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Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Zo die naam van onze kamplocatie maakt wel even in-
druk! En terecht!

Van 19 juli tot 2 augustus 2015 hebben we een prachtige 
tijd doorgebracht net even buiten de rand van het natio-
nale park met die indrukwekkende naam bij het plaatsje 
Espot in de Catalaanse Pyreneeën. We kampeerden op 
Camping Voraparc (42.5829915 NB,1.0754801 OL) 
aan de Riu Escrita. Een luxueuze camping met zelfs een 
zwembad waar we in de namiddag heerlijk konden bijko-
men van de hitte op de berghellingen en van het stijgen 
en dalen. Het was qua grootte een bescheiden kamp met 
25 deelnemers.

We hadden een mooi eigen terreintje aan het eind van de camping met een fraai uitzicht op de rivier en de 
grashellingen richting Espot. De eerste week hadden we 
prachtig weer en konden we volop op excursie. In de 
tweede week was het weer een paar dagen flink van slag 
met veel hagel, onweer en heel veel regen. Maar over het 
algemeen hebben we flink kunnen wandelen of hadden we 
tijd genoeg om te kruipen. En voor het opbreken lieten de 
Pyreneeën zich weer van hun vrolijke kant zien waardoor 
de tenten droog de auto’s in konden.

Ik vond het erg prettig dat er bij de dagelijkse excursies 
veel te 
kiezen 
viel. 
Een 

doorloop, een wandel en een kruipalternatief waren 
meestal allemaal mogelijk. Door de excursieleiders, 
Tineke en Martin, werd dit goed gespreid. Dat Tineke 
dit gebied van een vorig kamp nog kende was zeker een 
voordeel.
Hoogtepunten waren er volop. Voor mij persoonlijk 
hoorden daar zeker de dode koe met de 72 gieren en de 
tocht van de Refugio J.M. Blanc naar het meer van Sant 
Maurici zeker bij. En als we hoogtepunten  noemen mag 
natuurlijk de hoogste top van het gebied, de Pic de Pe-

guera, niet ontbreken. Hulde aan hen die het (bijna) haalden. 
Maar er was zoveel meer waar we intens van hebben kun-
nen genieten. Dagelijks raakten we in de kring er maar met 
moeite over uitgepraat.

Het was een fijne ervaring dit te hebben kunnen beleven met 
een fijne groep mensen.
Teun Ooms 
(Teun en Harry waren samen voorzitter van dit kamp)
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Excursies kamp Aiguestortes 2015
datum Nr. excursies soort Extra info
ma 20 juli 1 Hooiland ten oosten van kamp-

terrein
kruip 

2 Richting Estany de St Maurice wandel
3 Estaïs, dorpje wandel

di 21 juli 4 St Salvador. Pic de Quartier kruip
5 Estany Gerber wandel
6 Coll de Foguerix loop

woe 22 juli 7 Planell d’Estanyères kruip
8 Estany de St Maurici wandel
9 Estany de St Maurici en Mira-

dor de Estany
loop

do 23 juli 10 Vall de Gerber kruip
11 Vanaf P. bij Son, rondwande-

ling> Z.O.
wandel

12 Vanaf P. bij Son, rondwande-
ling> Z.W.

loop

vrij. 24 juli 13 Rivier naast pad richting St 
Maurici

kruip

14 Estany de Gerber wandel
15 Van P.park naar Aguilles 

d’Amitges
loop

16 ? Misschien was nr. 16 geen 
excursie en is het een foutje 
in de nummering.

za. 25 juli
Vroeg terug i.v.m. samen 
eten

17 Super Espot vanaf P. kruip

18 Vall d’Aneu, culturele excursie 
Romaanse kerkjes

wandel

19 Vogelexcursie langs het meer 
van Guingueta d’Aneu

loop

zo. 26 juli - Rustdag 
Marc, Martin, Marlies, Taco, 
Harry en Erna gingen met de 
Landrover naar een koeienka-
daver om gieren te zien. De 
laatste drie liepen terug naar de 
camping.

ma. 27 juli 20 Vanaf refugio  d’Amitgues via 
Estany Cabana+ Estany de 
Ratera naar St Maurici

Kruip

21 Estany de St. Maurici naar 
Mirador de Estany

Wandel

22 Vanaf Refugio J.M.Blanc naar 
Coll de Monestero naar st. 
Maurici

Loop

22a Idem, maar extra vanaf Coll de 
Monetsero naar Pic de Pue-
guera

Loop
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Excursies kamp Aiguestortes 2015
di. 28 juli 23 Fotografie vanaf het kampter-

rein.
Kruip

24 Tekenworkshop kampterrein
25 Refugio del Gerdar, Val des 

Cabanes
wandel

25a Refugio del Gerdar terug lopen 
naar kamp

woe. 29 juli 26 Cerbi met auto van Mark ver-
derop wandelen

wandel

27 Cerbi vanaf eerste P. wandel
28 Rondwandeling vanaf Refugio 

d’Amitgues via Estany dels 
Barbs en Port de Ratera naar 
St. Maurici

loop

28a  Refugio d’Amitgues via heen 
en terug wandeling naar Pic 
d’Amitgues en verder naar St. 
Maurici

loop

29 Nachtvlinders op de camping; 
na de sjok

kruip

do. 30 juli,
vr. 31 juli
za. 1 aug.

za 1 aug. of eerder? 30 Estany de  st. Maurici richting 
Estany de Monestero

kruip Alle drie de 
excursies 
vervallen van-
wege de regen. 
Op vrijdag 
weer voor-
gesteld. Veel 
regen, dus niet 
gedaan.

Zaterdag is alleen wandeling 
31 gedaan door Ingrid en 
Marlies om autosleutels te 
zoeken.
De excursie Val d’Agneu: 
Romaanse kerkjes,  is op 
zaterdag ook nog herhaald.

31 Estany de  St. Maurici naar 
Estany de Monestero

wandel

32 Estany Negré loop
zo 2 aug. - afscheid
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    Sfeerverslagen excursies
maandag 20-07-2015
1.  
Excursiegebied:hooiland bij de camping
Aantal deelnemers: 11 
Excursieleider en auteur van het verslag: Gert-Jan

Op deze eerste dag liepen we direct vanaf het 
kamp naar het oosten.  Op deze echte kruipex-
cursie, werd het meteen duidelijk dat niet ieder-
een even thuis was in de Catalaanse Flora. Voor 
sommigen onder ons was alles nieuw en voor 
anderen weer wat verder in het geheugen gezakt. 
Jan en André hielden zich fanatiek bezig met de 
vogels,  de familie Ooms en André met de vlinders 
en de overigen verdiepten zich in de flora. Vooral 
de vlinder- en plantenwereld was zeer uitbundig. 
Door de hoge temperatuur waren de vlinders snel 
en viel het niet mee om ze allemaal op naam te 
brengen. Tim en Bram gingen fanatiek aan de 
gang met hun vlindernetten en kwamen er door 
de vele stekelstruiken bepaald niet ongeschonden 
vanaf.   
Het hooiland was ondanks dat het hoog zomer was, nog steeds heel mooi. Marc ontwaarde de klassieke hutspotassoci-
atie (peen met look). Verder torende de kogeldistel mooi boven de vegetatie uit. Wat vlinders betreft waren er vooral 
heel veel dambordjes en parelmoervlinders. Een koningspage liet zich heel fraai fotograferen. Wat vogels betreft 
waren de waargenomen gieren letterlijk en figuurlijk een hoogtepunt. Maar de grauwe klauwier die hier duidelijk een 
nest had en de rotszwaluwen waren voor Nederlandse begrippen ook heel leuk. 

2. 
Excursiegebied:Richting Estany de St. Maurice
Deelnemers: de andere kampleden
Excursieleider en auteur van het verslag: Koos

Goed gemutst, de meesten althans, behoed of bepet, gingen we op 
pad. De route volgde het GR-pad richting het meer van St. Maurici 
en liep min of meer langs de snelstromende Riu Escrita, de rivier 
die ook langs de camping loopt. De ochtend begon tamelijk fris, 
dus de onervaren hooggebergte loper als excursieleider had zijn 
fleece bodywarmer aangetrokken tegen de door hem verwachte 
kou. Niet dus. het werd een mooie wandeling langs het oplopende 
pad en bij de dito temperatuur. Naar ik begreep waren alle echte 
planten- en vogelkenners mee met de kruipexcursie derhalve 
signaleerde ik dat menig plantje en vogeltje maar zo gelaten werd, 
want alleen bij zekerheid mocht de naam van het gevondene geno-
teerd worden. Na ruim 5 kilometer bergop in de warmte besloten 
we weer rechtsomkeert te maken om aan de oever van de rivier 
te gaan lunchen en af te koelen. Nou dat kon met de voeten in 
helder water van 8 graden Celsius. Verkwikt liepen we verder na 
nog even een door Tineke ontdekte orchidee bewonderd te heb-
ben. Bijna aangekomen bij de camping, net na de brug, bleek ik 
drie vermisten in mijn groep te hebben. Na enkele ‘helse’ minuten 
werden de drie verloren dochters toch gesignaleerd en keerden we 
voltallig en voldaan na een tippel van 11 kilometer terug op honk.
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3. 
Excursiegebied: Estaïs (dorpje)
Aantal deelnemers: 4
Excursieleider: Johan 
Auteur van het verslag: Heleen

Vertrek vanaf camping Vora Park  via de weg naar 
Espot. In het dorp vonden we een route die boven-
langs Espot voerde. Dat is een prachtige plaats met 
kleine steegjes die tot de verbeelding van de twee 
14-jarige jongens sprak. Er werden allerlei filmscènes 
verzonnen. De honderden zwaluwen zorgden voor 
een bijzondere sfeer. Een oude suffende Spaanse heer 
kon ons niet helpen met het vinden van de juiste route. 
Uiteindelijk hebben we de verharde geasfalteerde weg 
genomen en een zijroute ingeslagen. Dit bleek op een 
weiland uit te komen. Nadat we dat doorkruist hadden 
in de veronderstelling dat we aan de de andere kant 
van het weiland weer het wandelpad zouden vinden 
bleek dit een vergissing te zijn. Nadat we naast een 
orchidee geluncht hadden, zochten we onze route.  We 
hoorden mensen praten en auto's rijden dus wisten dat 
de weg niet ver weg kon zijn. Na een poosje lopen 
onder het geluid van ontelbare krekels vonden we de 

weg weer. Het was erg warm. Opeens vonden we de juiste route die ons naar een beekje voerde. Daar hebben we dammen ge-
bouwd, verkoeling gezocht en gezwommen. Na een lange rust pauze zagen we dat we naast de camping la Mole zaten. Daar zagen 
we de wandeltocht aangegeven en die hebben we terug gevolgd naar Espot.

dinsdag 21-07-2015
4. 
Excursiegebied: St.Salvador/Pic de Quartier
Aantal deelnemers: 6
Excursieleider: Marc 
Auteur verslag: Marlies

Alle deelnemers zaten in twee auto’s, de Landrover van 
Marc en de wagen van André en Muriel. De laatste 7,5 
kilometer ging het over een onverharde en bijzonder slechte 
weg naar boven, naar Plat de la Font waar ook een refuge 
is. Marc en zijn Landrover hadden er geen moeite mee, An-
dré moest alle zeilen bijzetten, hulde aan zijn stuurkunst! 
(Deze weg is dus niet aan te raden voor gewone auto’s.) 
We kwamen door een bos van grove den waar we af en toe 
een vogel zagen. Nadat we de auto’s hadden geparkeerd, 
liepen we door een bergdennenbos en over een bergweide 
omhoog. Onderweg zagen we veel vlinders o.a. erebia en 
planten zoals steenanjers en verschillende rotsplanten. Op 
de bergweide zag ik mijn eerste gentianen. 
Boven hadden we een prachtig uitzicht over het dal, waar 
ook onze camping lag, en de omringende pieken.  Ik vond 
de richel waarop we stonden nogal eng (beetje hoogte-
vrees), maar  we konden heel mooi de loopexcursie volgen 
op hun weg naar boven. Tineke en de boys als berggeiten voorop, even later, in een wat rustiger tempo, ook de rest van de loop-
excursie. We aten samen en wisselden ervaringen uit. Daarna ben ik nog met een klein groepje omhoog naar de col zelf gelopen. 
Was best pittig (voor mij dan, want had nog geen ‘bergbenen’), maar we werden beloond met een magnifiek uitzicht!  Omdat er 
onweerswolken dreigend dichterbij kwamen, gingen beide excursies terug naar het kamp. Op de terugweg nam Marc wat maretak-
ken mee die op de grove den groeiden. Wat hij daarmee van plan was….. ?
Al met al een prachtige tweede kampdag! 
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5.
Excursiegebied: Estany Gerber
Aantal deelnemers: 9
Excursieleider en auteur van het verslag: Ingrid

Met de auto’s reden we naar een parkeerplaats 5 km voorbij Ref del 
Gerdar en 26 km voor Vielha. Dat was zo’n 40 km en een uur rijden 
over een bochtige weg. Om 10.15 kiepen we met z’n negenen naar het 
Estany (meer) de Gerber. Aanvankelijk langzaam omhoog lopend door 
open terrein met Alpenkoeien. Dan even flink klimmen door een mooi 
dennenbos. Deze klim werd beloond met het eerste prachtige meertje. 
Daarbij ook een stukje moeras met vetblad, ronde zonnedauw, orchi-
deeën, blauwe knoop en parnassia. Vlak daarvoor hadden we al koffie 
gedronken. Na een tijdje planten en vlinders (o.a. apollovlinders en 
eribia gorgone) bewonderd te hebben liepen we door naar het tweede 
meertje. Een aantal mensen bleef daar en ging zwemmen. Heerlijk 
water en enorm helder met veel kleine visjes erin. De rest liep door naar 
het derde meer, het grootste. Indrukwekkend waren de ruige bergen 
erachter. Vogels zagen we weinig, alleen een aantal vale gieren in de 
verte, kuifmees en zwarte mees. Ook bij het derde meer ging een enke-
ling te water. Het begon ondertussen te betrekken met grijze luchten en 

onweerswolken, dus we besloten redelijk snel terug te lopen. Om 
16.00 uur, toen de eerste druppels begonnen te vallen, waren we 
weer op de parkeerplaats. We reden naar Valencia d’Aneu, en een 
dorp daar vlakbij om boodschappen te doen en op een terras wat 
te drinken. Daar waren veel populieren met meerdere wielewalen. 
Het onweer kon zijn gang gaan terwijl wij onze dorst lesten. Al 
met al een prachtige bergwandeling met een rijke flora.  

6.
Excursiegebied: Col de Foguerix
Aantal deelnemers: 7
Excursieleider en auteur van het verslag: Jeroen

Deze loopexcursie vertrok vanuit het kamp. Doel was de bergtop 
boven het kampterrein. Het was een mooie klim door het bos. 

Onderweg veel vergezichten. We zagen af en toe mooie hellingen met veel bloemen en vlinders. De berg was redelijk steil, dus we 
klommen lekker snel omhoog. Het uitzicht boven, waar ook de deelnemers 
van de auto-excursie al waren, was heel mooi. Ook wij klommen nog even 
extra naar het echte topje. Prachtig vergezicht! Over het algemeen zagen 
we weinig vogels.   

woensdag 22-07-2015
8. 
Excursiegebied: Estany de St. Maurici
Aantal deelnemers: 9
Excursieleider en auteur van het verslag: Heleen 

Omdat velen het eerste deel van het pad naar het meer al eerder hadden 
gelopen, reden met auto’s we naar de parkeerplaats. Het eerste stuk ging 
over een houten wandelpad dat ook voor rolstoelgebruikers toegankelijk 
is. Het liep door een sprookjesachtig bos met veel mossen en baardmos 
dat aan de takken van de bomen hing. We zagen en hoorden de beek benden ons en op een open plek zagen we forellen. 
Na een poosje kwamen we op een open weide waar prachtige bloemen stonden en we heel veel vlinders hebben gezien. 
Hier hadden we bovendien een prachtig uitzicht op de bergen rondom dit gletsjerdal. Af en toe stopten we even bij de beek om de 
waterspreeuw te zoeken, maar helaas hebben we hebben hem niet gespot. Bij de kapel van St. Maurici hebben we wel een apsis 
adder gevonden. We konden hem goed bekijken, heel bijzonder! Het stuwmeer van St. Maurici was nog een klein stukje verder en 
ook hier zagen we veel vissen. De waterval was zeker de moeite waard om de tocht nog even verder door te zetten. Op de borden 
staat 30 minuten maar door de stijging en de warmte hebben we er wel langer over gedaan. Op de terugweg hebben we nog een 
damhert gezien, dat aan het drinken was in de beek. Al met al een prachtige wandeling. 
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9. 
Excursiegebied: Estany de St. Maurici en Mirador De Estany
Aantal deelnemers: 8
Excursieleider en auteur van het verslag: Tineke

Vanuit de camping reden we met auto’s 3 km naar de parkeerplaats aan 
het begin van het park. Daarvandaan was het een lieflijke wandeling 
omhoog naar het meer. Het was zonnig met een erg mooi uitzicht over 
het meer. Leuk om te zien hoe de forellen het brood aten dat de kinde-
ren in het water gooiden. Verder ging de wandeling omhoog langs de 
waterval naar het meer van Ratera, nog een lief klein meertje en verder 
naar het uitkijkpunt: de Mirador. Daar had je inderdaad een heel mooi 
uitzicht over het meer en de bergtoppen er omheen. De wandeling was 
heel rustig, gezellig en ontspannen. Veel bijzondere planten zoals geel 
vingerhoedskruid, astrantia en Turkse lelie en andere waarnemingen. 
Ook een prima wandeling om te herhalen. 

donderdag 23-07-2015
11. 
Excursiegebied: Vanaf P. bij Son, rondwandeling> Z.O.
Aantal deelnemers: 5
Excursieleider en auteur van het verslag: Anja

Doel was: gieren zien die op een bepaalde plek worden gevoerd.
Het was wel de juiste plek maar niet de juiste tijd. We waren met één auto vol. Eerst liepen we naar de jeugdherberg. Ze konden 
ons daar niet vertellen wanneer de gieren gevoerd worden. We liepen langs de observatiepost tot de beek en toen terug. Prach-
tig zicht op de gierenvoederplek, maar geen gier te zien. Dan maar koffie  drinken. De vlinders vlogen al goed, dus Teun ging 
kruipen. De vier dames liepen door glooiend landschap richting het dorp Son. Na de lunch werden we ingehaald door een trekker 
met hooibalen. We liepen nog lang in de schaduw. Later in de zon was het heet, maar het zicht op het dorp vergoedde veel. Langs 
de wasplaats en de fruitbomen liepen we even naar de kerk. Die was net aan het sluiten, maar we mochten nog even naar binnen 
gluren naar een paar beelden. Het terrasje liepen we eerst voorbij op onze weg omhoog en terug naar de auto. We kregen nog een 
hindernis te gaan: een gevallen? wespennest dat we  voorzichtig één voor één passeerden. Teun wachtte ons op en samen zijn we 
op het terrasje nog even wat gaan drinken. Een stralende dag afgesloten in een prachtig landschap! En heerlijk rustig want onder-
weg hebben we bijna niemand gezien. 

vrijdag 24-07-2015
14.
Excursiegebied: Estany de Gerber
Aantal deelnemers: 9
Excursieleider en auteur van het verslag: 
Bram

Na ongeveer een uur rijden kwamen we aan op 
de parkeerplaats bij de skiliften. Daar begaven 
we ons tussen alle hikers. Het was duidelijk niet 
zo rustig als de vorige keer. Toen we begon-
nen met de wandeling was het heel druk en het 
bleef druk. Bij het eerste meertje splitsten we 
ons even af van een groep hikers en dronken 
onze koffie. Vlakbij was een mooi veentje met 
o.a. parnassia en zonnedauw. Na een half uur 
vertrokken we richting het tweede meertje. 
Daar aangekomen splitste de groep zich in 
tweeën.  Vijf mensen bleven bij het meertje en 
vier liepen door naar het derde meertje. Bram 
en Tim doken in het lekker koude en heldere 
water waar ontelbare visjes zwommen. Vroeger 
dan gepland kwam de groep lopers weer terug. 
De terugtocht ging voorspoedig. Onderweg stopten we in Esterri om iets te drinken in het restaurant waar een eerdere excursie 
wielewalen had gespot. Wij hadden echter geen geluk. 
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17.
Excursiegebied: Via Espot Ski heen en via Escart en Escaló terug
Aantal deelnemers: 5
Excursieleider en auteur van het verslag: Jan

Deze route was alleen geschikt voor 4x4 auto’s, dus de Landrover van Marc. 
Bij een zeer vers kadaver van een koe zagen we 73 vale gieren. We kregen zo een goed beeld van het imponeergedrag tijdens het 
fourageren. Een vogel die wilde eten spreidde zijn vleugels en ging al 
hoppend op het lijk af.  Anderen maakten dan plaats. De gieren waren 
schuw. Ook bij langzaam naderen, in de auto, gaan ze op 100 meter al 
op de wieken.  

zaterdag 25-07-2015
18.
Excursiegebied: Val d’Aneu
Excursieleider: Hermine
auteur van het verslag: Marlies

Onder deskundige leiding van Hermine reden we met enkele auto’s 
langs verschillende dorpjes om culturele hoogtepunten te bekijken, 
waaronder ook enkele Romaanse kerkjes.  

Het was nog niet zo makkelijk om erin te komen. Soms lukte het 
iemand met een sleutel te verleiden de deur te openen. Uiteraard 
inspecteerden we ook enkele terrassen… Het was een leuke, leer-
zame en ontspannen excursie. ’s Avonds hadden Barbara en Hermine 
een gezamenlijke maaltijd georganiseerd. Iedereen had iets lekkers 
klaargemaakt… Het 
was tot laat in de 
avond heel erg gezel-
lig, ook omdat Freek 
voor vuurpotten had 
gezorgd! Zondag was 
het rustdag…. Toch 
gingen enkele men-
sen met Marc en zijn 
Landrover mee op 
excursie om de gieren 

bij het karkas te bekijken. 
 

maandag 27-07-2015
20.
Excursie: Vanaf refugio  d’Amitgues via Esta-
ny Cabana+ Estany de Ratera naar St Maurici 
Excursieleider: Marc
auteur verslag: Marlies

Op deze warme praktisch onbewolkte dag ging iedereen 
met de taxi’s mee naar boven het park in. De groep waar ik 
in zat ging het verst naar Estany Amitgues. Het laatste stuk 
in de auto was heel ruig. Hobbelend over een soort trap en 
stapvoets kwamen we boven. Het landschap was prachtig! 
Een meer met heel helder water, hoge scherpe rotspunten 
van de bergen erom heen en wat sneeuwveldjes. Eerst dron-
ken we koffie in de hut, toen afdalen. Rustig aan want daar 
boven was het landschap zo bijzonder. Al gauw splitste de 
excursie zich. Marc wilde met een groepje het pad langs de 

berg zoeken. Drie anderen liepen liever het pad waarlangs de auto’s omhoog gingen. Ik ging mee met de groep die dwars door het 
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landschap liep. Het was geweldig mooi! Vooral de kristalheldere 
riviertjes. Al met al ging het vrij goed al was het pad niet echt 
zichtbaar. Op een gegeven moment zagen we het meer van Ra-
tera onder ons liggen. Omdat we daar de anderen zouden treffen, 
probeerden we een weg naar beneden te vinden. Klimmend over 
de grote rotsen van een puinhelling lukte dat uiteindelijk. Voor 
mij was dat behoorlijk zwaar… maar onder begeleiding van 
meer ervaren lopers kwam ook ik veilig beneden. Uiteindelijk 
troffen we elkaar weer bij St. Maurici.    

dinsdag 28-07-2015
24.
Tekenworkshop op het kampterrein
Aantal deelnemers: 7
Coördinatie: Marlies

Eerst bekeken we een aantal boeken van de flora die Marc had meegenomen. 
Doel was het observeren van planten om de speciale kenmerken te herkennen. 
Daarna plukten we planten in het weitje naast de camping om na te tekenen. 
Tijdens het tekenen moet je ook heel goed kijken. Hoe zitten de bladeren aan 
de stengel, is de plant behaard, hoe is de bloem gebouwd…. 
Tim ving een sprinkhaan 
en tekende die heel precies 
na. Het was een heel 
ontspannen ochtend met 
mooie resultaten.  

woensdag 29-07-2015
26. 
Excursiegebied: Cerbi
Aantal deelnemers: 6
Excursieleider en auteur van het verslag: Jan

Vanaf de hoge Parkeerplaats liepen we omhoog naar het plateau met de twee 
beken en (zure) moerassen (Planell de Sartari). Daarna ging het omhoog over 
een zigzagpad naar de Refugi. Vervolgens via het bestaande pad naar Estany 
Ventolau en vandaar maakten we een doorsteek naar het zuidwesten langs 
een klein naamloos meertje. Via een pad langs de beek die in NW-richting 
naar de Planell de Sartari loopt zijn we weer afgedaald. Langs de ZO oever 
van het meer ligt een groot zuur moeras met veel zompzegge. Langs de door-
steek liggen bijzonder fraaie hellingveentjes die neutraal tot zuur zijn. Daar 
groeien o.a. Parnassia, saxifraga en verschillende veenmossen. De doorsteek 
was tamelijk lastig maar niet echt zwaar en voor de gemiddelde wandelaar 
goed te doen. 

28a.
Excursiegebied: Amitges rondwandeling -> Zuid en NW
Aantal deelnemers: 6 en 4 (28b)
Excursieleider: Harrie
Auteur van het verslag: Freek

Vanaf de camping gingen we met de taxi (Landrover) naar de hut Amitges. Vanaf het afzetpunt voorbij de hut is de excursie ge-
splitst. Met 6 deelnemers zijn we naar de Port de Ralera d’Espot gewandeld. Vandaar namen we de GR11 via Vall de Ratera naar 
Estany de St. Maurici. 
De taxi route was vanaf Estany de Ralera een hotsende ervaring. Kruipend over de weg stuiterend kwamen we bij de Refugi 
d’Amitges aan. Prachtig landschap met weer steile hellingen. Vanaf de afzetplaats liepen we ca 150 m omhoog genietend van 
de uitzichten. Op de vrij winderige col genoten we van de vale gieren en een slangenarend (determinatie niet zeker). Vervolgens 
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begonnen we aan de afdaling. Die ging vrij geleidelijk met af en toe een wat grotere 
afstap. We hadden geen echte specialisten bij ons zodat we niet alle soorten planten 
en dieren konden benoemen. Opvallend was de Pyreneeën lelie en de watersteen-
breek. Landschappelijk hebben we het op een 10 beoordeeld! Vanaf kale rotsen via 
weides en venen met veel watertjes naar bosrijk gebied rond St. Maurici. Daar heb-
ben we nog even genoten van de waterval. Tenslotte keerden we met de taxi terug 
naar de camping. De excursie was zeer de moeite waard. Niet ingewikkeld en goed 
te doen voor de meeste deelnemers. Ca 5 uur wandelen en rusten en een uur met de 
Landrover. 
Voor herhaling vatbaar!  

28b.
 Excursiegebied: Amitges wandeling N
Aantal deelnemers: 4 
Excursieleider en auteur verslag: Tineke en Gert-Jan

Wij, de afsplitsing bestaande uit 
Gert-Jan, Jelle, Jeroen en Tineke, 
moesten even goed kijken hoe de 
route precies liep. Precies tussen twee 
meertjes door: NO en dan vrij steil 
omhoog. Zoekend nar gele paaltjes 
en steenmannetjes liepen we naar 

boven. Steeds moeilijker springend van steenblok naar steenblok gingen we gestaag 
omhoog. Als je om je heen keek, zag je overal grote rotsblokken willekeurig door 
een grotere macht in het dal gekwakt, En wij als mieren erover heen… Links en 
rechts hoog boven ons torenden de Aguilles d’Amitges en de Pc d’Amitges. Het 
was soms even spannend of we wel goed gingen, maar uiteindelij waren we om 10 
over 12 bovenop de nog redelijk begroeide Col d’Amitges. Aan de andere kant lag 
Estany de Gelat 300 m onder ons en rechts daarvan Coth de Estanh Gelat. Verderop 
prachtig overzicht van meren en bergen. Aan de horizon richting Frankrijk nog een 
paar erg hoge bergen, heel imposant. Toen we wat hadden gegeten en genoten van 
de koffie die ik bij me had, klommen we richting het oosten nar Pic d’Amitges. 
Eigenlijk, in verhouding tot wat we hiervoor moesten klauteren, viel de klim nog 

mee. We waren 
om 1 uur op de 
top. De andere 
kant van de berg 
ging loodrecht naar beneden. We keken neer op scherpe rotspun-
ten en diepe ravijnen. Na een paar selfies en mooie foto’s van het 
uitzicht togen we weer naar beneden. Op de terugweg vonden we 
iets makkelijker het goede pad omdat we nu beter konden zien 
of er een belopen paadje was. Maar ondanks dat, moesten we 
nog veel springen over grote keien. Eenmaal beneden aten we 
een lekkere kom soep in de refuge, ook kocht ik een ansichtkaart 
van de bergen rond de refuge. Vevolgens gingen we terug naar 
Estany de St. Maurici en met de taxi weer terug. 
Een heel mooie wandeltocht! 
Hoogtepunt: 3 vale gieren die vlak boven de top over onze hoof-
den scheerden. 
Planten: Gert-Jan heeft veel planten gedetermineerd o.a. witte 
muggenorchis, gele ogentroost, gentiana nivalis.     

Extra activiteiten
Deze woensdag waren er ook activiteiten buiten de excursies om. Zo vertrok de familie Ooms ’s morgens, uitgezwaaid door het 
hele kamp, om een huttentocht te maken. 
Heleen en Marlies sloten zich ’s avonds aan bij de sterrenexcursie die de campingeigenaar had georganiseerd. In totaal 45 kam-
peerders reden naar de parkeerplaats in het park. Jammer genoeg was het nogal bewolkt, maar zo in het donker door het park 
lopen was toch een bijzondere ervaring. Ook een beetje eng toen een groep nieuwsgierige paarden de bezoekers van dichtbij wilde 
bekijken. De gids deelde een drankje van de streek uit en vertelde zeer boeiend over sterrenstelsels en planeten. Af en toe zagen 
we een glimp van Saturnus, de Zomertriangel, de Poolster en de Grote Beer. 
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donderdag 30-07-2015
Auteur verslag: Marlies

’s Morgens regende het pijpenstelen. Om 9.30 uur was er overleg in de 
konvo. 
Een aantal mensen besloot naar het Eco museum in Val d’Aneu te gaan. 
Daar kon je rondkijken in een Catalaans huis uit de 18e eeuw. Dat was 
beslist de moeite waard! 
Eind van de middag kwam ook de familie Ooms wat verregend, maar 

enthousiast weer 
terug van hun tocht. 
Deze dag heeft het 
bijna onafgebroken 
geregend. Goed voor 
de planten want het 
was al wekenlang droog geweest en wij waren blij met de konvo!. 

vrijdag 31-07-2015

Weer de hele dag regen en ook nog flink hard. Vandaag was de 
pannenkoekenwedstrijd plus bonte avond gepland. Tijdens het 
pannenkoeken bakken stroomde de regen onder de tenten, stoeltjes 
en kookstelletjes door. Gelukkig konden we ze droog opeten in de 
gezellige ruimte boven het toiletgebouw. De pannenkoeken van de 
familie Ooms met suiker en citroen bleken de lekkerste te zijn ge-
volgd door die van Muriel met geitenkaas en banaan. Natuurlijk wa-
ren ze allemaal en van iedereen heerlijk! De bonte avond begon en 
eindigde met het weerwolvenspel. Teun warmde de boel op met de 

zakken-
dans. Tineke droeg het gedicht op van slimme boer Naas. Freek doste 
Tineke uit als plastic vogel vanwege haar opruimacties van alle plastic 
linten die ze van de bomen had gehaald. Johan die ook de organisa-
tie deed, vertelde een verhaal over het zwaaiende lichtje dat schepen 
deed stranden. Tineke had ook nog een lied over de kampdeelnemers 

gemaakt. ’s Avonds toen de kampbeheerder een eind maakte 
aan de luidruchtige gezelligheid regende het nog! 
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zaterdag 01-08-2015 
Excursie: Estany de  St. Maurici naar Estany de Monestero 

Na twee dagen met zeer zware regens, was het weer een stralende och-
tend. De meeste mensen wilden vandaag opruimen en inpakken. Ingrid 
en Marlies gingen op pad om Ingrids autosleutels te zoeken. Eerst met 
de Landrovertaxi naar St. Maurici en vandaar het dal in van Monastera. 
Prachtige tocht.. alles was fris en glinsterde na de regen, gestaag om-
hoog langs een beek, door een mooi bos en bergweiden met meande-
rende stroompjes. Ook nog flink klauteren.. we zochten op de plekken 
die Ingrid zich kon herinneren maar vonden niets. Toch een prachtige, 
laatste, tocht gemaakt. Later bleek dat de sleutels waren gevonden en in 
een hut hingen. Ingrid heeft ze nog opgehaald voor ze huiswaarts reed. 
’s Avonds aten we, heel gezellig en bijzonder lekker, met het hele kamp 
bij de pizzeria in Espot. Marlies had nog genoeg geld in de kampkas 
om bij te kunnen dragen in de kosten. 
Terug was het tijd voor de groepsfoto, het bestuur en Freek die alle 
dagen voor de broodlijst zorgde, werden in het zonnetje gezet en kregen 
cadeautjes van de deelnemers. Daarna rolden we moe in bed! 

In plaats van sjoc maakte Marc twee keer Nyponsoppa voor alle kampdeelnemers!

Mijn eerste keer.    Pyreneeën 2015
Marc Schmitz

Mijn eerste keer in de Pyreneeën was het niet.  Mijn eerste kamp ook niet - ik durf zelfs te stellen dat ik als kampdeelnemer tot de 
oudsten behoor (gerekend naar de zelfverzorgingszomerkampen - daarvan was mijn eerste in 1974).  
Nu, en ook drie jaar geleden, was er weer een “eerste keer momentje”, namelijk bij de weinig opvallende (maar wel frisgroene) 
varen Cryptogramma crispa.
Mijn echte eerste keer (wat betreft deze Cryptogramma crispa) was in 1979 in Wales, op de flanken van de Cader Idris.  Ik was 
daar ook weer in een KNNV-kamp, en ik was als jong student liftend gekomen (over dat liften – wie doet dat tegenwoordig nog – 
is ook een heel verhaal te schrijven).  Vanwege de beperkte rugzak-ruimte had ik een oude handzame Britse flora, een Babington 
uit 1881 (een erfstukje, mijn grootvader was ook al actief in de “club”, en deze Babington was eigenlijk opvallend goed).
Anyway, de Parsley Fern was ermee te determineren, Peterselievaren dus.  Kennelijk is de Nederlandse naam nu “Gekroesde 
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rolvaren”, zo’n naam ontneemt de plant direct iedere charme, ‘t is ook een beetje 
raar: deze varen komt helemaal niet voor in Nederland, en ook niet in Vlaanderen, 
dus waarom een “Nederlandse” naam, vooral nu het zo’n fantasieloze naam is … was 
het Peterselievaren geweest dan had ik er nog mee kunnen leven.  Het zowel stevige 
als poetische van de wetenschappelijke naam zie je ook weer terug in de varen: een 
frisgroene, subtiele, breekbare plant die groeit op de meest onmogelijke plekken, tus-
sen harde grauwe losliggende rotsblokken.
Goed, nu in de Pyreneeën kwamen we ook weer deze leuke frisse Cryptogramma 
crispa tegen … wat een goede naam eigenlijk, bekt lekker, een naam die in zichzelf 
meermaals rijmt, Cryptogramma crispa.
Dus steeds weer even zo’n “eerste keer momentje”.  En met de kennis van nu (en 
vooral met het internet van nu) wordt het alleen maar leuker: in Wales is deze varen 
niet echt algemeen, de vondst was dus in zekere zin een echte vondst (maar niet 
nieuw, de Cader Idris heeft dan wel een een mythische eenzaamheid, is tegelijkertijd 
ook een van de (letterlijke) hoogtepunten, het is er dus niet zo uitgestorven, onbedor-
ven en maagdelijk als je zo zou denken, iets “nieuws” zal je er niet gauw vinden.
Toch … een eerste keer blijft een eerste keer, en toen ik in Aigues Tortes mijn eerste 
Cryptogramma crispa terugzag gaf dit weer een herleven van vele herinneringen.
Nu die eerste keren toch het thema vormen: Gieren ken ik sinds 1981.  Nog steeds als 
student deed ik, samen met twee anderen, onderzoek in Cantabrië, nabij de bron-
nen van de Ebro, en daar waren de Vale Gieren gewoon.  Mijn eerste-Gieren-keer 
was dus direct een sprong in het diepe.  Nú kunnen we dat ons moeilijk voorstellen, 
maar het aantal Vale Gieren was toentertijd ongeveer op zijn dieptepunt (of net aan 
het opklimmen).  Alleen zo hier en daar in de bergen had je een kansje.  Wij hadden 
in Cantabrië een buitenkansje: een dood paard.  Mijn vriendjes wilde ook foto’s dus 
teruggekeerd om een (foto)tentje op te zetten, daarna werd het beestenweer, en toen 

het weer weer opklaarde was er tussen paard en tentje een zekere gelijkenis: beide flapperden leeg in de wind.  Jammer van de 
tent, jammer van de foto’s … het paard was toch al dood.  Heel leuk was het daarom nu weer een kadaver te vinden (met dank aan 
Jan die eerst de Gieren telde en daarna de reden 
van de 70 bijeen ontdekte), en evenzo was het 
leuk om nu te leren dat een koe (en dus ook een 
paard) in één dag al bijna leeg kan zijn.  In 1981 
waren er overigens ook de eerste KNNV-kampen 
in de Pyreneeën, in Andorra (dus op een “steen-
worp” van Aigues Tortes), en nee, niet in de hel 
van Andorra-stad maar ergens diep weg en lek-
ker hoog in een zijdal.  Daar in Andorra was veel 
te beleven – ik heb er me twee kampen lang geen 
dag verveeld – maar het aantal Gieren was op 
één hand te tellen.  Om nu nog meer “eerste keer 
momenten” op te halen … dat gaat vervelen, wie 
toch meer wil weten moet er maar naar vragen.
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Plantenlijst
1 gewone zilverspar Abies alba 
2 duizendblad Achillea chamaemelifolia
3 duizendblad Achillea millefolium 
4 alpensteentijm Acinos alpinus
5 grote gele monnikskap Aconitum anthora
6 blauwe monnikskap Aconitum napellus
7 gele monnikskap Aconitum vulparia 
8 alpendost Adenostyles alliariae subsp. Pyrenaica
9 gewone agrimonie Agrimonia eupatoria 
10 alpenvrouwenmantel Alchemilla alpestris
11 een zachte vrouwenmantel Alchemilla spec. 
12 berglook Allium montanum 
13 bieslook Allium schoenoprasum 
14 kogellook Allium sphaerocephalum 
15 alpenlook Allium victoriale 
16 een schildzaad Alyssum spec. 
17 rozenkransje Antennaria dioca 
18 reukgras Anthoxanthum odoratum
19 pyreneese wondklaver Anthyllis vulneraria subsp. pyrenaica 
20 een leeuwenbek, gele bloemen Antirrhinum latifolium 
21 wilde akelei Aquilegia vulgaris 
22 grote klis Arctium lappa
23 berendruif Arctostaphylos uva-ursi 
24 engels gras Armeria maritima 
25 valkruid Arnica montana 
26 alsem Artemisia campestris
27 alsum Artemisia verlotorium
28 bijvoet Artemisia vulgaris
29 geitenbaard Aruncus dioicus 
30 kruipende leeuwenbek Asarina procumbens (Antirrhinum asarinum) 
31 kalkbedstro Asperula cynanchica 
32 affodil, op grote hoogte in bloei Asphodelus albus 
33 zwartsteel Asplenium adiantumnigrum 
34 schubvaren Asplenium ceterach 
35 muurvaren Asplenium ruta-muraria 
36 noordse streepvaren Asplenium septentrionale 
37 steenbreekvaren Asplenium trichomanes 
38 groensteel Asplenium viride 
39 alpenaster Aster alpinus 
40 tragant Astragalus depressus
41 hokjespeul Astragalus glycophyllos 
42 tragant Astragalus monspessulanus
43 astrantia, groot sterrenscherm Astrantia major 
44 zeeuws knoopje Astrantia minor 
45 stinkende ballote Ballota nigra subsp. meridionalis 
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46 alpenhelm Bartsia alpina 
47 zuurbes Berberis vulgaris 
48 ruwe berk Betula verucosa
49 brilkruid Biscutella laevigata 
50 gelobde maanvaren Botrychium lunaria 
51 bevertjes Briza media 
52 een dravik, naar 1 kant hangende Bromus squarrosus 
53 heggenrank Bryonia dioica 
54 sikkelgoudscherm Bupleurum falcatum
55 struikheide Calluna vulgaris 
56 dotterbloem Caltha palustris
57 kluwenklokje Campanula glomerata 
58 breedbladig klokje Campanula latifolia
59 klokje Campanula precatoria
60 grasklokje Campanula rotundifolia 
61 ruig klokje Campanula trachelium 
62 pyreneese distel Carduus carlinoides (C. pyrenaicus) 
63 berooide distel Carduus defloratus of Carduus medius
64 knikkende distel Carduus nutans
65 oeverdistel Carduus rivulare
66 zompzegge Carex canescens
67 tweerijige zegge Carex disticha
68 sterzegge Carex echinata 
69 zeegroene zegge Carex flacca
70 gele zegge Carex flava
71 Carex frigida
72 blonde zegge Carex hostiana
73 Carex oederi
74 hazezegge Carex ovalis
75 bleke zegge Carex pallescens
76 blauwe zegge Carex panicea
77 vlozegge Carex pulicaris 
78 dwergzegge Carex pumila
79 snavelzegge Carex rostrata
80 Carlina acanthifolia
81 zilverdistel Carlina acaulis
82 driedistel Carlina vulgaris
83 korenbloem Centaurea cyanus 
84 knoopkruid Centaurea jacea 
85 alpencentaurie Centaurea scabiosa subsp. Alpestris
86 smalbladige spoorbloem Centranthus angustifolius 
87 alpenhoornbloem Cerastium alpinum 
88 pijlbrem Chamaespartium sagittale 
89 brave hendrik Chenopodium bonushenricus 
90 alpensla Cicerbita alpina 
91 stengeloze distel Cirsium acaule
92 wollige distel Cirsium eriophorum
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93 kale jonker Cirsium palustre 
94 bosrank Clematis vitalba 
95 borstelkrans Clinopodium vulgare
96 wilde ridderspoor Consolida regalis subsp. Regalis
97 akkerwinde Convolvulus arvensis 
98 hazelaar Corylus avellana 
99 wilde dwergmispel Cotoneaster integerrimus 
100 een streepzaad, omwindselblad Crepis albida 
101 peterselievaren Cryptogramma crispa 
102 klein warkruid Cuscuta epithymum
103 groot warkruid Cuscuta europaea 
104 veldhondstong Cynoglossum officinale 
105 stekelkamgras Cynosurus echinatus 
106 blaasvaren Cystopteris fragilis 
107 pyreneese brem Cytisus purgans 
108 spaanse brem Cytisus purgans 
109 gevlekte orchis? Dactylorhiza maculata spec.
110 peperboompje Daphne mezereum
111 peen Daucus carota 
112 kartuizeranjer Dianthus carthusianorum 
113 steenanjer Dianthus deltoides 
114 Dianthus furcatus
115 montpellieranjer Dianthus monspessulanus 
116 prachtanjer Dianthus superbes
117 geel vingerhoedskruid Digitalis lutea 
118 vingerhoedskruid Digitalis purpurea 
119 grote kaardebol Dipsacus fullonum 
120 grootbloemige doronicum Doronicum grandiflorum
121 Doronicum spec. 
122 ronde zonnedauw Drosera rotundifolia 
123 zilverwortel Dryas octopetala 
124 gewone kogeldistel Echinops sphaerocephalus
125 italiaans slangenkruid? Echium italicum
126 weegbree slangenkruid Echium plantagineum
127 slangenkruid Echium vulgare 
128 brede wespenorchis epipactis spec
129 schaafstro Equisetum hyemale 
130 bonte paardenstaart Equisetum variegatum
131 alpenfijnstraal Erigeron alpinus 
132 veenpluis Eriophorum angustifolium
133 slank wollegras Eriophorum gracile
134 pyrenese kruisdistel Erynchium bourgatii 
135 cipreswolfsmelk Euphorbia cyparissias 
136 gezaagde wolfsmelk Euphorbia serrata 
137 alpenogentroost Euphrasia alpina 
138 kleine ogentroost Euphrasia minima
139 moerasspirea Filupendula ulmaria 
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140 bosaardbei Fragaria vesca 
141 brede raai galeopsis ladanum
142 glad walstro Galium mollugo 
143 geel walstro Galium verum 
144 een stekelige brem Genista scorpius 
145 een gestippelde gentiaan Gentiana burseri 
146 sneeuwgentiaan Gentiana nivalis 
147 Gentiana urticulosa
148 veldgentiaan Gentianella campestris 
149 beemdooievaarsbek Geranium pratense 
150 pyreneese ooievaarsbek Geranium pyrenaicum 
151 lange kogelbloem Globularia bisnagarica
152 kruipende kogelbloem Globularia repens 
153 liesgras Glyceria maxima 
154 een droogbloem Gnaphalium spec. 
155 gebogen driehoeksvaren Gymnocarpium dryopteris 
156 kruipend gipskruid Gypsophyla repens 
157 een geel zonneroosje Helianthemum spec 
158 stinkend nieskruid Helleborus foetida
159 wrangwortel Helleborus viridis 
160 leverbloempje Hepatica nobilis 
161 muizenoortjes, meerdere soorten Hieracium pilosella s.l. 
162 een hertshooi Hypericum spec. 
163 hyssop Hyssopus spec.
164 zwitserse alant Inula helvetica
165 pyreneese iris Iris latifolia (I. xiphioïdes) 
166 zandblauwtje Jasione montana 
167 zomprus Juncus articulatus
168 draadrus Juncus filiformis
169 zeegroene rus Juncus inflexus
170 jeneverbes Juniperus communis 
171 alpen jeneverbes Juniperus communis subsp. alpina
172 bergknautia Knautia dipsacifolia 
173 blauwe sla Lactuca perennis 
174 kompassla Lactusa serriola
175 frans laserkruid Laserpitium gallicum
176 brede lathyrus Lathyrus latifolius 
177 echte lavendel Lavandula angustifolia 
178 gewone margriet Leucanthemum vulgare 
179 turkse lelie Lilium martagon 
180 pyrenese lelie Lilium pyrenaïcum 
181 alpenleeuwenbek Linaria alpina 
182 gestreepte leeuwenbek Linaria repens 
183 geelhartje Linum catharticum 
184 roze vlas Linum viscosum 
185 gewone rolklaver Lotus corniculatus 
186 sneeuwwitte veldbies Luzula nivea 
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187 Luzula nutans
188 wolfspoot Lycopus europaeus 
189 glad parelzaad Lythospermum officinale 
190 grote kattenstaart Lythrum salicaria 
191 vijfdelig kaasjeskruid Malva alcea
192 klein kaasjeskruid Malva neglecta
193 hengel Melampyrum pratense
194 boshengel Melampyrum sylvaticum
195 Melica cilia?
196 eenbloemig parelgras Melica uniflora 
197 witte honingklaver Melilotus albus 
198 hertsmunt Mentha
199 bergvenkel Meum athamanticum 
200 erg grote schermbloem, gelige bl. Molopospermum peleponnesiacum 
201 stofzaad Monotropa hypopitys 
202 groot bronkruid Montia fontana
203 borstelgras Nardus stricta
204 beenbreek Narthecium ossifragum
205 klein kattenkruid, bloemen 1 kant Nepeta nepetella 
206 kattekruid? Nepeta spec.
207 rode ogentroost Odontites vernus spec.
208 esparcette Onobrychis viciifolia 
209 geel stalkruid Ononis natrix 
210 kattendoorn Ononis repens subsp. spinosa 
211 rondbladig stalkruid Ononis rotundifolia 
212 wegdistel Onopordum acanthium 
213 wilde marjolein Origanum vulgare 
214 walstrobremraap Orobranche caryophyllacea 
215 bremraap, op brem, grote bloem Orobranche variegata 
216 witte klaverzuring Oxalis acetosella 
217 gele bloemen, behaard blad Oxytropis campestris 
218 soort met violet-paarse bloemen Oxytropis halleri 
219 parnassia Parnassia palustris 
220 Paronychia argentea 
221 Paronychia capitata 
222 pyrenees kartelblad Pedicularis pyrenaïca 
223 heidekartelblad Pedicularis sylvatica 
224 kartelblad Pedicularis tuberosum
225 alpenhoefblad Petasites paradoxus 
226 slanke mantelanjer Petroraghia prolifera 
227 meesterwortel Peucedanum ostruthium(Imperatoria o.) 
228 rapunzel Phyteuma hemisphaericum
229 bolrapunzel Phyteuma orbiculare 
230 een blauwe rapunzel Phyteuma spec. 
231 witte rapunzel Phyteuma spicatum subsp. Spicatum
232 echt bitterkruid Picris hieracioides 
233 grote bevernel Pimpinella major 
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234 kleine bevernel Pimpinella saxifraga 
235 grootbloemig vetblad Pinguicula grandiflora 
236 vetblad Pinguicula vulgaris 
237 bergden Pinus mugo subsp. Uncinata
238 grove den Pinus sylvestris 
239 hertshoornweegbree Plantago coronopus
240 zeeweegbree Plantago maritima 
241 ruige weegbree Plantago media 
242 gewone eikvaren Polipodium vulgare 
243 vleugeltjesbloem Polygala spec. 
244 kranssalomonszegel Polygonatum verticallatum
245 levendbarende duizendknoop Polygonum viviparum 
246 stijve naaldvaren Polystichum aculeatum 
247 lansvaren Polystichum lonchitis 
248 ratelpopulier Populus tremula 
249 ganzerik, witte bloemen Potentilla alchimilloides 
250 tormentil Potentilla erecta 
251 rode bergsla Prenanthes purpurea 
252 melige sleutelbloem Primula farinosa
253 grote brunel Prunella grandiflora 
254 gewone brunel Prunella vulgaris 
255 sleedoorn Prunus spinosa 
256 bitumenklaver' Psoralis bituminosa 
257 klein vlooienkruid Pulicaria vulgaris 
258 scherpe boterbloem Ranunculus acris 
259 knolboterbloem Ranunculus bulbosus 
260 witte boterbloem, Ranunculus platanifolius
261 een waterranonkel Ranunculus spec. 
262 wilde reseda Reseda lutea
263 Reseda phyteuma
264 sporkehout Rhamnus frangula (Frangula alnus) 
265 kleine ratelaar Rhinanthus minor 
266 roestbladig alpenroosje Rhododendron ferrugineum 
267 alpenbes Ribes alpinum 
268 kruisbes Ribes uva-crispa 
269 rode roos, blauwgroen blad Rosa glauca 
270 spaanse zuring Rumex scutatus 
271 Sagina saginoides
272 wilgje met gewimperd blad Salix pyrenaïca 
273 netnervige wilg Salix reticulata 
274 stompbladige wilg Salix retusa
275 kleinbloemige salie Salvia verbenaca 
276 kruidvlier Sambucus ebulus
277 kleine pimpernel Sanguisorba minor s.l. 
278 heiligenbloem Santolina chamaecyparissus 
279 zeepkruid Saponaria officinalis 
280 echte alpenschaarde Saussurea alpina 
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281 gele bergsteenbreek Saxifraga aizoïdes 
282 watersteenbreek Saxifraga aquatica 
283 Saxifraga caesia
284 stersteenbreek Saxifraga stellaris
285 duifkruid Scabiosa columbaria
286 alpenglidkruid Scutellaria alpina 
287 alpenglidkruid Scuttelaria alpina
288 wit vetkruid Sedum album 
289 donkere muurpeper Sedum atratum
290 dik vetkruid Sedum dasyphyllum
291 bergmuurpeper Sedum montanum
292 tripmadam Sedum reflexum 
293 rood vetkruid Sedum rubens
294 hemelsleutel Sedum telephium 
295 Selaginella selaginoïdes 
296 spinnenwebhuislook Sempervivum arachnoideum 
297 berghuislook Sempervivum montanum 
298 huislook Sempervivum tectorum 
299 kruiskruid Senecio adonidifolius
300 pyreneeënkruiskruid Senecio pyrenaicus (S. tournefortii) 
301 bergseseli Seseli montanum
302 kleine seseli Seseli nanum
303 sideritis Sideritis hyssopifolia 
304 stengelloze silene Silene acaulis 
305 silene Silene borderei
306 nachtsilene Silene nutans 
307 Silene saxifraga
308 blaassilene Silene vulgaris 
309 drijvende egelskop Sparganium angustifolium
310 gele andoorn Stachys alopecuros
311 alpenandoorn Stachys alpina 
312 bergandoorn Stachys recta 
313 grote muur Stellaria holostea 
314 blauwe knoop Succisa pratensis
315 Tanacetum corymbosum 
316 echte gamander Teucrium chamaedrys 
317 pyrenese gamander Teucrium pyrenaïcum 
318 alpenruit Thalictrum alpinum 
319 akeleiruit Thalictrum aquilegifolium
320 Thesium pyrenaicum
321 grote tijm Thymus pulegioides 
322 tofieldia Tofieldia calyculata 
323 krokusbladige morgenster Tragopogon crocifolius
324 bleke morgenster Tragopogon dubius 
325 veenbies Trichophorum cespitosum subsp. germanicum
326 alpenklaver Trifolium alpinum 
327 hazenpootje Trifolium arvense 
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328 liggende klaver Trifolium campestre 
329 bergklaver Trifolium montanum 
330 sterklaver Trifolium stellatum 
331 zoutgras Triglochin palustris
332 trollius Trollius europaeus 
333 blauwe bosbes Vaccinium myrtillus 
334 rijsbes Vaccinium uliginosum 
335 witte nieswortel Veratrum album 
336 stalkaars Verbascum densiflorum 
337 melige toorts Verbascum lychnitis 
338 ijzerhard Verbena officinalis 
339 beekpunge Veronica beccabunga 
340 mannetjesereprijs Veronica officinalis 
341 tijmereprijs Veronica serpyllifolia 
342 gelderse roos Viburnum opulus 
343 vogelwikke Vicia cracca 
344 wikke Vicia onobrychioïdes 
345 witte engbloem Vincetoxicum hirundinaria 
346 moerasviooltje Viola
347 akkerviooltje? Viola arvensis? 
348 tweebloemig viooltje,geel Viola biflora 
349 driekleurig viooltje Viola tricolor 
350 maretak Viscum album 
352 maretak op den Viscum album subsp. austriacum

Samenstelling martin stevens
Voor een echt uitbundige bloei was dit kamp te laat in het seizoen. Minstens een maand eerder was beter geweest.
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VOGELS
Observatiedata: 20 juli t/m 1 augustus 2015 Aanvullingen

Nederlandse naam Wetenschappelijke 
Naam

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1

wilde eend Anas platyrhynchos x x 
alpensneeuwhoen Lagopus muta x 

*
* uitwerpselen 

blauwe reiger Ardea cinerea  x x 
lammergier Gypaetus barbatus x x x x x x 
vale gier Gyps fulvus x x x x x x x x x x x x x dagelijks; alge-

meen 

aasgier Neophron percnopterus x x  
steenarend Aquila chrysaetos x x 1x juv. Exem-

plaar 
slangenarend Circaetus gallicus x x x
dwergarend Aquila pennata x 
rode wouw Milvus milvus x
zwarte wouw Milnus migrans x 
buizerd Buteo buteo x x x x 
wespendief Pernis apivorus x 
sperwer Accipiter nisus x x
torenvalk Falco tinnunculus x x x x x 
oeverloper Actitis hypoleucos x
houtduif Columba palumbus x x 
koekoek Cuculus canorus x x x x x x x x 
bosuil Strix aluco x roepend bij 

camping
gierzwaluw Apus apus x x x x x x x 
alpengierzwaluw Apus melba x x x 
ijsvogel Alcedo atthis x 
zwarte specht Dryocopus martius x
groene specht Picus viridis x x x 
grote bonte specht Dendrocropos major x x x x 
midelste bonte specht Dendrocopus medius x
draaihals Jynx torquilla x x
rotszwaluw Ptyonoprogne rupestris x x x x x x x x x x x x zeer algemeen 
boerenzwaluw Hirundo rustica 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 algemeen 
waterpieper Anthus spinoletta x x 
boompieper Anthus trivialis x 
witte  kwikstaart Motacilla alba x
grote gele kwikstaart Motacilla cinerea x x x x x x x 
waterspreeuw Cinclus cinclus x x x x x x x 
heggenmus Prunella modularis x x x 
roodborst Erithacus rubeculla x x x
zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros x x x x x x x x x x x algemeen 
tapuit Oenanthe oenanthe x x x x 
paapje Saxicola rubetra x
roodborsttapuit Saxicola rubicola x x 
grote lijster Turdus viscivorus x x x x x
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merel Turdus merula x x x x x 
rode rotslijster Monticola saxatilis x
zwartkop Sylvia atricapilla x x x x x x x x x x x
bergfluiter Phylloscopus bonelli x 
tjiftjaf Phylloscopus collybita x x x
goudhaan Regulus regulus x x x x 
winterkoning Troglodytes troglodytes x x x
koolmees Parus major x x x x x 
zwarte mees Periparus ater x x x x x x x x 
pimpelmees Cyanistes caeruleus
kuifmees Lophophanes cristatus x x x x x x 
staartmees Aegithalos caudatus x
boomklever Sitta europaea
rotskruiper Tichodroma muraria x x Refugi J.M. 

Blanc
boomkruiper Certhia brachydactyla x x 
grauwe klauwier Lanius collurio x x x x x x 
ekster Pica pica x x x x x x x
gaai Garrulus glandarius x x x x x
alpenkraai Pyrrhocorax phyrrho-

corax
x x x x

alpenkauw Pyrrhocorax graculus x x x x 
roek Corvus frugilegus x
zwarte kraai Corvus corone x x x 
raaf Corvus corax x x x x 
wielewaal Oriolus oriolus x x x x
huismus Passer domesticus x x x x x x 
vink Fringilla coelebs x x x x x x x 
kneu Carduelis cannabinu  x x x x
putter Carduelis carduelis x x x x 
groenling Chloris chloris x
citroensijs Carduelis citrinella x x x 
europese kanarie Serinus serinus x 
goudvink Pyrrhula pyrrhula x x x x 
kruisbek Loxia curvirostra x x x 
rietgors Emberiza schoeniclus x 
geelgors Emberiza citrinella x x x x 
grijze gors Emberiza cia x x x x 

aantal soorten: 78 André Kommer.



28

Dagvlinders   Aigüestortes   juli-augustus 2015
Papilionidae grote pages
1 apollovlinder Parnassius apollo
2 koninginnepage Papilio machaon
3 koningspage Iphiclides podalirius
Pieridae witjes
4 bergluzernevlinder Colias phicomone
5 gele luzernevlinder Colias hyale
6 oranje luzernevlinder Colias croceus
7 groot koolwitje Pieris brassicae
8 klein koolwitje Artogeia rapae
9 klein geaderd witje (*) Artogeia napi
10 groot geaderd witje Aporia crataegi
11 boswitje Leptidea sinapis
12 citroenvlinder Gonepteryx rhamni
Lycaenidae kleine pages, vuurvlinders en blauwtjes
13 morgenrood Lycaena virgaureae
14 kleine vuurvlinder (*) Lycaena phlaeas
15 adonisblauwtje Polyommatus bellargus
16 bleek blauwtje Polyommatus coridon
17 groot tragantblauwtje Polyommatus escheri
18 icarusblauwtje Polyommatus icarus
19 klaverblauwtje Polyommatus semiargus
20 vlaggewikkeblauwtje Polyommatus eros
21 turkooisblauwtje Polyommatus dorylas
22 esparcetteblauwtje (*) Polyommatus thersites

23 witstreepblauwtje (*) Polyommatus damon
24 berggentiaanblauwtje Maculinea rebeli
25 dwergblauwtje Cupido minimus
26 zuidelijk staartblauwtje Cupido alcetas
27 heideblauwtje Plebeius argus
28 tijgerblauwtje Lampides boeticus
29 tijmblauwtje Maculinea arion
Nymphalidae s.s. schoenlappers en parelmoervlinders
30 atalanta Vanessa atalanta
31 distelvlinder Vanessa cardui
32 dagpauwoog Inachis io
33 gehakkelde aurelia Polygonia c-album
34 kleine vos Aglais urticae
35 landkaartje (*) Araschnia levana
36 rouwmantel Nymphalis antiopa
37 kleine weerschijnvlinder Apatura ilia
38 bosparelmoervlinder Melitaea athalia
39 knoopkruidparelmoervlinder Melitaea phoebe
40 tweekleurige parelmoervlinder Melitaea didyma
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41 westelijke parelmoervlinder Melitaea parthenoides
42 braamparelmoervlinder Brenthis daphne
43 grote parelmoervlinder Argynnis aglaja
44 keizersmantel Argynnis paphia
45 bergparelmoervlinder (*) Boloria napaea
46 zilveren maan (*) Boloria selene
Satyrinae (Nymphalidae)      
47 spaans dambordje Melanargia lachesis
48 zuidelijk dambordje Melanargia russiae
49 witbandzandoog Brintesia circe
50 gewone glanserebia Erebia cassionides
51 gewone zijdeerebia (*) Erebia gorge
52 zuidelijke erebia (*) Erebia triaria
53 grote erebia Erebia euryale
54 pyreneeën zijdeerebia (*) Erebia gorgone
55 bruin zandoogje Maniola jurtina
56 oranje zandoogje Pyronia tithonus
57 bont zandoogje (*) Pararge aegeria
58 grauw zandoogje (*) Hyponephele lycaon
59 kleine saterzandoog (*) Satyrus actaea
60 grote saterzandoog Satyrus ferula
61 hooibeestje Coenonympha pamphilus
62 tweekleurig hooibeestje Coenonympha arcania
Hesperiidae dikkopjes
63 voorjaarsspikkeldikkopje Pyrgus serratulae
64 westelijk spikkeldikkopje (*) Pyrgus carlinae
65 zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola
66 geelsprietdikkopje Thymelicus sylvestris
67 dwergdikkopje (*) Thymelicus acteon
68 kommavlinder (*) Hesperia comma
69 groot dikkopje Ochlodes venata

(*) Soorten die niet op de lijst staan van het kamp in 2012.

Daarnaast zijn veel soorten die in 2012 wél gezien zijn, nu niet gezien. Dit zijn:
Bergresedawitje, Resedawitje, Bruine vuurvlinder, Essenpage,
Kleine sleedoornpage,  Rode vuurvlinder, Violette vuurvlinder, Wegedoornpage,
Bruin blauwtje, Klein tijmblauwtje, Noordelijk manschildblauwtje,
Parelmoerblauwtje, Turkooisblauwtje, Vals heideblauwtje, Vlaggewikkeblauwtje,
Blauwe IJsvogelvlinder, Kleine IJsvogelvlinder, Grote weerschijnvlinder, Kleine parelmoervlinder,
Woudparelmoervlinder, Zilvervlek, Kleine Boswachter, Grote Boswachter,
Witgezoomd spikkeldikkopje, Bergerebia, Donkere erebia, Spaanse glanserebia,
Spaans oranje zandoogje, Rotsvlinder, Argusvlinder,  Kalkgraslanddikkopje,
Aambeeldspikkeldikkopje, Bergspikkeldikkopje, Groot spikkeldikkopje, Heivlinder

Samengesteld door Teun Ooms
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