter. Ik ben onder de indruk van dit enorme beest en probeer foto’s te maken maar het lukt maar 
niet scherp te stellen totdat ik besef dat mijn telelens al weer op de macrostand staat! Als ik het 
knopje omzet kan ik nog net de een paar foto’s maken voor hij voorgoed verdwenen is. Het blijft 
onduidelijk om welke roofvogel het gaat, waarschijnlijk een slangenarend maar de foto’s zijn te 
onduidelijk om het met zekerheid te zeggen. Ook latere consultatie bij de echte vogelfreaks uit de 
groep, op basis van mijn foto’s, geeft niet een echt doorslaggevende determinatie. Dus de foto’s 
blijven een zoekplaatje.  

 
Foto 9: Toch een slangenarend? 
 
Na ruim vier uur staan we weer op de parkeerplaats om terug te rijden naar de camping in het dal. 
Eigenlijk hebben we helemaal niet zo ver gelopen, maar ik ben onder de indruk van de enorme 
veelheid van planten, dieren en insecten die we vandaag gezien hebben. Bijzonder is ook de veelheid 
aan soorten die in Nederland zeldzaam zijn en hier allemaal zijn te observeren op een relatief korte 
wandeling. Tevreden stappen we in de auto en rijden een zonovergoten dal in. Alle bewolking van 
vanmorgen is opgelost en op een zonnig terras bij de camping kijken we terug op een prima 
excursiedag!  
 

 
Kaart 1:  De gelopen route (blauwe lijn) ten zuiden van de weg geregistreerd met GPS tracker 
Endomundo 
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Tabel 1: Overzicht van gelopen afstand, tijd, snelheid en hoogteverschillen   

 
Tabel 2:  Grafisch overzicht van de wandeling met stijgen en dalen in relatie tot de afstand 
 

 
30 juli  
excursie   Covadonga 
aantal deelnemers:  4 
verslag:   Bea Visser 
Route:  Vanwege grote afstand tot kamp vroeg weg (8 u.) Reistijd 1.50 u. 90km (2x). 

La Vega – Potes – Panes. Daarna westwaarts AS-114, rijdt makkelijk weg. Heel ander 
landschap en deels meer bewoond. Afslag naar Covadonga tussen de afslag en 
Covadonga liggen vier grote parkeerterreinen. Waar je op de bus stapt maakt voor de 
prijs van de busrit niet uit. Bushalte: apatcamiehte de Buferrera. De meren kun  je 
alleen bereiken met een pendelbus. Kosten retour €8,-. Spannende rit! 

 
Daar ook een infopunt, waar een foldertje te krijgen is met korte wandeling. Dat doen de meeste 
toeristen. Wij hadden  gekozen voor een wandeling uit: 
Rother Wanderführer, Picos de Europa, Wandeling 2. Vom Lago de la Ercina nach Las Bobiàs und 
Belbín (middelzwaar). Het weer was goed, de wandeling goed te doen en landschappelijk heel 
prachtig. Adembenemende vergezichten. “Alpenweiden” met vee, (nadeel: veel begrazing) tussen 
rotsformaties. Hoogte rond 1200 m., maar je waant je door de aard van het landschap veel hoger.  
Direct rond de meren zijn veel dagjesmensen. Aan het eind van de dag stond er een flinke rij  voor de 
bussen naar beneden. Onze wachttijd: een half uur. 
  
Vogels: Vale gier, Aasgier, Alpenkauw, Alpenkraai van zeer dichtbij. 
Planten, nieuwe soort voor dit kamp: Aconitum lycoctonum (gele monnikskap), Aconitum napellus 
(blauwe monnikskap). 
 
P.S. Dit was een excursie buiten het excursieprogramma. Vanwege de lange autorit niet aangeboden. 
Een 9! 
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30 juli  
excursie   Fuente Dé 
aantal deelnemers:  11 
verslag:   Volkert Bakker 
Duur:   ¾ dag met auto 
Route: met de auto via Potes naar Fuente Dé. Geparkeerd op de P-plaats bij de lift naar 

boven. We waren om 9.00 uur vertrokkenen dus bij tienen in Fuente Dé. Dat was nog 
vroeg genoeg voor een plaatsje op de P-plaats. Later werd het steeds drukker en ver 
terug langs de weg worden geparkeerd. Wandeling, bij Fuente Dé de weg vervolgen, 
naar en verder langs de camping. Wandelroute PR15/PR19 volgen. 

 
Op een gegeven moment de afslag naar Bustantiereop ca. 1600 m. hoogte. Toch al met al ca. 500 m. 
geklommen (Fuente Dé ligt op 11.00 m). Maar het leverde een schitterend uitzicht op die plek (een 
schuilhut tegen onweer). Daarna geleidelijk weer gedaald terug naar Fuente Dé.  
 
Al met al een schitterende wandeling met prachtige vegetatie en uitzichten.  

 
31 juli 
excursie   Valle de Caloca, Guï a de Senderos de la Comarca de Liébana, nr 12 
aantal deelnemers:  2 
verslag:   Erna van Haarlem 
Route: Via Potes de 621 blijven volgen. Na ong. 2 km de C184 naar Pesaguers. Bij Pesaguers 

afslag naar Caloca nemen. Parkeren bij het dropje Caloca. 

 
Deze excursie is een rondwandeling van ruim 8 km. Het hoogteverschil is 230 m., maar doordat het 
pad op en af gaat, moet je in totaal ongeveer 400 m klimmen. Hoogste punt is 1290 m. Wij vonden 
het een wandeling van prachtige uitzichten. 
 
Op de heenweg zagen we een marter de weg over huppelen, te snel voor ons om de keelvlek te zien. 
Caloca is een sfeervol, eeuwenoud dorpje: mooi verticaal en horizontaal balkenwerk, zoldertjes en 
balkons. Korte, kromme tak is passende handgreep op de deur. Naast opgeknapte zagen we ook 
vervallen huisjes. Tevens zijn er nieuwe huizen bijgebouwd en er is zelfs een koffie(enz.)-terras. 
We zijn het dorp uit en daarna omhoog gelopen door bos (beuk en hazelaar, later ook eik en berk) en 
hooiland.  Wat planten betreft, geen grote soortenrijkdom. Wel zagen we nog een Adenostyles (= 
Alpendost, een composiet). 
Op een gegeven moment hebben wij kampgenoten waargenomen. Zij liepen vóór de enorme 
bergwanden waar o.a. de Rode rotslijster huist: de Paredes de Peñada Cigal. Zo waren er nog veel 
doorkijkjes die van steeds hoger een panorama boden op de rotsen aan de overkant. Ook zagen wij 
daar vale gieren cirkelen, ook twee aasgieren, alpenkraaien, verscheidene buizerds en raven. In ons 
'eigen' bosspechten gehoord en een ree gezien.  
Na de rondwandeling dus weer terug in Caloca en het terrasje aangedaan. Trouwens, onderweg 
niemand tegengekomen. Een fijne wandeling!
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31 juli 
excursie   Dal van de Lechada 
aantal deelnemers:  12 
verslag:   Volkert Bakker 
Duur:   ¾ dag met auto 
Route:  Vanaf de camping links naar Puerto de San Gloria. Doorrijden en dan direct na Portilla 

de la Reina linksaf het beekdal in. De auto's konden daar goed worden geparkeerd.  

 
Relaxte wandeling langs de beek. De deelnemers konden zelfs kiezen wanneer ze terug zouden keren. 
De groep bleef goed bij elkaar en genoot van planten en vlinders. Na ongeveer 2,5 km. Werd de 
terugtocht aanvaard. Mooi plekjes gevonden voor de koffie en de lunch. Daarna werd het wel steeds 
warmer. Totaal ca. 150 meter gestegen, maar dat was eigenlijk niet te merken.  
 
Hoogtepunt was voor mij wel de Wandelende tak: een schitterend beestje. 
 

 
1 augustus 
excursie   Cedantes 
aantal deelnemers:  15 
verslag:   Marc Schmitz 
Duur:    ½ dag, auto 
Route: Rijden richting San Gloria. Bij Vada de haarspeldbocht uit en dan richting Cedantes 

Nb. Op de oude kaart 1:25.000 staat een “aanwijzing” voor een oversteek en dus een 
“rondwandeling”. Tussen de twee beken loopt/liep een pad van adelaarsvaren. Nabij 
de samenvloeiing van de twee beken zou een brug zijn (geweest). Daar zou je dus het 
pad aan de overkant kunnen oppikken. 

 
We begonnen de excursie met een klokgeluid door één van de deelnemers. We klommen een paadje 
omhoog en hadden al gelijk een hond met ons mee, die de hele tocht bij ons bleef. Na een klim van 
300 meter hielden we onze koffiepauze bij een beek. Na de koffiepauze waren we de weg even kwijt 
en uiteindelijk liepen we hetzelfde pad weer terug. We lunchten nog even op een veldje en daarna 
gingen we weer naar de tent toe, hoewel er sommigen nog een langere versie van de wandeling 
maakten. Net toen we de auto's instapten, begon het te druppen. Zo eindigde onze tocht. 
 
 

2 augustus 
excursie   Ornithologische wandeling Potes-Tudes, daarna door naar La Vega 
aantal deelnemers:  3 
verslag:   Jenny Schouten 
Excursieduur: ¾ dag, vervoer per auto heen en terug naar camping lopen (ca 11,5 km) langs de PR-

PS6. 

 
Het is vandaag de allerlaatste hele dag van het kamp. 
Velen zijn alvast aan het opruimen geslagen en pakken de (voor)tent in.  Eén familie slaapt vannacht 
slechts onder een tarp, wat mij de kreet ontlokte: Leuk, voer voor de muggen! 
 
Afijn, wij werden met ons drieën (Bea, Hans en ik) door Franke bij het begin van de wandeling 
afgezet.   Het begint met een behoorlijke stijging, daarna is het langs de helling lopen en bij de 
diverse dorpjes (Porcieda, Tudes, Tollo) naar beneden tot aan de beek, en daarna weer omhoog en 
min of meer langs de hoogtelijn verder .De hele tocht hebben we prachtige uitzichten, er zijn echter 
bijzonder weinig vogels te zien. Wellicht doordat de wolken ook nogal laag hangen. 
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Bea heeft erg weinig zitvlees, die houdt het bij de koffiepauze niet zolang uit. Zij loopt alvast vooruit, 
ook omdat ze met Wim heeft afgesproken de processie in Porcieda te bekijken. 
 
Door die processie wordt het zowaar druk op het pad; eerst halen drie mannen met knalroze shirts 
ons in. Op hun shirts staat ‘Fiesta de Tudes 2014’. Hé - zou de processie dan niet in Porcieda zijn, 
maar in Tudes? 
Daarna komt een man met prachtige leren beenstukken op een wit paard langs. Op de rug van zijn 
shirt staat: ‘the trotting horse’. The gasping horse omdat  zou een betere benaming zijn omdat het 
hier weer even behoorlijk omhoog gaat en ook het paard behoorlijk loopt te hijgen. 
Toch komen we in Porcieda aan. De plaatselijke kapel (die er van de buitenkant uitziet als schuur) is 
van binnen mooi versierd en hier staan al diverse mensen te wachten in hun mooiste zondagse 
outfit. De dames zelfs met hakjes aan. 
Met terreinwagens  worden steeds meer mensen aangevoerd. 
 
Net buiten het dorp besluiten wij een lunchstop in te lassen op een plek met prachtig uitzicht over 
het dal, de weg en de tegenoverliggende hellingen met de bergen van de Picos daarachter. Die 
laatste worden steeds meer aan het oog onttrokken door de wolken, die over de kammen kolken.  
 
En dan gebeurt het: we horen tromgeroffel en… een doedelzak!  
De processie met het beeld van Nostre Signora de la Nueves komt langs. Ze zijn in Tudes begonnen 
en lopen naar Porcieda (makkelijke wandeling van 1 à 1,5 kilometer langs de hoogtelijn) en terug. Er 
is ook een geestelijke bij.  
 
Helaas komen er nóg meer mensen per auto naar Porcieda en langs onze lunchplek. Snel wegwezen 
dus.  
In Tudes aangekomen staan de tafels al gedekt voor als de processie terugkomt. Dan wordt hier 
blijkbaar met elkaar gegeten en gedronken. 
 
Wij lopen door. Nemen in plaats van de weg een afsnijpaadje en komen een stuk of wat 
koningspages tegen. Prachtig! 
  
Na nog een korte stop in Tollo, lopen we door naar de camping. Helaas begint het op het laatste 
stukje toch nog net te regenen. En… wie zien we bij de ingang van de camping? Juist, Bea. 
Zo zijn we toch nog ‘samen thuis’. 
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2 augustus 
excursie   LLatives de la Reina 
aantal deelnemers:  5 
verslag:   Anja Ooms 

 
Voor de laatste excursie van het kamp vertrokken we met een auto vol voor de wandeling PR-LE 23 
Arroyo de Orpinas naar het plaatsje LLatives de la Reina. We hadden een kaart en een piepkleine 
routebeschrijving mee. We besloten aan het begin van het dorp met de wandeling te starten, zodat 
we op het laatst over de weg door de kloof terug konden wandelen. We begonnen met een klim 
langs een ruïne, daarna een beekdal in waar veel gekwetter klonk. Toen we daar koffie gingen 
drinken hielden de vogels zich schuil. We waren  met lage verwachtingen vertrokken, maar hadden 
wel 3 vlindernetten bij ons. Die kwamen goed van pas toen de zon toch doorkwam en er steeds meer 
vlinders gingen vliegen. Ruben vond op deze laatste dag toch nog een nieuwe zweefvliegsoort. Langs 
de weg omhoog kwamen we een nat stukje met orchideeën tegen. Daarna de pas over, met mooi 
uitzicht en veel zandoogjes en waar ook steeds sprinkhanen wegschoten van het pad (sommigen met 
blauwe poten leken dan wel te vliegen). Ondanks het stippellijntje op de kaart bleef de route goed 
gemarkeerd met paaltjes met geel witte strepen. Langs een dennenbos bleven we een tijdje op 
gelijke hoogte lopen voor we afdaalden naar de volgende beek. Daar was het pad even lastiger. Bij 
een rots met grot was de bron van de Orpinas. Deze volgden we via een goed pad door een eikenbos. 
Intussen hadden we veel vlinders gevangen en gedetermineerd, terwijl er ook nog een aantal wisten 
te ontsnappen. Over een  brug kwamen we uiteindelijk weer bij de weg uit. Toen begon de lucht echt 
dreigend te worden en liepen we snel over de weg door de kloof. Toevallig kon ik een lift krijgen en 
de auto halen, zodat we maar een paar druppels over ons heen kregen. In de regen reden we terug 
naar het kamp, voldaan over deze laatste mooie excursie. 
Speciale waarnemingen: Groene nachtorchis, Gevlekte orchis, Hoornviooltje, Mestinktzwam en 
Montpellieranjer 
 

21 juli-2 augustus 
excursie   samenvatting 
aantal deelnemers:  allen 
verslag:   Mirte Reinders, 10 jaar 
Excursieduur: 14 dagen, veel lopend, soms per auto en heel enkel met de kabelbaan 

 
We kamen zondagmiddag aan in de Picos (Spanje). Het was mijn 2e kamp dus ik kende nog een paar 
mensen van het vorige kamp. Elke avond om 8 uur was er choc (chocolademelk). De eerste avond 
van het kamp kan je in dat uur elkaar een beetje leren kennen. Ze vertellen dan ook de excursies die 
er de dan op volgende dag plaats vinden. Zelf vind ik vlinders heel leuk om naar te kijken, er waren 
daar ook veel soorten. op alle dagen waren veel wandelingen en leuke dieren en vlinder soorten. Na 
de eerste week hebben we een huttentocht gedaan.  Dat is een wandeling die naar een hut leidt en 
daar slaap je dan een nacht en dan ga je weer terug. Het was best een  zware tocht met grote rotsen, 
puinhellingen, steile bergen en steile afdalingen. De wandeling vond ik erg mooi en wat vooral leuk 
was is dat we door veel sneeuwvelden liepen, kan je je het voorstellen? Midden in de zomer een 
sneeuwbal gooien?  Toen we bij de hut aankwamen mochten we daar crocs aandoen en lekker op 
het terras zitten. Ik ging even naar de voorkant van de hut en daar zag ik een groepje gemzen, dat 
zijn een soort berggeiten. De jongste gems liep een klein eindje mijn kant op, steeds wat meer tot dat 
ik haar bijna kon aaien. Ik vond dat heel bijzonder want de meeste gemzen zijn best schuw. Toen we 
weer terug waren was het alweer aan het einde van de tweede week. Zaterdag gingen we als 
afscheid nog lekker tapas eten in een Spaans barretje. En toen waren de 2 weken al weer om. 
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6. Soortenlijsten 
 
6.1 Flora 
6.2 Vogels 
6.3 Dagvlinders 
6.4 Nachtvlinders 
6.5 Zweefvliegen 
6.6 Overige insecten 
6.7 Paddenstoelen 
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6.1 Flora  
 
Equisetum ramosissimum   Vertakte paardenstaart   54 
Equisetum telmateia    Reuzenpaardestaart   55 
Pteridium aquilinum    Adelaarsvaren    60 
Polypodium vulgare    Eikvaren    61 
Polystichum lonchitus    Lansvaren    62 
Dryopteris filix-mas    Mannetjesvaren   64 
Blechnum spicant    Dubbelloof    65 
Asplenium trichomanes    Steenbreekvaren   68 
A. viride     Groensteel    68 
A. septentrionale    Noordse streepvaren   68 
A. ruta-muraria     Muurvaren    69 
Phegopteris spec.    Een Beukvaren    70 
Pinus halepensis    Allepo-den    75 
Juniperus communis    Jeneverbes 
Lilium martagon    Turkse lelie    100 
Merendera pyrenaica    Pyreneese tijloos   101 
M. bulbocodim     (idem, maar voorjaarsbloeier?) 
M. montana     (idem, herfstbloeier) 
Epipactus helleborine    Brede wespenorchis   105 
Dactylorhiza maculata subsp. fuchsia  Gevlekte orchis (Bosorchis)  110  
Himantoglossum hircinum   Bokkenorchis    115 
Iris latifolia     Pyreneeën iris C   117 
Veratrum album    Witte nieswortel   119 
Polygonatum munltiflorum   Gewone salomonszegel   120 
Allium triquetrum    Driekantige look   126 
A. ursinum     Daslook    126 
Eriophorum latifolium    Breed wollegras   141 
Scirpus sylvaticus    Bosbies     144 
Carex sylvatica     Boszegge 
Carex ovalis     Hazenzegge    166 
Carex remota     Ijle zegge    166 
Nardus stricta      Borstelgras    203 
Cynosurus cristatus    Kamgras    211 
Briza minor     Klein bevertjes (?)   213 
Melica uniflora     Eenbloemig parelgras   218 
M. ciliata     Gewimperd parelgras   218 
Helictotrichon marginata   Veldhaar spec. ? Onzeker  219 
Holcus lanatus     Gestreept witbol   223 
Anthoxanthum cf odoratum   Reukgras ?    224 
Phleum pratense    Timoteegras    230 
Bromopsis erectus    Bergdravik    232 
Brachypodium pinnatum   Gevinde kortsteel   234 
Helleborus foetidus    Stinkend nieskruid   250 
Helleborus viridis    Wrangwortel    250 
Anemone hepatica    Leverbloempje    253 
Clematis vitalbe    Bosrank    254 
Ranunculus repens    Kruipende boterbloem   257 
R. aconitifolius     Monnikskapbladige boterbloem 257 
R. carinthiacus     Karintische boterbloem   257 
R. aquatilis     Fijne waterranonkel   259 
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Thalictrum minus    Kleine ruit    261 
Armeria maritima    Engels gras    269 
A. cantabrica     Cantabrisch engels gras (?) 
Persicaria bistorta    Adderwortel    271 
Rumex scutatus    Spaanse zuring    278 
Rumex suffruticosum    Houtige ? Zuring   279 
Paronychia kapela subsp serpyllifolia  Nagelriemontsteking   279 
Herniaria hirsuta    Behaard breukkruid   281 
Arenaria montana    Berg(?)zandmuur   283 
A. grandifloria     Grootbloemige (?) zandmuur  283 
A. purpurascens     Rose zandmuur    283 
Cerastium arvense    Akkerhoornbloem   287 
Sagina spec.     Een hele kleine vetmuur in mos  291 
Silene dioica     Dagkoekoeksbloem   293 
S. vulgaris subsp. commutato   Blaassilene    294 
S. nutans     Nachtsilene    295 
S. ciliata     Silene spec. 
Saponaria officinalis    Zeepkruid    296 
Dianthus spec. ?    Franjeanjer?    297 
D. velesia/rigide/ petroraga   ? onbekend 
Dianthus furcatus    Anjer spec. 
Dianthus deltoides    Steenanjer    297 
Chenopodium bonus-henricus   Brave hendrik    302 
Saxifraga spec.     Een Saxifraga    315 
Saxifragum paniculata    Steenbreeksoort   315 
Saxifraga hirsuta    ?     316 
Sedum anglica     Engels vetkruid    317 
S. album     Wit vetkruid 
S. sediforme     Soort vetkruid 
S. acre (?)     Muurpeper (?) 
Sempervivum spec.    Een Huislook    317 
Geranium robertianum    Robertskruid    322 
G. lucidum     Glanzige ooievaarsbek   323 
Geranium sanguinum    Bloedooivaarsbek   325 
Erodium petraeum subsp. Glandulosum Rotsreigersbek 
Lythrum salicare    Grote kattenstaart   327 
Epilobium parviflorum    Viltige basterwederik   331 
Parnassia palustris    Parnassia    333 
Circaea lutetiana    Groot heksenkruid 
Viola cornuta     Hoornviooltje C   340 
Viola pyrenaica subsp. matsera(?)  Pyreneeën-viooltje   340 
Mercurialis perennis    Bosbengelkruid    344 
Euphorbia hiberna    Winterwolfsmelk (vertaald)  345 
Hypericum perforatum    Sint-Janskruid    351 
Linum suffruticosum    Overblijvend vlas   352 
Oxalis europaea    Eurpese klaverzuring?    354 
Genista florida     (gele geurende Heidebrem)  357 
G. legionensis     Een Heidebrem       “ 
G. hispanica     Spaanse heidebrem     “ 
G. scoupius     Herderskussen 
Genista obtusiramae    Heidebrem? 
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Chamaespartium sagittale   Pijlbrem     358 
Vicia sepium     Heggenwikke 
Ononis repens     Stalkruid    366 
Medicago sativa    Luzerne     367 
Trifolium montane    Bergklaver    369 
Lotus alpinus     Alpenrolklaver spec.   373 
Anthyllis vulneraria    Wondklaver    375 
A. vulneraria subsp pyrenaica        375 
A. montana     Bergwondklaver 
Polygala vulgaris    Gewone vleugeltjesbloem  376 
P. alpestris     Alpenvleugeltjesbloem   376 
Filago vulgaris 
Filupendula vulgaris    Knolspirea    380 
Filipendula ulmaria    Moerasspirea    380 
Rosa rubiginosa    Egelantier    382 
Rosa glauca     Bergroos    382 
Agrimonia eupatoria    Gewone agrimonie   383 
Geum urbanum    Geel nagelkruid    384 
Sanguisorba minor    Kleine pimpernel   384 
Fragaria vesca     Bosaardbei    388 
Alchemilla plicatula    Soort Vrouwenmantel 
Sorbus aria     Meelbes    392 
Prunus spinosa     Sleedoorn    396 
Parietaria judaica    Klein glaskruid 
Quercus pyrenaica    Pyrenese eik.     404 
Q. ilex      Hulsteik ?    404 
Quercus suber     Kurkeik 
Reseda phyteuma    Reseda     409 
Alliaria petiolata    Look-zonder-look   416 
Barbarea intermedia    Bitter barbarakruid   419 
Arabis alpina     Alpenscheefkelk (?)   424 
Helianthemum nummularium   Geel zonneroosje   444 
H. apenninum     Wit zonneroosje 
Daphne laureola    Zwart peperboompje   445 
Anagallis tenella    Teer guichelheil    453 
A. arvensis subsp. arvensis   Rood guichelheil   454 
Lysimachia nemorum    Boswederik    455 
Loiseleuria procumbens   Een soort alpine azalea   458 
Erica carnea     Rode dophei    459 
E. vagans     Soort dophei    459 
E. arborea     Boomhei? 
Erica australis     Spaanse (?)heide 
Daboecia cantabrica    Ierse hei? C    460 
Arbutus unedo     Aardbeiboom    459 
 
Buglossoides purperocaerrulea   Blauw parelzaad ( = Lithospermum) 465 
Lithodora prostata    (mogelijk Parelzaad = Lithospermum  465 
Lithodora diffura 
Lithodora (suf)fruticosa    Houtig parelzaad (?)    
   blauw bloemetje, houtige takjes, kruipen op helling    
Vaccinium spec.    Bosbes spec.    461 
Vaccinium uliginosum    Rijsbes     462 
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Echium       Slangenkruid    465 
Anchusa spec.     Soort ossentang   467 
Myosotis alpestris    Alpen-vergeetmijniet   469 
Asperula cynanchica    Kalkbestro    473 
Galium verum     Geel walstro ?    475 
Criciata glabra     Kaal(?)kruisbladwalstro   476 
Centaurium pulchellum    Fraai duizendguldenkruid  478 
Gentiana vernum    Voorjaarsgentiaan   479 
Gentiana lutea ?    ?Gele gentiaan    479 
Convulvus arvensis    Akkerwinde    487 
Cuscuta spec.     Soort Warkruid    488 
Fraxinus excelsior    Es     489 
Erinus alpinus     Alpenbalsem    491 
Verbascum pulverulentum   Vlokkige toorts    492 
Verbascum nigrum    Zwart toorts    492 
Verbena officinalis    Ijzerhard    494 
Sideritis hyssopifolia         494 
Achillea ptarmica     
Ajuga reptans     Kruipend zenegroen   498 
Teucrium pyrenaicum    Pyreneëngamander   498 
Galeopsis spec.     Hennepnetel    501 
Stachys recta     Zomerandoorn    507 
Stachys sylvatica    Betonie     506 
Stachys ?     Onleesbaar 
 
Prunella grandiflora    Grootbloemige brunel   508 
Calamintha alpina    Alpensteenthijm   509 
Clinopodium vulgare    Borstelkrans    509 
Origanum vulgare    Wilde marjolein   510 
Thymus praecox subsp. brittannicus  Kruiptijm    511 
Thymus serpyllum    Kleine tijm    511 
Thymus mastichina    Witte tijm ?    511 
      Citroentijm ? 
Mentha aquatica    Watermunt    512 
Rhinanthus spec.    Ratelaar spec.    518 
Rhinantus minor    Kleine ratelaar (?)   519 
Melampyrum pratense?   Hengel ?    520 
Melampyrum sylvaticus    Boshengel 
Orobranche spec.    Bremraap, bloem rood van binnen. Op brem 523 
Orobranche hedera    Klimopbremraabloem   525 

Pedicularis pyrenaica    Pyreneenkartelblad (?)  526 
Pedicularis kerneri    Vogelkopkartelblad   526 
 
Linaria spec.     Een geel vlasbekje   529 
Linaria alpina     Alpenleeuwenbek 
L supina     Liggende leeuwenbek   529 
Chaenorhinum origanifolium   Marjoleinbekje    529 
Anarrhinum bellidifolium   Madeliefbekje    527 
Digitalis purpurea    Vingerhoedskruid   533 
D. parviflora     Cantabrische vingerhoedskruid 533 
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Veronica beccabunga    Beekpunge    539 
Veronica officinalis    Mannetjesereprijs   541 
Plantago maritima    Zeeweegbree    541 
Plantago lanceolata    Smalle weegbree   542 
Plantago major     Grote weegbree   542 
P. media     Ruige weegbree   541 
Pinguicula grandiflora    Grootbloemig vetblad   543 
Hedera helix     Klimop     546 
Ilex aquifolium     Hulst     545 
Astrantia major     Zeeuws knoopje   546 
Sanicula europea    Heelkruid    552 
Eryngium bourgatii    Blauwe kruisdistel   552 
E. cf campestre     Kruisdistel (?) 
Andryala integrifolia    Wikepedia (spaans) geeft, vertaald, aan “Wollige 
distel”,  maar dat klopt niet. 
Angelica sylvestris    Gewone engelwortel   568 
Peucedanum carvifolia    Karwijvarkenskervel   569 
Meum athamantanticum   Lid schermbloemenfam.  (551) 
 
Torillis arvensis subsp. erecta   Akkerdoornzaad   571 
Sambucus ebulus    Kruidvlier    573 
Lonicera spec.     Kamperfoelie spec. 
Viburnum lantana     Wollige sneeuwbal   573 
 
Centranthus angustifolius   Smalbladige spoorbloem  578 
Dipsacus fullonum    Grote kaardebol   579 
Knautia arvensis    Beemdkroon    579 
K. dipsacifolia     Bergknautia    579 
Campanula lusitanica    Portugees klokje   580 
C. glomerata     Kluwenklokje    581 
C. patula     Weideklokje    582 
C. cochlearifolia    Elfenvingerhoedje   582 
Eupatorium spec.    Koninginnekruid, spec.   591 
Bellis annua     Madeliefje    592 
Erigoron alpinus    Alpenfijnstraal    594 
Filago vulgaris     Duits viltkruid    596 
Antennaria spec.    Rozenkransje spec.   597 
Inula conyzae     Donderkruid    598 
Leucanthemum vulgare (?)   Margriet (?)    608 
Doronicum pardalianches   Hartbladzonnebloem   611 
Adenostyles alliariae    Alpendost?    611 
Senecio doronicum(?)    Een kruiskruid    612 
S. rupestris/squalidus    Een kruiskruid    612 
Senecio?\ of Jacobaea adonidifolius  ? Adoniskruiskruid   612 
Arctium minus/minor ?     Kleine klis    616 
Carduus carlinoides    Pyreneeëndistel   617 
Cirsium vulgare     Speerdistel    619 
C. eriophorum     Wollige distel    619 
Jurina humilis     distelachtig?     ?? 
Silybum marianum    Mariadistel    620 
Centaurea jacea    Knoopkruid    621 
Centaurea montana    Bergcentaurie 
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Picris echioides     Dubbelkelk    626 
Tragopon pratensis subsp pratense  Morgenster    626 
Lactuca serriola     Kompassla    629 
L. saligna     Wilgsla      629 
Cicerbita alpina     Alpensla (?)    629 
Crepis spec.     Streepzaad spec.   631 
 
Hieracium pilosella    Muizenoor    633 
Hieracium mixt?? 
Hieracium umbellatum    Schermhavikskruid   636 
 
 
 
 
Onbekend: 23072014 Refugio de Aliva 
– Hypericum 
– Hieracium (?) : een mooie lage, zachtgeel bloeiende composiet. Helemaal behaard: blad, 
omwindsel, daaronder donkergroen. Een grootbloemige Hieracium (?) 
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6.2 Vogels 

 

excursie 1 2 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 2 3 1

datum 21 21 22 22 22 23 23 23 24 25 25 25 26 27 28 29 29 30 31 31 31 1 2 C

wetenschappelijke naam Nederlandse naam  

EENDEN, GANZEN

Anas  platyrhynchos Wi lde Eend X

SPERWERS, ARENDEN, GIEREN

Aqui la  chrysaetos Steenarend X

Buteo buteo Buizerd X X X X X X X X X X X X X X X X X X X C

Circaetus  ga l l i cus Slangenarend X X X X X C

Gyps  fulvus Vale Gier X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X C

Gypaetus  barbatus Lammergier X X

Hieraaetus  pennatus Dwergarend X X X

Milvus  migrans Zwarte Wouw X X X X X X X C

Milvus  mi lvus Rode Wouw X

Accipi ter nisus Sperwer X X X X C

Milvus  mi lvus Rode Wouw X

Circus  cyaneus  Blauw Kiekendief X X

Neophron percnopterus Aasgier X X X X X X X X X X X

Pernis  apivorus Wespendief X X X X X X X X X X X X X X X X X C

VALKEN

Falco tinnunculus Torenvalk X X X X X X X X X X X

FAZANTEN

Alectoris  rufa Rode Patri js X X X

DUIVEN

Columba palumbus Houtdui f X X X X X X X X X X X X C

UILEN

Strix a luco Bosui l C

NACHTZWALUWEN

Caprimulgus  europaeus Nachtzwaluw C

GIERZWALUWEN

Apus  apus Gierzwaluw X X X X X X X X X X X X X X X X X X X C

SPECHTEN

Dryocopus  martius Zwarte Specht X X X

Dendrocopos  medius Middels te Bonte Specht X X X X X X X X X X X X X X C

Dendrocopos  major Grote Bonte Specht X X X X X X X X C

Dendrocopos  minor Kleine Bonte Specht X

Picus  vi ridis  sharpei Iberische Groene Specht X X X X X X X X X X X X C

LEEUWERIKEN

Alauda arvens is Veldleeuwerik X X X X

ZWALUWEN

Del ichon urbicum Huiszwaluw X X X X X X X X X X X X X C

Cecropis  daurica Roodstuitzwaluw X

Hirundo rustica Boerenzwaluw X X X X X X X X X X C

Ptyonoprogne rupestris Rotszwaluw X X X X X X X X

KWIKSTAARTEN  EN PIEPERS

Anthus  spinoletta  Waterpieper X X X X X X X X X

Motaci l la  a lba Witte  Kwikstaart X X X X X X X X X X X X X C

Motaci l la  cinerea Grote Gele Kwikstaart X X X X X X X X X C

WATERSPREEUWEN

Cinclus  cinclus Waterspreeuw X X X C

WINTERKONINGEN

Troglodytes   troglodytes Winterkoning X X X X X X X X X X X X X X X X C

HEGGEMUSSEN

Prunel la  col laris Alpenheggenmus X X X X X

Prunel la  modularis Heggenmus X X X X X X X X X
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excursie 1 2 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 2 3 1

datum 21 21 22 22 22 23 23 23 24 25 25 25 26 27 28 29 29 30 31 31 31 1 2 C

wetenschappelijke naam Nederlandse naam  

LIJSTERS

Eri thacus  rubecula Roodborst X X X X X X X X X X X X X X X X C

Monticola  saxati l i s Rode Rots l i js ter X X X X

Phoenicurus  ochruros Zwarte Roodstaart X X X X X X X X X X X X X X X X C

Phoenicurus  phoenicurus  Gekraagde Roodstaart X X X X C

Oenanthe oenanthe Tapuit X X X X X

Saxicola  rubicola Roodborsttapuit X X X X X X X X X X X X X

Turdus  viscivorus Grote Li js ter X X X X X X X

Turdus  merula Merel X X X X X X X X X X X X X X X X X C

Turdus  phi lomelos Zangl i js ter X X X X X X X C

ZANGERS

Cettia  cetti Cetti 's  Zanger C

Phyl loscopus  bonel l i Bergflui ter X X X X X X X X X X X

Phyl loscopus  col lybi ta Tji ftja f X

Phyl loscopus  ibericus Iberische Tji ftja f X X

Sylvia  atricapi l la Zwartkop X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X C

Regulus  ignicapi l la Vuurgoudhaan X X X X X

Regulus  regulus Goudhaan X X X X X

Phyl loscopus  trochi lus Fi ti s x X

Sylvia  borin Tuinflui ter X X X

Sylvia  canti l lans Baardgrasmus X

VLIEGENVANGERS

Muscicapa s triata Grauwe Vl iegenvanger X X X X X C

MEZEN

Cyanis tes  caeruleus Pimpelmees X X X X X X X X X X X X X X X X C

Lophophanes  cris tatus Kui fmees X X X X

Periparus  ater Zwarte Mees X X X X X X X X X X X X X C

Aegithalos  caudatus Staartmees X X C

Poeci le pa lustris Glanskop X X X X X X X X C

Parus  major Koolmees X X X X X X X X X X X X X X X X X X C

BOOMKLEVERS

Si tta  europaea Boomklever X X X X X X X X X X X X X X X X C

BOOMKRUIPERS

Certhia  brachydactyla Boomkruiper X X X X X X X X X C

ROTSKRUIPER

Tichodroma muraria Rotskruiper X

KLAUWIEREN

Lanius  col lurio Grauwe Klauwier X X X X X X X X X X

KRAAIEN

Corvus  corax Raaf X X X X X X X X X X X X X X X C

Corvus  corone Zwarte Kraa i X X X X X X X X X X X C

Garrulus  glandarius Gaai X X X X X X X X X X X X X X X X X X C

Pyrrhocorax graculus Alpenkauw X X X X X

Pyrrhocorax pyrrhocorax Alpenkraai X X X X X X X

MUSSEN

Passer domesticus Huismus X X X X X X X X X X X X X X X X C
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excursie 1 2 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 2 3 1

datum 21 21 22 22 22 23 23 23 24 25 25 25 26 27 28 29 29 30 31 31 31 1 2 C

wetenschappelijke naam Nederlandse naam  

VINKEN EN GORZEN

Carduel is  cannabina Kneu X X X X X X X X X

Carduel is  carduel is Putter X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Emberiza  cia Gri jze gors X X X X X X X

Emberiza  ci rlus Cirlgors X X X X X X X

Emberiza  ci trinel la Geelgors X X X X X X X X X X X X

Carduel is  ci trinel la Ci troens i js X X X X

Fringi l la  coelebs Vink X X X X X X X X X X X X X C

Serinus  serinus Europese Kanarie X X X X X X X X X X X X X C

Monti fringi l la  niva l i s Sneeuwvink X

Pyrrhula  pyrrhula Goudvink X X X X X X X X C

Chloris  chloris Groenl ing X

KRUISBEKKEN

Loxia  curvi rostra Kruisbek X

REIGERS, OOIEVAARS

Ciconia  ciconia Ooievaar X

Ciconia  nigra Zwarte Ooievaar X

Ardea cinerea Blauwe Reiger X X

Totaal soorten: 88

EXCURSIES

21-07(1) Tollo

21-07(2) San Pedro de Bedoya

22-07(1) Rond camping El  Molino

22-07(2) Cucayo

22-07(3) Campollo

23-07(1) Fuente Dé

23-07(2) Barago

24-07(1) Mogrovejo

25-07(1) Wandeling ten oosten van Potes

25-07(2) San Pedro de Bedoya

25-07(3) Puerto de San Glorio

26-07(1) Rondwandeling Puerto de San Glorio

28-07(1) Kloof van Cares

29-07(1) Casavegas Picos de Europa

29-07(2) Pueblos de Pesaguero

30-07(1) Fuente Dé

31-07(1) Dal van de Lechada

31-07(2) Puerto de San Glorio

31-07(3) Paredes de Peñas Cigal

01-08(1) Ledantes

C CAMPING
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6.3 Dagvlinders 
 
Papilio machaon    Koninginnepage 
Iphiclides podalirius   Koningspage 
Parnassius apollo    Apollovlinder 
Pieris brassica    Groot koolwitje 
Pieris rapae    Klein koolwitje 
Anthocharis cardamines    Oranjetipje 
Colias phicomone    Bergluzernevlinder 
Colias croceus     Oranje luzernevlinder 
Colias alfacariensis     Zuidelijke luzernevlinder   
Gonepterix rhamni    Citroenvlinder 
G. cleopatra    Cleopatra 
Leptidea sinapis    Boswitje 
 
Satyrium ilicis    Bruine eikenpage 
Satyrium esculi    Spaanse eikenpage 
S. spini     Wegedoornpage 
Lycaena virgaureae    Morgenrood 
Lycaena tityrus    Bruine vuurvlinder 
Lampides boeticus    Tijgerblauwtje 
Cacyreus marshalli    Geraniumblauwtje 
 argiades pirithous    Klein tijgerblauwtje 
Cupido argiades    Staartblauwtje 
Cupido minimus    Dwergblauwtje 
Plebejus argus    Heideblauwtje 
P. coridon     Bleek blauwtje 
Polyommatus bellargus   Adonisblauwtje 
Polyommatus dorylas   Turkooisblauwtje 
Pollyomatua icarus    Icarusblauwtje 
idem P. icarus donkere vorm 
 
Apatura iris     Grote weerschijnvlinder 
Limenitis camilla    Kleine ijsvogelvlinder 
Inachis io     Dagpauwoog 
Aglais urticai    Kleine vos 
Nymphalis antiopa    Rouwmantel 
Aglais io     Dagpauwoog 
Vanessa atalanta    Atalanta 
Polygonia c-album    Gehakkelde aurelia 
Argynnus paphia    Keizersmantel 
A. paphia f. valezina 
 
Argynnis pandora    Kardinaalsmantel 
A. aglaja     Grote parelmoervlinder 
A. adippe     Bosrandparelmoervlinder 
      voorheen Adippevlinder 
Issoria lathonia    Kleine parelmoervlinder 
Brenthis daphne    Braamparelmoervlinder 
Brenthis iono    Purperstreepparelmoervlinder 
Boloria selene     Zilveren maan 
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Melitaea athalia    Bosparelmoervlinder 
Boloria dia     Paarse (v.h. Akker-)) parelmoervlinder 
Melitaea athalia    Bosparelmoervlinder 
Melitaea deione    Spaanse parelmoervlinder 
Melitaea phoebe    Knoopkruidparelmoervlinder 
Melitaea parthenoides   Westelijke parelmoervlinder 
 
Melanargia galathea   Dambordje 
Melanargia lachesis    Spaans dambordje 
Melanargia russiae    Zuidelijk dambordje 
Hippargia alcyone    Kleine boswachter 
Hippargia semele     Heivlinder 
Hippargia statilinus    Kleine heivlinder 
Minois dryas    Blauwoogvlinder 
Brintesia circe    Witbandzandoog 
Erebia euryale    Grote erebia 
Erebia melampus    Kleine bergerebia 
Erebia cassionides    Gewone glanserebia 
Erebia meolans    Donkere erebia 
Erebia palarica    Asturische erebia C 
Maniola jurtina    Bruine zandoogje 
Hyponephele lycaon   Grauw zandoogje 
Aphantopus hyperanthus   Koevinkje 
Pyronia tithonus    Oranje zandoogje 
Coenonympha pamphilus   Hooibeestje 
Coenonympha dorus   Bleek hooibeestje 
Coenonympha arcania   Tweekleurig hooibeestje 
Coenonympha glyceron   Roodstreephooibeestje 
Pararge aegeria    Bont zandoogje 
Lasiommata megera   Argusvlinder 
Lasiommata maera    Rotsvlinder 
 
Pyrgus alveus ssp. centralhispaniae  Groot spikkeldikkopje 
Pyrgus onopordi    Aambeeldspikkeldikkopje 
Spialia sertorius    Kalkgraslanddikkopje 
Carcharodus alceae    Kaasjeskruiddikkopje 
Erynnis tages    Bruin dikkopje 
Thymelicus acteon    Dwergdikkopje 
Thimelicus lineola    Zwartsprietdikkopje 
Thymelicus sylvestris   Geelsprietdikkopje 
Hesperia comma    Kommavlinder 
Ochlodes sylvanus    Groot dikkopje 
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6.4 Nachtvlinders 
 

fam subfam Synoniem geldige naam 

Scythrididae  Scythris grandipennis Scythris grandipennis 

Gelechiidae Gelechiinae Streephoutmot Mirificarma interrupta 

Alucitidae  zespennig waaiermotje Alucita hexadactyla 

Tortricidae Olethreutinae gemarmerde oogbladroller Epinotia ramella 

Tortricidae Olethreutinae Sladistelknoopvlekje Eucosma conterminana 

Zygaenidae Chalcosiinae Aglaope infausta Aglaope infausta 

Zygaenidae Zygaeninae vijfvlek-sint-jansvlinder Zygaena trifolii 

Pyralidae Pyralinae grote meelmot Pyralis farinalis 

Pyralidae Pyralinae Strooiselmot Endotricha flammealis 

Crambidae Scopariinae Scoparia ancipitella Scoparia ancipitella 

Crambidae Scopariinae Moorland Grey Eudonia murana 

Crambidae Crambinae gewone grasmot Chrysoteuchia culmella 

Crambidae Crambinae blauwooggrasmot Agriphila straminella 

Crambidae Crambinae drietandvlakjesmot Catoptria falsella 

Crambidae Evergestinae Lijnvalkmot Evergestis forficalis 

Crambidae Pyraustinae Weegbreemot Pyrausta despicata 

Crambidae Pyraustinae lichte coronamot Anania lancealis 

Crambidae Spilomelinae witte kruidenmot Udea lutealis 

Crambidae Spilomelinae Mecyna asinalis Mecyna asinalis 

Drepanidae Drepaninae witte eenstaart Cilix  glaucata 

Drepanidae Thyatirinae vuursteenvlinder Habrosyne pyritoides 

Lasiocampidae Lasiocampinae Hageheld Lasiocampa quercus 

Lasiocampidae Lasiocampinae Veelvraat Macrothylacia rubi 

Lasiocampidae Pinarinae Hulstblad Phyllodesma ilicifolia 

Lasiocampidae Pinarinae espenblad Phyllodesma tremulifolia 

Geometridae Ennominae bonte bessenvlinder Abrax as grossulariata 

Geometridae Ennominae Glacies canaliculata Glacies canaliculata 

Geometridae Ennominae Eumannia lepraria Eumannia lepraria 

Geometridae Ennominae Marmereikenspanner Adactylotis contaminaria 

Geometridae Ennominae peper-en-zoutvlinder Biston betularia 

Geometridae Ennominae taxusspikkelspanner Peribatodes rhomboidaria 

Geometridae Ennominae grote spikkelspanner Hypomecis roboraria 

Geometridae Ennominae korstmosspanner Cleorodes lichenaria 

Geometridae Ennominae halvemaanvlinder Selenia tetralunaria 

Geometridae Ennominae klaverblaadje Macaria notata 

Geometridae Ennominae lariksspanner Macaria signaria 

Geometridae Geometrinae Pseudoterpna coronillaria Pseudoterpna coronillaria 

Geometridae Geometrinae grijsgroene zomervlinder Pseudoterpna pruinata 

Geometridae Larentiinae dubbelhoekbandspanner Euphyia biangulata 

Geometridae Larentiinae malvabandspanner Larentia clavaria 

Geometridae Larentiinae egale bosrankspanner Horisme tersata 

Geometridae Larentiinae klaverbandspanner Scotopteryx bipunctaria 

Geometridae Larentiinae geoogde bandspanner Xanthorhoe montanata 

Geometridae Larentiinae gestreepte goudspanner Camptogramma bilineata 

Geometridae Sterrhinae okergele spanner Idaea ochrata 

Geometridae Sterrhinae schaduwstipspanner Idaea rusticata 

Geometridae Sterrhinae dwergstipspanner Idaea fuscovenosa 

Geometridae Sterrhinae Scopula submutata Scopula submutata 

Geometridae Sterrhinae vlekstipspanner Idaea dimidiata 

Geometridae Sterrhinae schildstipspanner Idaea biselata 
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Geometridae Sterrhinae geblokte stipspanner Idaea emarginata 

Geometridae Sterrhinae grijze stipspanner Idaea aversata 

Geometridae Sterrhinae paarsbandspanner Rhodostrophia vibicaria 

Geometridae Sterrhinae ligusterstipspanner Scopula imitaria 

Geometridae Sterrhinae bosspanner Scopula immutata 

Erebidae Lymantriinae Plakker Lymantria dispar 

Erebidae Lymantriinae donsvlinder Euproctis similis 

Erebidae Arctiinae bleek beertje Nudaria mundana 

Erebidae Arctiinae rozenblaadje Miltochrista miniata 

Erebidae Arctiinae kleine beer Phragmatobia fuliginosa 

Erebidae Arctiinae spaanse vlag Euplagia quadripunctaria 

Erebidae Herminiinae gele snuituil Paracolax tristalis 

Erebidae Herminiinae gepluimde snuituil Pechipogo plumigeralis 

Erebidae Hypenodinae gelijnde micro-uil Schrankia taenialis  

Erebidae Aventiinae bruine sikkeluil Laspeyria flexula 

Noctuidae Pantheinae hazelaaruil Colocasia coryli 

Noctuidae Noctuinae meldevlinder Trachea atriplicis 

Noctuidae Noctuinae weidehalmuiltje Mesapamea secalella 

Noctuidae Noctuinae coniferenuil Lithophane leautieri 

Noctuidae Noctuinae gewone worteluil Agrotis exclamationis 

Noctuidae Noctuinae zwarte-c-uil Xestia c-nigrum 
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6.5  Zweefvliegen 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam (indien bestaand) Soort 

Arctophila bombiformis Grote fophommel 1 

Baccha elongata Vliegende speld 2 

Callicera aurata Gouden glanszweefvlieg 3 

Cheilosia pascuorum - 4 

Cheilosia rufimana - 5 

Dasysyrphus albostriatus Bretel-wimperzwever 6 

Episyrphus balteatus Snorzweefvlieg 7 

Eristalis horticola Bosbijvlieg 8 

Eristalis jugorum Snuitbijvlieg 9 

Eristalis nemorum Puntbijvlieg 10 

Eristalis pertinax Kegelbijvlieg 11 

Eristalis similis Onvoorspelbare bijvlieg 12 

Eristalis tenax Blinde bij  13 

Eupeodes corrolae Terrasjeskommazweefvlieg 14 

Eupeodes lapponicus Boogkommazweefvlieg 15 

Ferdinandea ruficornis Roodsprietkopermantel 16 

Mallota cimbiciformis Bijmallota 17 

Melanostoma mellinum Gewone driehoekzweefvlieg 18 

Melanostoma scalare Slanke driehoekzweefvlieg 19 

Meliscaeva auricollis Variabel elfje 20 

Myathropa florea Doodskopzweefvlieg 21 

Myolepta dubia Gele myolepta 22 

Paragus spec. Krieltje spec. 23 

Pyrophaena rosarum Vlinderstrikje 24 

Rhingia campestris Gewone snuitvlieg 25 

Scaeva pyrastri Witte halvemaanzweefvlieg 26 

Scaeva selenitica Gele halvemaanzweefvlieg 27 

Sphaerophoria scripta Grote langlijf 28 

Spilomyia saltuum Kale wespvlieg 29 

Syritta pipiens Menuetzweefvlieg 30 

Syrphus ribesii Bessenbandzweefvlieg 31 

Syrphus vitripennis Kleine bandzweefvlieg 32 

Volucella bombylans Hommelreus  33 

Volucella elegans - 34 

Volucella inanis  Wespreus 35 

Volucella pellucens Witte reus 36 

Volucella zonaria Stadsreus 37 

Xanthandrus comtus Platte zweefvlieg 38 

Xanthogramma pedissequum Gewone citroenzweefvlieg 39 

Xanthogramma stackelbergi - 40 
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6.6 Overige insecten 
 

Coreus marginatus   Randwants parend   
Mantis religiosa cf   Bidsprinkhaan 
Lucanus cervus   Vliegend hert 
Prionus coriarius   Lederboktor 
 
 

6.7 Paddenstoelen 

 
Beukwortelzwam 
Groene knolamaniet 
Regenboog russula 
Heksenboleet 
Roestvlekkenzwam 
Grote stinkzwam 
Schubbige (of geschubde) boleet 
Takruitertje 
Gele korstzwam 
Panter amaniet 
Echte tonderzwam 
 

 

 

                                                             


