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Voorwoord week 1 

 
Misschien vergaat het u ook zo als de lijst van KNNV kampen verschijnt:  “keuze stress”. 
Welk kamp zullen we kiezen: welk kamp past in de gezinsagenda, wanneer zijn de kleinkinderen jarig etc. zijn factoren die meespelen. 
Bij ons speelt mee of we al op de betreffende locatie geweest zijn en bijna direct was het duidelijk dat wij voor Spanje zouden kiezen. 
(deels ook wel met de verwachting op mooi weer…) 
Dat laatste viel wel eens tegen en de waarschuwing in de convocatie van dit kamp dat het wel eens goed koud kon zijn nabij de 
Pyreneeën was terecht. 
 
Nieuw bij dit tweeweekse kamp was het gedeelde voorzitterschap. Voor elke week een nieuwe voorzitter.  Wat mij betreft is dit prima 
verlopen en dit wordt ondersteund door de positieve reactie van de deelnemers.  
 
Ik had de eer de eerste week als voorzitter te functioneren. De Ebro Delta was ons excursie gebied. 
Heel bijzonder heb ik gevonden dat een gebied in 8 á 10 dagen heel sterk kan veranderen. 
 

De kale, stoffige vlakten waren aan het eind van het kamp grote waterplassen 
geworden die her en der al een groene waas kregen  door het opkomende 
rijstgewas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beide foto’s: Bert van Jaarsveld                     Begin en eind van de week 



Een week was lang genoeg voor dit gebied anders waren we te veel in herhalingen vervallen. 
 

 
 
 
 

Uit de lijsten valt op te maken dat we veel gezien hebben 
waarbij één vogel op mij de meeste indruk heeft gemaakt nl.  
de vorkstaart plevier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorkstaartplevier 
Foto: Bert van Jaarsveld 
 

 
Heel leuk was dat vlak bij de camping een plasje was waar je in een verloren uurtje heen kon gaan en daar heerlijk  in alle stilte naar een 
scala van vogels kon kijken. 
 
Al met al een prima eerste week. Jammer dat een aantal mensen om gezondheidsredenen in Nederland  moesten blijven maar als zij het 
verslag t.z.t. lezen over dit kamp is dit wellicht voor hen een aanmoedigen om eens naar dit gebied te gaan.  
 
Voorzitter week 1: Kees den Oudendammer 
 
 



Voorwoord week 2 

 

Vlak bij Alquézar aan de weg naar Colungo lag de tweede camping van dit kamp. Een totaal ander gebied natuurlijk. Ook kouder dan 

verwacht, slechts twee avonden konden we buiten  sjoc drinken. 

Gelijk bij aankomst bleek een kampgenoot veel last te hebben van z’n knie. Zo erg, autorijden ging haast niet meer,  dat hij vlak voor 

aankomst op het kampterrein, in Barbastro naar het ziekenhuis ging voor een diagnose en behandeling. Het hield de gemoederen flink 

bezig, en uiteindelijk bleek de verzekering  goed voor een geheel verzorgde terugreis met vliegtuig en taxi’s. 

Naast natuur heeft Alquézar het Colegiata de Santa María 

een bijzonder kerkgebouw op een berg waar op de 

muren   Sarcocapnos enneaphylla  voorkomt.   

 

 

 

 

Foto’s links en rechts Ruud Luttmer 

 

 

 

 

Foto midden: Ruud Kuipers 

Close-up bloei Sarcocapnos enneaphylla   

op kloostermuur Alquezar 

 



Maar ook heeft Alquézar veel mogelijkheden voor een patisserie excursie. De excursieleider hiervan was een zekere Corrie maar een 

(sfeer)verslag hiervan zullen wij in dit verslag niet zien. 

 

 

 

 

Tot de verbeelding van velen sprak de voederplaats 

voor  de gieren aan, die plaats was er wel maar 

gevoederd werd er niet terwijl wij èn de gieren daar 

anders over dachten. Minstens honderd gieren 

verdrongen zich op de berg maar daar bleef het bij. 

 

 

 

Het kamp werd voortreffelijk  afgesloten met een 

gezamenlijke maaltijd waarvan de organisatie in 

handen was van Jan Westhuis.   

Voorzitter week 2: Rudolf Schwab 

      Foto Ruud Luttmer: Vale gieren wachten tevergeefs op kadavers  



Kampbestuur: 

 

voorzitter:   

 

eerste week   Kees den Oudendammer,  

 

tweede week Rudof Schwab, 

  

 

admin:    

 

Han de Vries,  

 

excursieregelaars:   

 

Yolande Holthuijzen,  

 

Geertje Pettinga, 

  

Jan van der Sluis 

 

36 deelnemers: 

Ineke  Allis-Sicherer,  

Hans Allis,  

Volkert Bakker,   

Marja Bakker-van den Berg,  



Loek Batenburg,  

Hans van den Berg,  

Eleonora de Boer,  

Corrie Buschman,  

Jenny van Dorsten,  

Sicco Ens,  

Jan Fransen,  

Ria Grandia,  

Yolande Holthuijzen,  

Bert van Jaarsveld,  

Marianne de Kloe,  

Anke Kolkman,  

Henri Krau,  

Thijs Krösschell,  

Ruud Kuipers,  

Ellen Luttmer-van Kuilenburg,  

Ruud Luttmer,  



Joop van de Nieuwegiessen,  

Lidia den Oudendammer,  

Kees den Oudendammer,  

Geertje Pettinga,  

Peter Rooij,   

Herma Scherpenzeel,  

Jan Scherpenzeel,  

Tineke Schwab,  

Rudolf Schwab, 

Jan van der Sluis,  

Han de Vries,  

Jitske Wedman,  

Jan Westhuis,  

Corrie Westhuis-Maatkamp,  

Ben Wiggers 

 

6 Foto’s: Lidia den Oudendammer  



Excursies in het kamp Ebrodelta - Sierra de Guara (Spanje) 2017 

 

Week 1:  Kamp Ebrodelta (22-29 april) 

Alle excursies zijn genummerd om de waarnemingen vanaf Camping Eucaliptus in de waarnemingenlijsten te  kunnen terugvinden. 

Tijdens het kamp werden steeds meer rijstvelden onder water gezet. 

Excursies 

Zondag 23 april: 

1: Wandelen richting La Banya 

2: Fietsen naar La Tancada  

 

Maandag 24 april: 

5: Fietstocht L’Encanyissada 

6: Met auto naar La Garxal 

7: Met auto naar Bassa de les Olles 

 

Dinsdag 25 april: 

8: Autovogelen over de Barra del  

  Trabucador naar La Banya 

8A: Fietstocht naar La Banya 

9: Markt in Amposta en de Jardín  

  Botánico del Bou 

10: Auto naar de Serra de Montsià 

11: Wandelen naar Riet Vell 

 

Woensdag 26 april: 

12: Fietsen naar L’Alfacada 

13: Ecomusee Deltebre, La Garxal Riumar

    en Canal Vell 

         14: Torre de Carrova 



Donderdag 27 april: 

Hele ochtend regen. In de convo planten op naam gebracht met 

een hele stapel plantenboeken, o.a. de vezelballen op het strand 

van Posidonia oceanica. 

 

Excursies:   

Donderdag 27 april: 

15A:  Museum Gaudi  

15B:  Klooster Monestir de Poblet  

17:  Riet Vell  

18:  La Banya 

 

Vrijdag 28 april: 

19:  Serra de Montsià 

20:  Punta del Fangar 

21:  Torre de Carrova 

22:  l’Encanyissada en vogelhut in Riet Vell 

 

 

  



Week 2:  Kamp Sierra de Guara (29 april-06 mei) 

Alle excursies zijn genummerd om de waarnemingen vanaf de camping Rio Vero in de waarnemingenlijsten te kunnen terugvinden. 

Het kampterrein was veel droger en netter gemaaid dan in 2013, dus we hebben geen plantenexcursie op de camping gehouden. 

 

Excursies 

Zondag 30 april: 

Eerst de stad Alquézar bezichtigd 

(Sarcocapnos enneaphylla) en daarna 

lopen vanuit de stad: 

25: Alquézar, de kloof van de Rio Vero 

27: Barranco de Poyuela en Barranco de

      Basacol  

28: Het Collegiata de Santa Maria la 

      Mayor 

 

Maandag 1 mei: 

29: 3 gebiedjes, bij Berbegal, Torres de 

      Alcanadre en Monesma.  

30: De grotten met rotstekeningen van 

      Tozall de Mallata en  langs Colungo 

      naar Barranco de Portiacha met de  

      Mirador del Vero.  

31: Puente l’Albarda  

 

Dinsdag 2 mei: 

32: De oevers van de Rio Vero bij  

      Castillazuelo  

           33: De Huevo de Morrano 

33A: Albergue l’Albarda tot voorbij Puente l’Albarda 



 

Woensdag 3 mei: 

35: Voederen van de gieren bij Alquézar en wandelen route de Basacol  

36: Wandelroute Virgen del Castillo vanuit Rodellar, over het dorpje Cheto 

37: Puente l’Albarda, wandelen vanaf camping 

       Waarnemingen nachtvlinders 

 

Donderdag 4 mei: 

38: Wandelroute Virgen del Castillo vanuit Rodellar 

40: Wandeling naar Fuente de la Tamara langs de Rio Alcanadre.  

 

Vrijdag 5 mei: 

42: Puente l’Albarda, wandelen vanaf camping 

43: Abrigos met rotstekeningen van Tozal de Mallata en de abrigo van Arpán 

44: Wandeling Ruta de las Pasarelas 

45: Atotocht langs Colungo over de A-2205 richting Lecina 

46: Wandelen vanaf de camping Langs de Rio Vero  richting Alquézar 

47: wandeling Fuente de la Tamara, Bierge 

 

“Bonte” avond  



Excursie verslagen 
 
Zondag 23 april 
 
Excursie 1:   Wandelen richting La Banya   

  
Excursiegebied: Strand richting La Banya  
Bijzonderheden: Paren Vorkstaartplevieren, Purperkoeten 
Excursieduur: ¾  dag 
Onderwerp:   Vogels en planten 
Vervoer:   Te voet, 9 km 
Route:  Wandelen vanaf kamp naar strand richting La Banya, terug langs Riet Vell   
Aantal deelnemers: 22 
Excursieleider: Hans van den B. 
Verslag:  Eleonora 
 
 
Sfeerverslag  
 
De 22 mensen vertrokken om 9.05. Na nog geen 25 meter over het plankenpad richting strand gelopen te hebben dook de eerste 
plantenspecialist al naast het plankier voor een euphorbia spec, terwijl de enorme paravogels voor de vage bergen in de verte langs 
gleden.  
Het water aan het eind van het pad was in tegenstelling tot gisteren verdwenen en zo kon de tocht over de brede stevige zandweg een 
aanvang nemen. Rechts werd het pad geflankeerd door bladstille plassen die begrensd werden door een afscheiding van koorden, die 
ook gespiegeld werden in het water. 
De vlakte aan de linkerhand werd overheerst door zeekraal, lamsoren  en zeealsem, gelardeerd met het wit van zaagjes, met op de 
achtergrond het ruisen van de zee, af en toe overstemd door het zachte gedreun van scheepsdiesels. Dit alles tegen de achtergrond van 
een zacht blauwe hemel. 
De stilte werd af en toe doorbroken door het gepiep van graszangers, een stern en het dominante geronk van de paravogels. 
 
 



  

Twee stel strandplevieren met samen vier jongen wisten een 

ieders vertedering op te wekken 

 

 

 

 

 Foto Ruud Kuipers: Strandplevier 

 

 

Maar pas toen de vorkstaartplevieren als ware luchtruimartiesten door 

de lucht buitelden  waren de ah en oh's  niet meer van de lucht. 

Hetgeen als beloning opleverde dat werd gedemonstreerd hoe ze zich 

voortplanten. 

 

 

Foto Ruud Luttmer: Vorkstaartplevieren   



  

Regelmatig vond obstructie over het 6 meter brede pad plaats 

doordat vogelkijkers in stelling werden gebracht voor het bestuderen 

van deze prachtig getekende vogels die bovendien een geluid 

voortbrengen dat wat lijkt op het gepiet van de scholekster maar dan 

gemêleerd met het gekrijs van het visdiefje.  

Foto Ruud Luttmer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Kortteenleeuwerik verraadde zijn aanwezigheid door zijn jubelende gezang.  

 

 

                  Foto Ruud Luttmer: Kortteenleeuwerik 

 



In de berm met zeeraket, zeeweegbree en asphodil liet de bremraap zich verrassend zien.  
 
Tijdens de koffiepauze bij een klein gemaaltje vlogen de boerenzwaluwen je om de oren. Tijdens een intermezzo met graszangers kreeg 
Anke een mierenaanval te verduren. Dit alles onder een ladderig zonnetje met bergen nog steeds wazig op de achtergrond. 

 
 
 
 
De koninginnepage had er vandaag zin in en liet zich door de paparazzi 
gewillig fotograferen.   
 
 

Foto Ruud Luttmer: Koninginnepage  

 
Op de weg naar de vogelkijkhut gaven helaas vele 
zondagjesmensen hun stalen karossen de sporen en terwijl in de 
lucht de knalrose balletdanseressen met zwarte accenten op hun 
tenue zweefden. 
 
 
          Foto Volkert Bakker: Flamingo’s 

 
 



In de berm had het riet zich versierd met slakkenknoopjes.  

 
Tijdens de lunch in en om de kijkhut bij  "La Tandaca" werd de 
terugwegstrategie besproken. Wandelend langs een sloot en tussen 
de droge rijstvelden door viel uit een kluit klei, die net uit een greppel 
gegraven was, een “tere” libellelarve.  
 
 
 
 

 
Foto Ruud Luttmer 

 
Op een cruciale splitsing werd voor het zandpad gekozen om geen 
last te hebben van de Spaanse karossen. Het groene struweel 
werd  ineens opgefleurd door de divers gekleurde bloemen van de 
ijskruidfamilie. Wat de kaart niet aangaf was dat de ijverige 
rijstverbouwers de dam hadden geslecht. Omlopend langs 
zandpaden, tussen ingezaaide rijstvelden door, kon  
het irrigatiesysteem goed aanschouwd worden in deze kale en gortdroge biotoop.                Foto Tineke Schwab 
 



Wat we wilden vermijden bleek erger. Op de weg denderden de auto’s  voorbij, wat een deel van de groep trotseerde. Een ander deel 
nam iets verderop een zandpad om binnendoor de kijkhut aan de "la Platjola" te bereiken. Deze was verstopt  in het struweel langs het 
zandpad en was zelfs met gaas afgeschermd. Maar daar laat een goedgeaarde KNNV-er zich natuurlijk niet door tegenhouden. Zeker niet 
als er een verboden in te rijden bord getekend op de deur staat met daaronder vermeld  oberservatoire. In bidhouding, de Spanjaarden 
zijn waarschijnlijk kleiner, voor de kijkluiken, die deels eruit gesloopt waren, slaakten de vogelaars enthousiaste kreten. Er werden wel 
20 purperkoeten gespot.  
 

 
 
 
Ook de 
roodwangschildpad 
liet zich gewillig 
fotograferen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Ruud Luttmer: Purperkoet met roodwangschildpad 

 
Metselbijen hadden de muren van dit hutje opgeleukt  
en een witwangstern vloog af en toe door het beeld. 
                                                                                                                                    Foto Ruud Luttmer: Nest van metselbijen 

 



Foto Volkert Bakker:  Visdiefje  

 

Aan de overkant van het water was een klein groen 
hutje te zien.  
De weg vervolgend werd toch door een 4-tal van de 
zandweg afgeweken om naar dit hutje toe de gaan. 
De rest volgde het pad waar een hoge moderne 
kijkhut in het zicht kwam. Daar naar toe lopend 
werd de groep opgewacht en uitgefoeterd door de 
reservaatbeheerster. Wij waren zo gezegd door de 
achterdeur het park binnen gekomen. Nee, daar 
stond geen bord,  maar dat die vier van het padje 
waren dat was dé manier om alle vogels te verjagen.  

Zoiets doe je in Nederland in een reservaat niet. Dus ook niet 
in Spanje!! Naar de vier werd gewenkt om terug het zandpad 
op te komen en in eerste instantie zwaaiden ze vrolijk terug. 
In tweede instantie werd de hint begrepen en kwamen ze 
terug om vervolgens ook stevig aangepakt te worden.  De 
groep was nu weer compleet en de aanblik van nog wat 
zwarte Ibissen was het sluitstuk van de excursie.   
 
 

 

Foto Tineke Schwab: Groep Ibissen 

 



Excursie 2:     Fietsen naar La Tancada  

 
Excursiegebied: La Tancada 
Bijzonderheden: Strandplevieren met pullen,  

Vorkstaartplevieren 
Excursieduur: ¾ dag 
Onderwerp:  Vogels en planten  
Vervoer:  Fiets  
Aantal deelnemers: 10 
Excursieleider: Jan W. 
Verslag:  Ria 

 

 
 
            
            Foto Ruud Luttmer: Strandplevier met pul 

Sfeerverslag  
 

Vanochtend rond 9 uur vertrekken we met 10 personen. 
Richting het strand is er een fietspad rond het meer. Prima 
weer, nog wel een frisse wind maar ook zon. Er zijn veel 
vogels te zien. We stappen dan ook herhaaldelijk af. We zien 
wel wat planten maar niet zoveel. Er bloeit nog lang  niet alles. 
Voor insecten is het wat vroeg. Er staan verscheidene 
vogelhutten langs het meer waar de vogelaars hun hart 
kunnen ophalen. Naast de flora en fauna zijn er ook nog oude 
hutjes langs het meer te zien (barracas). Vogelsoorten, planten 
en insecten ga ik niet noemen, die staan op de lijsten.  

Foto Ruud Luttmer                        Rond drie uur zijn we weer terug.  
                           Een hele leuke dag, een goede fietsroute en heel veel te zien. 
 



Foto Tineke Schwab 

 
 
                             Foto Tineke Schwab: Steltkluten 

 
         
 
 
 
 
Foto’s links en rechts: Lidia 
den Oudendammer 

 
 
 
 
 
 
 
                         
  



Maandag 24 april 

Excursie 5:   Fietstocht L’Encanyissada 

Excursiegebied: La Casa de Fusta met informatiecentrum en rondje om de meren La Tancada en l'Encanyissada 
Bijzonderheden: 10 Ralreigers, kleine Dodaarsjes 
Excursieduur: ¾ dag 
Onderwerp:   Vogels 
Vervoer:   Fiets, 28 km 
Aantal deelnemers: 15 
Excursieleider: Lidia 
Verslag:  a Lidia en b Eleonora 
 
Sfeerverslag a 

 

Vanaf de camping rijden we direct naar de vogelkijkhut Riet 

Vell, op 5 minuten afstand. Zeer de moeite waard!! Hier kun 

je wel een paar uren blijven kijken. Vervolgens hetzelfde 

stuk als gisteren langs la Tancada en vervolgens naar het 

infocentrum Casa de Fusta. Koffie. Vanuit de vogelkijkhut 

hier zien we geen bijzonderheden. We vervolgen onze weg 

rond l'Encanyissada, langs la Pantena, el Poblenou en over 

de dam weer naar Casa de Fusta terug. Helaas gaat de route 

van la Pantena naar el Poblenou niet meer langs de 

binnenweg maar moeten we over het asfalt. Alle afslagen 

lopen dood op privéterreinen.  
 

 

 

Foto Tineke Schwab: Riet Vell 



 

Toppers van deze excursie zijn de purperkoeten op 

verschillende plekken en de ralreigers die een mooi staaltje 

laten zien van "hoe maak ik mij onzichtbaar" door op het 

land te gaan zitten. Met hun bruine schutkleur, waarbij ze 

hun vleugels invouwen, lukt ze dat aardig. Het weer was 

zeer zonnig met nogal wat wind.  

Foto Tineke Schwab: Purperkoet 

 

 

 

 

 

 

      Foto Bert van Jaarsveld: Ralreiger 

 

 



Sfeerverslag b 

 
Keurig op tijd werden door 15 mensen de pedalen ingetrapt 
om eerst een voorafje te gaan halen bij Riet Veil in de 
purperkoetenkijkhut waar de zwaluwen een scheiding in je 
haar vlogen. Een ralreiger die toilet maakte en zich prima op 
de gevoelige plaat liet vast leggen werd geflankeerd door 
legio steltkluten en vale flamingo's.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Tineke Schwab: Steltkluten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Foto Bert van Jaarsveld: Flamingo en Visdief 

 



Een kudde lang gehoornde koeien,  van beige tot zwart, met broodmagere kalfjes graasde in een pollenveld van staketsels.  
Het water van de afwateringssloten, overal vol met paraderende steltkluten, die inmiddels heel normaal werden gevonden, stond  veel 
lager dan die in de estuaria. De bermen van de sloten toonden planten als gele lissen en klaprozen.  
Een midden op de weg geparkeerde jeep, die we makkelijk konden passeren, werd galant in de berm geparkeerd en werden we hartelijk 
gegroet door de chauffeur. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Volkert Bakker: Grote karekiet 

 
De uitgestrekte rietlanden gaven vele vogelsoorten prijs zoals o.a. de grote karekiet, 
kwak,  krooneend, waterral, ralreiger en het sonore geluid van de snor was te horen. 
Zie verder de soortenlijst.  
 
 

                Foto Tineke Schwab: Kwakken 

 



Een andere biotoop toonde 4 meter hoog Spaans waarvan de bladeren ook getekend waren met de duivelsbeet. Langs de weg naar het 
informatiecentrum stonden ezels te genieten van het prachtige zonnige weer.  
Bij de koffiepauze naast het informatiecentrum, meer een verkooppunt eigenlijk, gaven zwartkopmeeuwen een wwauw concert.  
De kijkhut bood een prachtig uitzicht, over het zacht golvende azuurblauwe water met de Serra de Montsía op de achtergrond. Dit 
uitzicht werd doorkruist met  stroomkabels die  waren voorzien van witte cirkels. 
De lunch werd genoten in de schaduw van de volgende vogelkijkhut met zicht over het meer en met het zenuwachtige gepiep van een 
graszanger en het gekrijs van meeuwen op de achter grond. Het uitzicht over het meer heeft veel weg van dat op de friese meren maar 
hier drijven er  rose kussens op en vind je zoutminnende planten in de boorden en tamarisken als opschot.  
Uit de waarneming van een ringslang en een dode egel bleek dat er ook nog andere beesten dan alleen vogels leven..  
Ook tijdens deze tocht bleek dat de kaart en het navigatie systeem het niet met elkaar eens zijn. En het navigatie systeem gelijk heeft. De 
terugtocht tegen de straffe Zuidoosten wind vergde toch enige spierkracht. Bij een volgende vogelkijkhut werd de vertedering 
aangesproken door 2 dodaarsjongen.  
Enkele mensen kozen tijdens het eindtraject voor een iets andere route om zich later weer bij de groep te voegen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Tineke Schwab: Kwakken 



Foto Tineke Schwab: Hoplia caerulea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Tineke Schwab 

 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Han de Vries 

 

  



Excursie 6, 7:  6 La Garxal, vervolgens  7 Bassa de les Olles 

Excursiegebied: 6 La Garxal,  7 Bassa de les Olles en Badia del Fangar 
Bijzonderheden: 7 Planten (Anacyclus valentinus). Vogelhutten kijken uit op dezelfde plas. 
Excursieduur: ½ dag 
Onderwerp:   Vogels en planten,   
Vervoer:   Auto, 73 km 
Aantal deelnemers: 20 
Excursieleider: Rudolf 
Verslag:  Jitske 

Sfeerverslag 6 Geen 
 

Sfeerverslag 7 

We parkeren bij les Olles. Na enig overleg besluiten we over de brede weg evenwijdig aan het strand in oostelijke richting te wandelen 

en vervolgens een rondje te maken. Mooi weer, iedereen praat geanimeerd, er zijn veel verschillende vogelkijkhutten. Natuurlijk koffie 

gedronken en brood gegeten. Niet echt veel nieuws te zien maar we genieten er wel  van. Acht van ons gaan nog door naar Riumar. Half 

vijf terug van excursie. 

 

 

 

 

 

 

 

Beide foto’s Lidia den Oudendammer 

Excursie prive: Joop onderneemt nog een eenmansexpeditie naar de omgeving van Tortosa, waar hij 25 bijen vangt. 70 Km met de auto. 



Dinsdag 25 april 

Excursie 8:   Autovogelen over de Barra del Trabucador naar La Banya  

Excursiegebied: La Banya 
Bijzonderheden: Studie van Steltloperkleden 
Excursieduur:  
Onderwerp:   Vogels 
Vervoer:   Auto, 22 km, lopen naar vogelhut. 
Aantal deelnemers: 8 
Excursieleider: Ruud K. 
Verslag:  Ruud K. 
 
Sfeerverslag  
 

Ideaal weer, zeker voor deze locatie! Héél langzaam gereden en 

vaak gestopt. We genieten vooral van steltlopers, meeuwen en 

sterns maar in vergelijking met de fietsgroep hebben we de 

"struweelvogels" gemist. In de zoutpannen zelf zien we alleen 

flamingo's. Wat kleiner spul zit veel te ver weg. We hebben geen 

blik op de broedkolonies van dunbek- en adouinmeeuwen  kunnen 

krijgen. Zéér ontspannen excursie. Eén auto is nog naar het 

bezoekerscentrum Casa de Fusta geweest en is af en toe gestopt 

bij 't Encanyissadameer en de rijstvelden. 

    

 
 
Foto Ruud Kuipers: Zandrif naar La Nanya, Territorium van o.a. 
Strandplevier en Vorkstaartplevier   

  



 
Foto Thijs Krösschell: Excursie op strand Ebro delta,  kijken naar strandplevieren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FotoTineke Schwab: La Banya zoutpannen 

 
 
 
 
 
 
FotoTineke Schwab 



 
 
 
 
 

 
 
 
Foto Ruud Luttmer: Velella velella ofwel het bezaantje; een hydroïdpoliep uit de familie                                                           
Porpitidae 
 

 
 
 
 
                                                Foto Tineke Schwab: Drieteenstrandloper 
 
 
 
 



Excursie 8A:   Fietstocht naar Punta La Banya 

Excursiegebied: La Banya  
Bijzonderheden: Studie van struweelvogeltjes 

Excursieduur: ¾ dag 

Onderwerp:  Vogels 

Vervoer:   Fiets, 22 km 
Aantal deelnemers: 6 
Excursieleider: Bert 
Verslag:  Eleonora  
 
Sfeerverslag  
 

Na een regenbuitje van 10 seconden vuurden een ½ dozijn fietsers hun 
stalen rossen aan. Het gestamp van de vissersboten verstoorde de stilte op 
de uitgestrekte zandvlakte. Deze deed denken aan de Boschplaat maar werd 
her en der opgeleukt met een voertuig. De strandwachterstoelen staan 
kilometers ver weg. De eerste vorkstaartplevier diende zich al snel aan en 
gaf een showtje weg onder een schraal zonnetje.  
 
 
Een brede en diepe waterdoorgang belemmerde de weg waardoor, iets 
terug, langs het gemaaltje, waar fors gespuid werd. De strandweg werd weer 
opgepakt en het was soms fors ploegen door het zand. Een onverwachte 
slipper was geen uitzondering. Daarom was ook tijdens deze rit een 
kettingbotsing niet te vermijden en gezien de geringe snelheid goed op te 
vangen.  
 
 

 
Foto Ruud Luttmer: Vorkstaartplevier 



In het enige bosje, van tamarisk gemend met oleander, op de landengte van ca. 8 km zat een enorme variatie aan vogels enthousiast 
benoemd door lokale vogelkenners. Zie hiervoor het vogelverslag.  
 
De koffie werd genoten tussen de bloeiende rolklavers op een mini zandduintje. Aan de ene kant met uitzicht op zee en haar ruisende 
golven en aan de andere kant op de lagune met daarachter de Serre Monsía versierd met wolken toefjes. 16 gemotoriseerde 
snelheidsvogels  lieten zich ondertussen bewonderen. Een rood vlotje waarbij af en toe een grote groene zwemvlies boven water kwam 
sprak tot de verbeelding.  
 
Gedurende de hele tocht over de zandweg, die duidelijk zo nu en dan vlak geschoven wordt, wat blijkbaar toch goedkoper of beter is dan 
asphalteren, reden vrachtauto's af en aan. Maar stom verbaasd waren we toen er eentje volgeladen met 5 nieuwe witte minibusjes 
voorbij reed. Waarvoor zouden die gebruikt worden bij  Salunas de la Trinidad. 
 

Onderweg werd bij een pechvogel de ketting weer om de een fiets 
gelegd. Op het eindpunt van de weg, waar het vrachtverkeer achter 
automatische hekken verdween, werden de fietsen gestald voor een 
strandwandeling van 1,5 km naar de  speciaal voor ons 
gereserveerde kijkhut waar de lunch werd genoten. Deze hut  bood 
aan de ene kant een uitzicht op de zoutpannen en aan de andere 
kant op de glinsterende zee. Met slechts een enkele voorbij zeilende 
Audouins meeuw  konden de vogelaars gelukkig van vele andere 
zoekplaatjes genieten. Voor de waarnemingen verwijs ik naar de 
soortenlijsten.  
 
 
Foto Ruud Luttmer: Dunbekmeeuw 

 
Met de wind in de rug, het geruis van de azuurblauwe zee en de blik strak gefixeerd op de weg werd de terugrit met dubbele snelheid en 
slechts af en toe een schuivertje  gereden. Een sanitaire stop voor de vrouwen was  een lastige zaak op deze kale vlakte.  
 
 De purperkoetenhut, waar de boerenzwaluwen de vouwen uit je broek gierden, was de afsluiter van deze rustgevende en interessante 
excursie. 
 



Excursie 9:   Markt in Amposta en de Jardín Botánico del Bou 

 
Excursiegebied: Markt Amposta en de botanische tuin in Amposta 

Sommige deelnemers gingen nog naar de Ullals de Baltasar (zoetwaterbronnen) en  

anderen naar de omgeving van de Torre de Carrova (Keizerlibellen). 

Bijzonderheden: De botanische tuin was erg verwaarloosd. 
Excursieduur:  
Onderwerp:    
Vervoer:   Auto/scooter, 60 km 
Aantal deelnemers: 10 
Excursieleider: Geen 
Verslag:  Marianne 
 
Sfeerverslag  
 

Half tien vertrekken we, Herma en Jan per scooter, de rest neemt de auto, 

voor de markt en de koffie. Dan  proberen we met de gegeven coördinaten 

de botanische tuin te vinden.  

 

 

 

 

 

 

 
Beide foto’s Han de Vries 

 

 

 

 



 

Die leiden ons echter de rimboe in, waar wel  mooie plantjes 

(botanische tuin?) staan maar de weg erheen is een paar honderd 

meter erg slecht, kortom dit klopt niet. Vier van ons keren terug en 

gaan een stukje de C12 op, richting Tortosa. Vlak voor la Torre zien 

ze vlak bij de weg hele leuke vogels. Zie lijst. Vier blijven een uurtje 

hangen bij het ruderale terreintje van de verkeerde coördinaten. We 

verzamelen wat leuke plantjes en Joop vangt nog wat bijen. Herma 

en Jan vinden in de buurt van Ullals de Baltasar een mooi terreintje 

met watertjes waar ze enthousiast over zijn. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Beide foto’s Han de Vries 

 

  



Excursie 10:   Serra de Montsià 

Excursiegebied: Sierra de Montsiá en eventueel  de top, la Foradada op 698 meter 
Bijzonderheden: Vooral planten (Coris monspeliensis, Echt venushaar). 

Excursieduur:  
Onderwerp:   Planten 
Vervoer:   Auto, 60 km, en lopen 
Route: Naar de N-340,richting Sant Carles de la Ràpita, aan begin van de stad de bergen in met kleine weg met wegwijzer 

Mata Redona door de Barranc de Solito, aan einde weg parkeerplaats (Coco de Jordi). Wandelen richting La 
Foradada. Geklommen naar Bassa de Galla, over de GR-92 naar Font de Burgar, nog eindje richting MataRredona, 
terug iets voorbij Font de Burgar breder pad naar Coco de Jordi genomen. 

Aantal deelnemers: 10 
Excursieleider: Jan F. 
Verslag:  Jan F. 
Waardering: 8 

 
Sfeerverslag  
 

Weg erheen zie kaart van de omgeving. Neem de 3406, bij 340 naar links, na 1 

km rechts een klein geasfalteerd weggetje in tot het eind bij het droogdal 

Baranc de Solito: Cocó de Jordi. Goede bergpaden met richtingborden en 

minder steil dan gedacht.  

 

 

 

 

Foto Volkert Bakker:  Aardbeiboom 

 



Excursie 11:   Riet Vell 

 

Bijzonderheden: Vogels (Purperkoeten, 2 Kemphaantjes) 

Route:   Wandelen vanaf camping, ca. 2 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Beide foto’s Bert van Jaarsveld: Steltkluut 

 

 

 



Woensdag 26 april 

Excursie 12:  Fietsen naar L’Alfacada  

Excursiegebied: L’Alfacada  
Bijzonderheden: Fietsen ging niet, te mul zand. Over wegen in de omgeving gefietst. L’Alfacada is alleen via omweg te bereiken. 

Excursieduur: ¾  dag 
Onderwerp:   Vogels 
Vervoer:   Fiets, 25 km 
Aantal deelnemers: 5 
Excursieleider: Bert 
Verslag:  Eleonora 
Route :  Vanaf de camping naar het ONO tot het pad dood loopt en dan langs het Canal de la Delta de l'Ebre en vervolgens 

linksaf weer op camping Eucalyptus aan,  

Sfeerverslag  
 
5 mensen trapten om 9.00 de pedalen in richting L'Afacada met als kompas 
een gedetailleerde kaart van 2010. Niet wetend of het mogelijk was langs 
deze weg bij de kijkhut te komen. De strandweg naar het oosten door het 
futuristisch ogende  maanlandschap was goed te fietsen waar de regen 
zeker credit aan is geweest. 
De route ging langs een 
gemaal en verder over de 
uitgestrekte vlakte waar een 
formatie van 3 purperreigers 
voorbij zeilde.  Op de 
donkerblauwe zee waren 
letterlijk de kantelen van een 
zeekasteel te zien.  
 
 
Beide foto’s Han de Vries 



Het pad naar de reguliere weg werd door de natuur geblokkeerd. Dus via de alternatieve route. Bij het volgende gemaal, tevens einde 
van de sintelweg, werd het gebied afgescheiden door een soort dijkje aan de linkerkant, waarop struiken groeiden die volgepropt waren 
met een enorme diversiteit aan klein "grut", zie hiervoor de vogellijst. De zandweg liep vanaf hier door een naturisten gebied.  De 
excursiegangers voelden, gezien de koude wind, geen behoefte zich aan de dresscode aan te passen. Ook de vissers die her en der, soms 
tot wel boven hun middel, in het water stonden leken zich daar ook niet aan te houden.  
Vervolgens werd het lopen, schuiven, duwen en wegglijden in het rulle zand. Door deze aanslag op het uithoudingsvermogen werden in 
de buurt van de watergrens de koffiekannen te voorschijn gehaald in de luwte van een dijkje, met zicht op de geparkeerde fietsen en de 
rollende golven van de zee.  
Voorbij vliegende vogels maanden de vogelaars al snel tot in de houding springen achter de verrekijkers voor een diversiteit aan 
waarnemingen.  

De route langs het strand leek geen optie en dat met de toren in zicht. 
Dus terug tot het gemaal. Deels langs het strand lopend waar een redelijk 
grote dode op zijn rug liggende schildpad de verbazing wekte. Voor de 
omweg via de "grote" weg moest de in middels fors aangetrokken 
noordoostelijke wind getrotseerd worden in de laagste versnelling.  
De lunch werd in de beschutting van een gemaaltje tussen de hier 
bevloeide rijstvelden genoten.  
De harde wind was de reden dat er besloten werd terug naar de camping 
te gaan. Dit werd nog een hele toer aangezien kaart en zelfs de locale 
bevolking niet geheel op de hoogte zijn van het wegennet alhier. Het 
navigatiesysteem van Han bood uitkomst. Tussen de rijstvelden door, 
met  af en toe een rode of oranjegele Calas in de berm. In het dorp lag een 
strook van bremraap in de berm, waar ook een circus van kleine 
vogeltjes te zien was. De camping werd tegen 14.00 uur verwelkomd. 
 
 
Foto Han de Vries 

 

 

 



Excursie 13:   Ecomusee Deltebre, La Garxal Riumar en Canal Vell 

Excursiegebied: La Garxal en Riumar 
Bijzonderheden: Uitleg over de verbouw van rijst en mooie aquaria in museum, Kogelbies in La Garxal, maar Canal Vell was al een 

jaar gesloten. 

Excursieduur:  
Onderwerp:  Historie, planten, vogels, en insecten 
Vervoer:   Auto, 50 km 
Aantal deelnemers: 12 
Excursieleider: Henri 
Verslag:  Ineke 
 
Sfeerverslag  
 

Om 10.00 uur zijn we bij het Ecomuseu de Delta de l'Ebre. Leuk 

om te zien. Er zijn diverse informatieborden. Er is toevallig een 

hele klas aanwezig dus educatief wordt er ook werk verricht. De 

aquaria vallen wat tegen qua behuizing en inrichting. Interessant 

is dat er verschillende vissoorten endemisch zijn die met name 

vaak hun habitat vinden in de irrigatiekanalen van de rijstvelden. 

De rijstteelt vroeger en nu wordt getoond aan de hand van foto's 

en originele gereedschappen. Men ziet de bouw van de markante 

witte huisjes en de verschillende manieren van het bedrijven van 

visserij. Fruit en groente  worden ook gekweekt: de ene appelsoort 

staat nog in bloei terwijl een ander ras ernaast al kleine appeltjes 

heeft. 

 

 

 
                                    Foto Ineke Allis: Begin van innundatie van rijstvelden 



 

Na het museum gaan we naar El Garxal. Daar lopen we 

langs de Ebro tot bijna de uitmonding in zee. Verder 

door een met lage struiken en kruiden begroeid stuk, 

overal afgeschermd met palen die door dik touw met 

elkaar verbonden zijn. Tenslotte komen we in een echt 

duinlandschap langs de kust waar ook nog een roestige 

uitkijktoren staat. Onder het wandelen bezoeken we nog 

twee vogelkijkhutten. Door de sterke wind zagen we 

weinig kleine vogels en vlinders. Dat zal bij rustig zonnig 

weer wel anders zijn. waardering 7 

 

 

 

Foto Ruud Kuipers: Duintjes bij El Garxal (Muria)  

  



Excursie 14:   Torre de Carrova 

Excursiegebied: Torre de Carrova 
Bijzonderheden: Bijen en planten kijken onder leiding van Joop op verschillende plekken bij de Torre de Carrova. Helaas teveel wind. 

Excursieduur:  
Onderwerp:  Planten, vogels, insecten, bijen 

Vervoer:  Auto, 75 km 
Aantal deelnemers: 12 
Excursieleider: Joop 
Verslag:  Thijs  
Route:   Via Amposta - C12 - tot ca. 2 km voor Tortosa, rurale gebieden links van de C12 
 
Sfeerverslag  
 

Met 4 auto's - één teveel, want in 3 gaan er twee personen en in de Tesla van Hans zes - 

rijden we richting Amposta. Door de stad heen de C12 op richting Tortosa. Even buiten 

Amposta komt al snel de vierkante toren la Torre in zicht. Daar is een klein groen 

gebiedje met een diepliggend stroompje, waar eerder deze week de ijsvogel gezien is. 

Hier zoeken we naar een bepaalde 

juffer die al snel gezien wordt zittend 

tegen een stengel, want het is fris, 

bewolkt en er staat veel wind. Helaas 

wordt hij te snel verjaagd door een al 

te enthousiaste fotograaf. Het blijft 

bij deze ene juffer.  

Foto Volkert Bakker: Iberische beekjuffer 

 

                                                                                                                                Foto Volkert Bakker: Resedawitje 

 



 

 

 

Via een stenen trap lopen we naar een hoger gelegen weggetje na eerst een enorme 

"struik" van de mariadistel bewonderd te hebben. Koffie en door naar een ruraal 

gebiedje vlak voor Tortosa. Een bloemenweelde van gele, paarse en rode bloemen.  

 

 

 

 

 

 

Foto Volkert Bakker: Oranje luzernevlinder 

 

 

 

 

   Foto Tineke Schwab 

 

 

Foto Tineke Schwab: Orobanche ramosa  



Bij het openen van de autodeuren worden meteen bijeneters en een 

wielewaal gehoord. Later nog een hop die door een van ons ook gezien 

wordt. Hier struinen we een hele tijd rond, vangen bijen, bekijken vlinders 

en planten en lunchen. We rijden wat verder naar een ander groen 

gebiedje. Bij aankomst hollen drie rode patrijzen een kaal veldje over. 

Verder valt het hier wat tegen. Wel veel gierzwaluwen en bij vertrek een 

rondzwevende slangenarend! Vanaf hier gaat ieder zijns/haars weegs. 

Vanaf drie uur druppelt men de camping binnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle foto’s Tineke Schwab 

Foto Tineke Schwab: Ommatoiulus rutilans 

Opvallend zijn de sinaasappel- en mandarijnboomgaarden en de vele artisjokvelden langs de C12. 



Donderdag  27 april 

Hele ochtend regen. In de convo planten op naam gebracht met een hele stapel plantenboeken, o.a. de vezelballen op het strand van 

Posidonia oceanica. 

Excursie 15  A Museum Gaudi B Klooster Monestir de Poblet 

 

Excursiegebied: A Tarragona, naar Museum Gaudi in Reus en stadswandeling Art Deco huizen van tijdgenoten van Gaudi. 

   B Klooster Monestir de Poblet in de buurt van Montblanc. Daar zijn veel koningen van Aragón begraven. 
Excursieduur:  
Onderwerp:   Cultuur 
Vervoer:  Auto, 257 km (dit inclusief bezoek aan klooster, 47 km verderop) 

Aantal deelnemers: 12 
Excursieleider: Jan van der S. 
Verslag:  Jan van der S. 
 
Sfeerverslag  
 

Wij zijn naar Reus gereden om het Gaudi Centre te 

bezoeken. Het Gaudi Centre is een gebouw met een 

glazen gevel dat wat detonerend staat op de oude Plaça 

Mercadel in het centrum van de stad. Antoni  Gaudi  i 

Cornet werd in 1852 geboren en rondde op 17-jarige 

leeftijd  zijn opleiding architectuur af. Zijn werk wordt 

gekenmerkt door zijn originele gebruik van vormen en 

wordt Catalaans Modernisme genoemd. Gaudi liet zich 

leiden door vormen uit de natuur en uit de wiskunde 

(bijvoorbeeld de parabool).  

Foto Ineke Allis: Museum Gaudi in Reus                                                          

(geboorteplaats van Gaudi)   
                                                                                                               Foto Ineke Allis: Stoeptegels in Reus, ontwerp van Gaudi 



 

                                                                                                                     

In de stad  Reus zelf staat geen werk van hem. In 1883 kreeg hij de opdracht  (die eerder aan een  ander was toegekend) om de bekende 

Sagrada Familia (de Heilige Familie - Jozef, Maria en Jezus) af te ronden. Vanaf 1914 tot zijn dood is Gaudi alleen met dit werk bezig 

geweest. Vanwege geldgebrek ging hij soms zelf langs de deuren om fondsen voor de bouw te werven. Bij zijn dood t.g.v. een 

verkeersongeval was de kerk, als bekend, nog niet voltooid. Gaudi werd begraven in de crypte van de kerk. Het museum laat o.a. (een 

replica?) van zijn werktafel zien. De laatste jaren was hij zo betrokken dat zijn bed op de bouwplaats stond. In 2003 deed de rogatoire 

commissie van het aartsbisdom Barcelona een verzoek tot zijn zaligverklaring.  

Het museum vonden wij buitengewoon interessant en het is van heel goede audiovisuele hulpmiddelen voorzien. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Foto Ruud Kuipers: Strandplevier. Platja dels Eucaliptus  

 
Foto Ruud Kuipers: Roodkopklauwier bij camping 



 
 

 

 

 

 

 

Foto Ruud Kuipers: Ralreiger, in greppel langs weg naar Casa de Fusta  
 
 
 
 
 

Foto Ruud Kuipers: Dodaars-pul.  

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Lidia den Oudendammer: Een jarige wordt toegezongen 

 

 

 

 

          Foto Tineke Schwab: 20.00 uur Choc 

 



 

Excursie 17:   Riet Vell  

Excursiegebied: Riet Vell 
Bijzonderheden: Vogels (Purperkoeten, Dodaarsjes), planten (Inula viscosa) en vogels (Wielewaal) in het Moerbeibosje tussen 

camping en strand 
Excursieduur:  
Onderwerp:   Vogels 
Vervoer:   Wandelen, 2 km 
Route:   Wandelen richting La Tancada 
Aantal deelnemers: Verschillende groepjes kampdeelnemers wandelden ’s ochtends of ’s middags 
Excursieleider: Geen 
Verslag:  Eleonora 
 
Sfeerverslag  

Vanwege het slechte weer werd om 10.00 uur in de convooi verzameld waar een verkorte 
versie van het Wilhelmus op deze koningsdag werd uitgevoerd. Plannen werden 
bijgesteld.  
Na de ergste buien en kou, slechts 8 graden C., 
afgewacht te hebben vertrokken om 13.00 uur 6 
wandelaars in winterkleding naar Riet Vell. Een mild 
spetterende regengod bracht af en toe een waas 
over het meertje. Het  crème met witte dorpje els 
Muntells op de achtergrond lag nu in groen ogende 
landerijen. De vage bergen in de verte speelden 
continue verstoppertje.  
2 visdiefjes hadden nog niet begrepen hoe je "het" 
moest doen en bleven lange tijd als 2 verdiepingen                                                                                                                                                                              
flat ontspannen staan. Na een tussendoor vluchtje was          Dodaars 
er blijkbaar een gebruiksaanwijzing uitgedeeld.  
Foto’s Ruud Luttmer: 2 Visdiefjes 

 



Ook nu verbaasde een ieder zich weer over de hoeveelheid purperkoeten. Een 
kwak had zich redelijk verdekt opgesteld en liep er ineens een 
temmingstrandloper door het beeld.  
Het was trouwens een komen en gaan van andere KNNV-ers tijdens ons verblijf 
op deze plek vol vogelreuring vlak bij de camping. Na 2 uur van mooie 
observeringen en foto's schieten hielden de inmiddels verkleumde 
excursiegangers het voor gezien. 
 
 

Foto’s Ruud Luttmer: 

Purperkoet 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Temmingstrandloper 

 

 

Ralreiger 

 



 

Foto Thijs Krösschell: Wielewaal in bosje achter camping 

 

 

 

 

 

 

Foto Volkert Bakker:  Koereiger 

vlakbij de camping 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Foto Tineke Schwab 

  



Excursie 18:      La Banya 

 

Excursiegebied: La Banya, Salines de la Trinitat en l'Encanyissada 

Bijzonderheden: Zoutbekkens in verschillende kleuren 

Excursieduur:  
Onderwerp:   Vogels 
Vervoer:   Auto, 50 km 
Aantal deelnemers: 5 
Excursieleider: Jan W. 
Verslag:  Jan W.  
 
Sfeerverslag  
Het was koud, héél  koud. 

Activiteit D:  Convo 

Aantal deelnemers: 8 
Verslag:   Marianne 
 
Sfeerverslag          Foto Tineke Schwab 

 

Vanwege het slechte weer - regen en kou - wordt er een bijeenkomst in de convo gehouden waar we wat tafeltjes, stoeltjes, stapels 

plantenboeken en "probleemgevallen" (qua plant dan) naar toe sjouwen. De voor een excursie gezette koffie drinken we daar op en 

ondertussen worden de hardnekkige onbekenden met behulp van de boeken en vooral de kennis van diverse plantenmensen 

geïdentificeerd. Het is ook goed om eens te zien wat er allemaal aan prachtige plantenboeken op de markt is. Leuk! 

  



Vrijdag 28 april 

Excursie 19:   Serra de Montsià 

Excursiegebied: Serra de Montsià 
Bijzonderheden: Planten (Aspergeorchis). 

Excursieduur:  
Onderwerp:   Planten, vogels 
Vervoer:   Auto, 50 km; lopen 3 km 
Aantal deelnemers: 17 
Excursieleider: Jitske 
Verslag:  Herma 
 
Sfeerverslag  

 

Heerlijk, weer zon na een regendag. De 

parkeerplaats van Cocó de Jordi heeft 

nog plaats voor onze auto's. 5 Mensen 

gaan een makkelijk te lopen route op, de 

andere 12 lopen naar boven over een 

ook niet al te moeilijk bergpad. Véél 

planten langs het pad, eerst veel blauw-

paars, verderop geel en wit. Mooi, er is 

veel belangstelling voor de lathyrus en 

de orchideeën. Koffie drinken we met 

uitzicht op la Banya en de zee. We 

klimmen verder tot de kalkovens bij de 

oude eiken en de bron.  
       Foto Ruud Kuipers: Urospernum. 
Foto Ruud Kuipers: Aspergeorchis     

 



Er staan info-panelen met daarop de historie van dit gebied: bovenop publiek 

weiland, vanaf de 12e eeuw. Wij in Nederland noemen dat o.a. "de Marke".  

In de 19e eeuw is het natuurgebied geworden.  

Er wordt veel werk gemaakt van 

het in stand houden van de 

eeuwenoude paden en de oude 

bron. In de afdaling ziet de 

voorhoede eindelijk eens wat 

zangvogels. De planten worden 

als " beelderig" beschreven. 

Kortom een heerlijke wandeling! 

waardering dikke 8 

 

 

Foto Ruud Kuipers: Iris xiphium   

 
 
 
 
 
 
 

      Foto Ruud Kuipers: Bloeiende Digitalis obscura     

  



 

 

 
Foto Tineke Schwab: Spinnenorchis 

 

 

 

 

 

 
Foto Peter Rooij: Buthus occitanus (gele 

schorpioen) 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                Foto Peter Rooij:  Podarcis hispanica (spaanse muurhagedis) 

 
 
 

 



Excursie 20:   Punta del Fangar  

Excursiegebied: Deltebre, en dan borden volgen naar Punta del Fangar 
Bijzonderheden: Vogels (Visarend) 
Excursieduur:  
Onderwerp:   Vogels, planten 
Vervoer:   Auto, 53 km 
Route: Met de auto, vanaf parkeerterrein mochten we alleen heen en weer wandelen over het strand, het andere pad was 

afgesloten vanwege het broedseizoen. 
Aantal deelnemers: 7 
Excursieleider: Rudolf 
Verslag:  Tineke  
 
Sfeerverslag  

 
Met zeven personen op weg naar Punta del Fangar, een noordoostelijk 

gelegen schiereiland in de Ebro-delta. De zon is weer volop aanwezig, maar 

de wind 's morgens ook nog. Vanaf de parkeerplaats even te enthousiast 

richting bosschages gelopen, slootje over, wat al gauw een nieuw 

uitgegraven sloot 

wordt, waardoor 

we niet bij het 

strand kunnen 

komen.  

 

 

 

Beide foto’s Tineke Schwab 



Een vorkstaartplevier maakt het nog wel leuk, maar we lopen toch terug. 

Jan F. vindt een plank en een plastic fles en dat geeft net genoeg stevigheid 

om toch de sloot verderop over te komen. Het wordt een strandwandeling 

met een enkel strandlopertje langs het water en schelpjes op het strand. 

Dat geeft de mogelijkheid om Sicco's stelling dat venusschelpen alleen met 

geboorde gaatjes in de rechter schelphelft te vinden waren, te toetsen. 

(Zijn aantal van een 10-tal schelpen was statistisch niet verantwoord.) 

Langs dezelfde vloedlijn worden geboorde venusschelpen geraapt.  

 

 

 

 

Foto Tineke Schwab: Visarend 

Bij de lunchpauze blijken er 31 in de linker schelphelft  en 24 in 

de rechter schelphelft doorboord te zijn. Hoewel dit onderzoek 

nog op veel fronten te verbeteren valt, lijkt Sicco's 

veronderstelling onjuist! Op de heen- en terugweg zit een 

visarend duidelijk zichtbaar tegen een duinrand, en lopen we met 

de wind in de rug terug naar de auto. Onderweg nog even een 

stop bij een groep van ongeveer 25 zwarte ibissen. Voorlopig een 

laatste excursie bij de zee. 

     Foto Volkert Bakker: Zwarte ibissen  

 

  



 

 

 

 

  

 

 

 

 Foto Tineke Schwab: Karetschildpad 

 

  



Excursie 21:   Torre de Carrova  

Excursiegebied: El Torre de Carrova,  en gebied links aan de C12, 2 km voor Tortosa 
Bijzonderheden: Vogels (Bijeneters) en planten (Klaprozenvelden) 
Excursieduur: ½ dag 
Onderwerp:   Vogels en planten 
Vervoer:   Auto, 80 km 
Route:   Naar de gebiedjes van excursie 14.  

Aantal deelnemers: 6 
Excursieleider: Ellen 
Verslag:  Eleonora 
 
Sfeerverslag  

 
De 6 deelnemers stapten na een klein ½ uurtje uit bij de toren El Torre de Carrova, na 
onderweg de weerspiegelingen van de Serre de Montsía in de met groene boorden omzoomde 
ondergelopen rijstvelden te hebben bewonderd. Net als de huizen in moorse stijl met bewerkte 
balkonnetjes in Amposta. Boven de 
brede bevloeiingskanalen zweefden 
enorme wolken huiszwaluwen af en 
toe vergezeld van een gierzwaluw.  
Voorbij Amposta kwam Han erachter, 
toen hij zijn navigatiesysteem 
vergeleek met die van Ruud, dat hij in 
de verkeerde bus zat! Nee, uitstappen 
hoefde niet.  
 
 
 
Beide foto’s Ruud Luttmer 



Rondom de Torre was een weeldig bloeiende flora te zien van boragie tot helmkruid, van 
witte abeel tot steeneik en natuurlijk 's werelds eerste kledingstukleverancierstruik de vijg. 
Ook vogels als de nachtegaal, cetti's zanger en wielewaal lieten zich horen.  
Naast de sinaasappelplantage werd de diepe watergoot gehekkeld maar wat daar nou de 
bedoeling van was is niet duidelijk. Er werd namelijk niets op de kant geschept. Alleen de 
begroeiing werd als het ware plat gestreken.  
De koffie werd genoten tussen de hondstongen en de verschillende distelsoorten met het 
zicht op de wijde omgeving en de toren waar een torenvalk en een kleine zwartkop zich 
lieten zien.  
De Torre is een voormalig onderdeel van een verdedigingslinie van 1313 van 16 meter 
hoog. Boven de deur staat Torre de la Carroba 1837. Dit is een nieuw aangebrachte deur. De 
oude, die nu van  glas voorzien was zat vroeger op de 1e etage.  
 
Tijdens de lunch in het 
tweede gebied keken we uit 
op een rode zee van 
klaprozen en zaten we aan 
een mierensnelweg waar de 
mieren in gelid heen en weer 
stampten. We waren omgeven 
door hondstongen, alanten en 
manderijnenboompjes. 
Bovendien lieten bijeneters in 
de steengroeve zich goed 
horen en prima fotograferen. 
 

 

 

Foto Ruud Luttmer          Foto Bert van Jaarsveld: Bijeneters 



Excursie 22:   l’Encanyissada en vogelhut in Riet Vell 

Excursiegebied: l'Encanyissada, 
Excursieduur:  
Onderwerp:   Vogels 
Vervoer:   Auto, 25 km 
Aantal deelnemers: 5 
Excursieleider: Jan van der S 
Verslag:  Yolande  
 
Sfeerverslag  
 

Riet Vell is een eldorado voor vogelaars. Vlak voor je, vanuit de 

hut, zitten visdieven en kapmeeuwen op verhogingen van gras en 

modder en verdedigen hun territoria. Daaromheen scharrelen 

steltkluten en purperkoeten.  

Foto Ruud Luttmer: Visdiefjes                                    Foto Bert van Jaarsveld: Steltkluut 



Vanuit de lucht maken dwergsterns en soms een witwangstern 

duikvluchten naar het water. In de plas treffen we verder 2 kemphanen 

en tureluurs aan. Een bruine kiekendief verstoort even de rust. Een 

grote groep flamingo's vliegt vervolgens de lucht in. De tocht wordt per 

auto voortgezet naar het meer l'Encanyissada waar we parkeren bij 

Casa de Punta en koffie drinken. Vervolgens bezoeken we een aantal 

vogelkijkhutten langs het meer. Het aantal vogels is beperkt: 

krooneenden, wilde eend, flamingo en soms grote groepen zwarte 

ibissen. Hier en daar een snor. Het weer is prachtig. 

 
 

 

 

Foto’s Ruud Luttmer: Zwarte ibissen 

 

 

 

 

 

 

                                           Krooneenden 



Zaterdag 29 april reisdag, van de Ebro-delta naar Alquézar 

Van droge rijstvelden,   

 

 

  

 in  de tussen gelegen tijd naar   

   natte rijstvelden Ebro delta 

                  
 

  

 

naar camping bij Alquézar 

 

Foto’s Thijs Krösschell  

 

                                                                                                                                                                                                         

 

 

           

 

                                                                                                                                                  Foto Volkert Bakker 



Zondag 30 april 

Eerst de stad Alquézar bezichtigd (Sarcocapnos enneaphylla) en daarna lopen vanuit de stad: 

Excursie 25:   Ruta de las Pasarelas  (Route 8B uit de Crossbill gids Spaanse Pyreneeën) 

Excursiegebied: Rondje vanaf Alquézar door de kloof van de Rio Vero, steil de kloof in, (200-300 meter diep) en rustig over een 

breed pad weer naar boven 

Excursieduur: 

Onderwerp: Vogels en planten 

Vervoer:  Auto 8,5 km, lopen 4? Km 

Aantal deelnemers: 16 

Excursieleider: Loek 
Verslag:  Eleonora  
 
Sfeerverslag  

 
Al tijdens de 
afdeling naar het 
dorp werden we 
vergast op 
verschillende 
gierensoorten en 
konden we genieten 
van de wijdse scene 
van dorp, kasteel, 
bergen en kloof.  
 
 
 
 

Foto Ruud Luttmer: Alquézar                                                                                                                       Foto Tineke Schwab: Wandeling door Alquézar 



Een middeleeuws stadje met smalle straatjes en karakteristieke 
moorse gebouwen met opmerkelijk veel bakkers voor zo’n 
dorpje. Er waren weinig terrasgangers op de vele aanwezige 
terrassen.  
Alle excursie-gangers namen de route naar het kasteel voor een 
bak koffie aldaar maar die moest uit de eigen ransel gehaald 
worden met een machtig uitzicht richting onze parkeerplaats.  
 
 
Foto Volkert Bakker: Op weg naar het kasteel 

 
 
 
Sarcocapnos had zich 
bloeiend fotogeniek 
opgesteld  vastgehecht aan 
de kasteelmuren.  
 

Tijdens de sterke afdaling de kloof in, bleken er een aantal busladingen met toeristen ons  te willen 
inhalen. Volgens een gids wel 200-300 specimen. Deze exemplaren brachten de nodige 
onnatuurlijke geluiden mee waarvoor vogels en ander gedierte toch deels op de vlucht was 
geslagen.  
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     Foto Tineke Schwab:  Sarcocapnos enneaphylla   



 
Maar de rotszwaluw, de alpengierzwaluw en de aasgier lieten zich toch 
nog zien. Zie voor waarneming de overige verslagen.  
 

                                                                                                          Foto Bert van Jaarsveld: Aasgier 

 
 
De route liep over plankier bruggen met leuningen van stalen kabels, langs 
rotswanden over stalen roosterpaden waardoor alles beneden je ook goed 
te zien was en die af en toe zo smal waren dat  je rugzak bleek steken. Zo 
nu en dan bukkend lopen vanwege uitstekende rotsen hoorde ook bij de 
oefeningen. De begroeiing werd regelmatig versierd door spekwortel en 
een rode lathyrus-soort.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Volkert Bakker: Waterval 
 
 



Tijdens de lunch op de oever van de snelstromende en luid 
klaterende rio de Vero vlogen  stenen over ons heen gegooid door  
kinderen vanaf het pad hetgeen een ietwat onveilig gevoel gaf. Een 
donkere rand op de rotsen gaf aan dat de waterstand onlangs ca. 40 
cm. hoger was. Net voorbij de lunchplek stortte het water geheel 
onverwachts wel 30 meter naar beneden. Hetgeen prachtige plaatjes 
opleverde. De terugweg ging langs een breder en makkelijker pad 
maar het bleef een aanslag op de conditie wat tot gevolg had dat 
menigeen zich van jas en/of trui ontdeed.  
Gedurende de hele tocht bleven er mensen voorbij komen. Als je een 
rustige excursie wilt in een bekend gebied kan dat beter niet op zon- 
en feestdagen.   
 
Bijna terug bij het dorp dienden dreigende donkere luchten zich aan 
waartegen de crèmekleurige huizen prachtig oplichtten. Met recht 
mag gezegd worden dat de excursie precies op tijd ophield. 
 
Foto Han de Vries 

 

 

 

 

 

Foto Bert van Jaarsveld: Larve van Nyctophyla reichii,  

     Mediterranean Pale Glow-worm, 6 cm groot 

 

 

 

 



 

Foto Ruud Kuipers: Bloem van Marjolijnbekje(Chenorhinum organifolium) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Ruud Kuipers: Rose bloeiende  
                                         Zonneroosje.  

 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
Foto Volkert Bakker: Nachtvlinder Wolfsmelkpijlstaart 
 

 
 



 

Foto Ruud Luttmer: Pararge aegeria (bont zandoogje, zuidwestelijke vorm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Foto Ruud Luttmer: Blaps gigas (grootste Europese zwartlijf, 

                                                                                              ofwel dodentor) 

 

 



Excursie 27:    Barranco de Poyuela en Barranco de Basacol 
 

Excursiegebied: Door de Barranco de Poyuela, maar daar was geen pad. Er stond een grens op het kaartje getekend.  

Gelukkig zijn de deelnemers na het verkennen van de Barranco naar Balsas de Basacol gegaan. 

Excursieduur:  
Onderwerp:   Vogels en planten 
Vervoer:   Auto 8,5 km, lopen ongeveer 4 uur - wel omhoog en omlaag, niet ver 
Aantal deelnemers: 8 
Excursieleider: Henri 
Verslag:  Anke 
 
Sfeerverslag  
De eerste dag in dit gebied begint met een gezamenlijk bezoek aan het middeleeuwse stadje 

Alquézar. Na de koffie splitsen we op. Wij gaan wandelen door de Barranco (de droge rivierbedding 

van de rivier de Poyuela) en terug over het westelijke pad vanaf El Basacol. Het pad naar de 

rivierbedding vinden we niet dus nemen we eerst het westelijke pad omhoog naar de Basacol. Het 

pad loopt, via een waterbassin, over een warme helling langs een gootje/buizen voor wateropvang. 

De plantenmensen zijn enthousiast, de vogelaars tevreden over de gieren, alleen voor de bijen is 

het nog te koud. Bij de lunch komt ook dat goed. Het uitzicht op de kloof is prachtig: de 

sedimentlagen zijn verschillend uitgesleten. Na een loopbrug langs de helling wordt de kloof 

smaller en smaller. We zien bijzondere planten zoals ramonda. Ondertussen raken we er van 

overtuigd dat er geen pad door de droge rivierbedding  loopt. Discussie over de route: gaan we 

terug of gaan we verder? We gaan verder. We klimmen naar de Balsas de Basacol, waar twee grote 

waterbassins zijn aangelegd. De wegwijzer naar Alquézar wil ons over dezelfde route terug laten 

lopen, maar gezien de dreigende wolken willen we de korte route terug. Dit oostelijke pad loopt 

over de koude helling en een kam met veel buxus en jeneverbes en ook weer prachtige uitzichten. 

De druppels laten ons opschieten en verrassend snel zijn we terug in het stadje.  

 
                                                                                                                                                                                        Foto Tineke Schwab 



Excursie 28:    Alquézar  
 

Excursiegebied: Na het bezoek aan Alquézar wilden we terug naar de camping om te gaan kijken bij de Puente l’Albarda,  

maar we hadden al veel planten gekeken in de stad en kwamen daar niet meer aan toe. 

Excursieduur:  
Onderwerp:   Planten en vogels 
Vervoer:   Auto 8,5 km 
Aantal deelnemers: 6 
Excursieleider: geen 
Verslag:  Geertje  
 
Sfeerverslag  

We lopen met een grote groep, bijna 't hele kamp, in A. omhoog naar het 

kasteel en het Collegiata de Santa Maria la Mayor om daar 't uitzicht en de 

speciale muurplant Sarcocapnos te bekijken. Dat lukt gelukkig zonder 

mensen kwijt te raken in de nauwe straatjes van  de stad en de 

Sarcocapros staat mooi in bloei. Boven bij het Collegiata splitsen de 

excursies. Wij willen met z'n zessen de stad nog wat bekijken, dan terug 

naar de camping om vandaar naar de oude brug Puente l'Albarda te 

lopen. Het is nog rustig bij het klooster boven, dus bekijken we dat eerst 

van binnen. De toegangsprijs is 3 euro p.p. en daar krijgen we o.a. elk een 

keurige beschrijving in het Nederlands voor. We kunnen dus heel goed de 

oude kapitelen met gebeeldhouwde Bijbelse voorstellingen begrijpen, o.a. 

van Kaïn en Abel. In de kloostergang zijn heel oude fresco's. De kerk 

dateert van 1525 en heeft een altaarstuk van houtsnijwerk, heel hoog en 

met nog wat kleur en goud erop. Het hoofdaltaarstuk heeft een 

middenstuk met de ten hemelopneming van Maria aan wie de kerk 

gewijd is. Boven de kloostergang is nog een kloostergang met fresco's.  

Foto  Ruud Luttmer: Muurplant Sarcocapnos 



Vandaar hebben we een prachtig uitzicht op de kloof en een groep 

gieren. Daarna drinken we koffie op een terras. Onderweg naar de 

auto zien we heel veel planten in de bermen en op de rotsen, dat is 

een hele excursie op zich. We zijn laat op de camping terug en als we 

naar de oude brug willen gaat het regenen. Het tweede excursiedoel 

hebben we dus niet gehaald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Ruud Luttmer 



Maandag 1 mei 

Excursie 29:   Autovogelen en wandelingen in 3 gebiedjes, bij Berbegal, Torres de Alcanadre en Monesma. Veel wind. 

Excursiegebied: Gebiedjes bij Berbegal, Torres de Alcanadre en Monesma: Monesma, Lacuadrada, Suertes de San Bartolome 
Excursieduur:  
Onderwerp:   Vogels 
Vervoer:   Auto, ? km, wandeling 7 km 
Aantal deelnemers: 18 
Excursieleider: Jan W. 
Verslag:  Jan W.  
 
Sfeerverslag  
 

Langs Barbastro de A1225 naar Monasma, een klein agrarisch dorpje, 

gereden. Direct al diverse gieren boven ons hoofd. Twee kilometer ten 

westen van Monasma maken we een kleine wandeling. Niet helemaal 

volgens plan lopen we via dezelfde weg terug. Onderweg een kleine 

vos, zoogdier, gezien. Vanaf Berbegal per auto via de A1216 naar 

Lacuadrada gereden, de oorspronkelijke bedoeling van een wandeling 

van 7 km hebben we overgeslagen. Na Lacuadrada denken we een 

doorsteek te kunnen maken naar Alcanadre. Daar wordt vanaf gezien 

want daar schijnen enkele te doorwaden plaatsen te zijn. Volgens de 

lokale bevolking geen probleem, maar wij gaan dezelfde weg terug. Ook 

de wandeling bij de Torres de Alcanadre wordt op een andere wijze 

ingevuld. Ook hier worden bij Suertes de San Bartolome weer leuke 

waarnemingen gedaan. De beloofde soorten als scharrelaar, kleine trap 

en kleine torenvalk worden niet gezien. Alles bij elkaar toch een leuke 

doch frisse wandeling. 
 Foto Volkert Bakker: De bergen besneeuwd  

 



 

 

 

 

 
       Foto’s Tineke Schwab: Aasgier en Balts 

 

 

 
Foto’s Tineke Schwab: Torres de Alecandre 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto Tineke Schwab: Een Spiegelorchis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto Tineke Schwab: Snippenorchis 

 



Excursie 30:   De grotten met rotstekeningen van Tozall de Mallata   

Excursiegebied: De grotten van Tozal Mallata op ca. 20 km afstand 
Excursieduur: Wandeling van 3 uur incl. koffie en lunch 

Onderwerp:   Rotstekeningen, vogels (Aasgier) en planten (Thalictrum tuberosum). 
Vervoer:   Per auto 33 km over de A-2205 langs Colungo naar parkeerplaats Barranco de Portiacha met de Mirador del Vero.  
   Vandaar 2,2 km lopen, hoogteverschil 140 m. 
Aantal deelnemers: 16 
Excursieleider: Henri 
Verslag:  Eleonora  
 
Sfeerverslag  

 
Het konvooi van 3 auto's en een camper reed rustig 
en gedisciplineerd achter elkaar aan op de zeer 
kronkelige A2205 langs graanvelden vol rode 
klaprozenspikkels met de stijl opklimmende 
bergen, nog redelijk groene bergen, op de 
achtergrond. Na 5 km werd op de remmen getrapt 
om een 25-tal gieren die in de thermiek voor de 
bergrug zweefden te gaan bekijken.  Ee n aasgier 
kwam zelfs een speciale show vlak boven onze 
hoofden geven terwijl een hop zich schuchter liet 
horen.              Foto Ruud Kuipers 

De berm werd regelmatig omzoomd door een kleurenscala van rood ( klaprozen)  
en geel ( wolfsmelk) aaneengeregen door verschillende kleuren groen.  
 
 
Foto Ruud Kuipers: Bloemen van Grootbloemige ruit (Thalictrum tuberosum) 



Op de parkeerplaats bij de brug over de Barranco la Palomera, een 
zeer diepe en smalle kloof, werd eveneens gestopt. Met 
verwondering werd gekeken naar de natte plekken die her en der 
spontaan uit de rotsen leken te ontspruiten. Een rotsduif had zich 
tussen de geringe bossages verstopt en enkele gele kwikstaart 
duikelde  voorbij. Al kijkend op de brug kwamen een stoet van auto's 
langs. Toch bang dat de grotten wellicht ook overspoeld zouden 
worden door dagjesmensen werd besloten in één keer door te rijden 
naar de grotten.  
De volgende Barrancoparkeerplaats bleek dan ook bom vol en de 
daarop volgende ook. Maar niet met mensen die het natuurschoon 
wilden bewonderen maar met mensen die het gevaar wilden 
trotseren, namelijk canyoning sportievelingen.  
Foto Han de Vries 

 

 
 

Na één van de vele bochten werd in koor ohhhhhh geroepen toen 
de bergen met een glinsterend witte sneeuwkap in het felle 
zonlicht plotseling in het zicht kwamen.  
Verrassend genoeg waren wij de eerste op de parkeerplaats bij 
Tozal Mallata waar zelfs een speciale invaliden parkeerplek met 
pad naar het uitzichtpunt aangelegd was. De zon scheen heerlijk 
maar de wind was ijzig koud en een ieder zocht dan ook een wat 
beschutte plek om de koffie te genieten. 
 
 
 
Foto Ruud Kuipers: Uitzicht op de besneeuwde Pyreneëentoppen 

 



Op de bergwand aan de overkant waren vele nissen te zien, hier abrigos 
geheten. In één was een vale gier met jong te zien. In een andere zat een 
aasgier op een nest. Op 2/3 hoogte van de enorme loodrechte rotswand 
stond in een nis een ladder voor een hekje en vlakbij nog een tweede. Het is 
een raadsel waar die ladders en dat hek daarboven voor dienen.  
Om bij de nis/abrigo te komen met de tekeningen moest een pad omhoog 
worden genomen. Een fraai tafereel voor de laatsten in de rij; al  die vreemd 
gekleurde vogels achter elkaar op de vrij kale helling.  
Langs het pad waren veel o.a. uitgebloeide mininarcisjes en een levend 
barend grasje te zien.  Over ons heen scheerden vele boerenzwaluwen. Het  
hoger gelegen pad, langs afgrond en de bergwand was begroeid met o.a. 
jeneverbes en bremsoorten.  
 
Foto Han de Vries 

 
 

De nis met de tekening was slechts te bereiken middels een afdaling van 
een 4-tal smalle en zeer stijle trappen van roosters of zelfs alleen gladde 
ronde stenen met alleen een dikke staalkabel er voor langs. Het resultaat 
was teleurstellend. Achter het hek was alleen een cirkel van ca. 15 cm 
met een kruis erin te zien en wat verticale bruinrode strepen op de 
muur van ca 7 cm breed en 75 cm lang. Alleen omdat we eerder een 
informatie bord bekeken hadden wisten we dat dit het was! 
Op een klein rotsplateau vlak voor de trappen werd met het zicht op het 
halfcirkelvormige bergmassief, in het midden doorsneden door een 
kloof met water in de diepte en begroeid met op broccoliroosjes lijkende 
struiken, de lunch genoten. De wind was wat milder geworden zodat de 
nodige kledingstukken in rugzakken verdwenen mede omdat de 
hoogstaande zon ervoor zorgt dat er bijna geen schaduw te vinden is.  
                                                                                                                                            

Foto Han de Vries 



 
Van hieruit liep nog een doodlopend pad en de "diehards" 
gingen toch even een kijkje nemen. Hier bleek dat je via 2 
ladders bij een andere abrigo kwam die wel een aantal rode 
tekeningen liet zien van een soort boompje, beesten en mensen, 
zei het in erg gestileerde vorm. Toen werd bijna iedereen een 
"diehard". 
De terugtocht naar beneden verliep een stuk sneller dan de 
heenweg. We hebben de wandeling ondanks de feestdag in 
redelijke rust kunnen maken. De parkeerplaats was bij lange na 
niet vol bij terugkomst.  Vanaf hier ging elke auto zijns weegs.  
Een heel interessante wandeling met veel educatieve 
momenten. 

 
Beide foto’s: Tineke Schwab 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto Ruud Kuipers: Bloemtros Esparcette             
      Foto Ruud Kuipers: Adonisblauwtje      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             Foto Ruud Kuipers:Aambeelddikkopje   



 
 
Foto Ruud Kuipers: Moerasparelmoervlinder 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Foto Ruud Luttmer: Lasiomata megera (vrouwtje argusvlinder) 



Excursie 31:   Puente l’Albarda , wandelen vanaf camping.  

Excursiegebied: Puente de L'Albarda 

Excursieduur:  
Onderwerp:  Vogels, vlinders  
Vervoer:   Wandeling vanaf camping  
Aantal deelnemers: 1 
Excursieleider:  
Verslag:    
 
Sfeerverslag  
 

De een-vrouwsexcursie vertrekt tegen half twee. Wat een luxe! De 

excursie weet de brug moeiteloos te vinden. Loopt er een pad vanonder 

de brug langs de rivier? Ja, tot 80 meter verderop. Dat levert op het verste 

punt een nachtegaal op.  Dan maar terug, over de brug en rechts af. Daar 

staan wat huizen en loopt een riviertje met stapstenen. De ATB-route gaat 

hier omhoog. Die is totaal niet geschikt - want levensgevaarlijk - voor een 

meerpersoonsexcursie. We - koninklijk meervoud - volgen het pad wel en 

proberen te anticiperen op naar beneden racende fietsers. We zien de 

hele middag meer dan 10 verschillende soorten vlinders. Dat betekent dat 

een echte excursie eer minstens 30 gezien zou hebben. We slaan per abuis 

linksaf en vinden een Ophrys Fusca. Die heeft vanaf nu gezelschap van 

een jodekoekendoosje. Uiteindelijk lopen we tweemaal volkomen dood. 

Er is echt geen leuk rondje te lopen, ook niet dwars door de 

esparcettevelden. Na 4 uur stevig doorstappen zijn we bij de camping 

terug. Het is een mooi, doodstil gebied! Neem wel een kaart met 

hoogtelijnen mee want er zijn allemaal doodlopende paden en kleine  

Foto Ruud Luttmer                                                                                                barranco's van een paar meter breed maar ook een paar meter diep. 



Opgemerkt: 3 soorten orchideeën, minstens 3 soorten roestige vlinders - twee met en een 

zonder stippen -  zwart delta'tje, page, wit groot en klein, veel blauw en twee hagedissen. 

                   Foto Peter Rooij: De trap bij Rio Vero met een 

           Saturnia pyri (grote nachtpauwoog) 

 

 
Foto Ruud Kuiperts:  

Vroege spinnenorchis      

 

 

 

         

                                                                                                                     Alle nachtvlinderfoto’s: Ruud Luttmer 
 

Saturnia pyri (grote nachtpauwoog)             Smerinthus ocellatus (pauwoogpijlstaart)
   

                                                                                          

 

 

 

 



 

 

 

Hyles euphorbiae 

 (wolfsmelkpijlstaart) 

 

 

                          

 

                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

          Arctia villica (roomvlek) 

 

 

 

 

 

 

 Cerula vinula 

 (hermelijnvlinder) 

 

 

                                                                              Diaphora mendica (mendicabeer, donkere vorm)   



 Dinsdag 2 mei 

Excursie 32:   De oevers van de Rio Vero bij Castillazuelo  

Excursiegebied:  
Excursieduur:  
Onderwerp:   Vogels, planten 
Vervoer:   Auto 15 km, rondwandeling 3,5 km, hoogteverschil 50 m 
Aantal deelnemers: 24 
Excursieleider: Ellen 
Verslag:  Eleonora  
 
Sfeerverslag  
 

Bij aankomst in het dorp werd de groep gesplits in 2 groepen die 
in tegengestelde richting vertrokken.  Het was een wandeling met 
een legio aan biotopen. Van kale rotsen tot malse 
rivierbeddingen. Te veel om te beschrijven. Wat ik dan ook niet 
zal doen. Voor de enorme diversiteit aan planten en andere 
waarnemingen verwijs ik dan naar de waarnemingenlijsten.  

 
 

 
Foto’s Tineke Schwab 

  



Wat opviel aan het begin van het dorp was een enorm veld met menshoge 
mariadistels en in het dorp de wasplaats. De locale wasvrouwen hadden hier 
destijds een zekere faam in verworven en waren wijd en zijd bekend om hun 
vaardigheden. In de straten waren de huizen regelmatig versierd met 
huiszwaluwen nesten.  De kerk van het dorp heeft nog een versterkte toren 
en is gebouwd naast een hotel dat zwierig opgetuigd is met grappige 
popachtige figuurtjes.  
Op de brug in het dorp werden de eerste wielewalen gespot. Vlak na het dorp 
ging de weg  fors omhoog en bleef dat eigenlijk doen en dat terwijl de tocht 
maar een hoogteverschil van 10 m zou hebben. Het uiteindelijke hoogte 
verschil bleek 43 meter.  
 
 
Foto Volkert Bakker: Adonisblauwtje  

 
 
Genoten werd er, op een rond afgesleten zandsteenplateau, met uitzicht 
over het dal, de heuvels en het dorp, van de koffie onder een bewolkte 
lucht in een zachtbriesje dat zodra de hielen werden gelicht stevig 
aantrok.  
Na het passeren van de andere groep, waarbij geanimeerd informatie 
werd uitgewisseld, werden de benen lang uitgestrekt voor de lunch op de 
rotsen aan de klaterende beek met wielewalen geroep als 
achtergrondmuziek. Populieren gaven her en der met hun 
pluisjessneeuw een feeëriek accent aan het landschap. Met het zandpad 
met zicht op de ruïne boven het dorp naar de parkeerplaats eindigde de 
zeer afwisselende rondwandeling. 
 

 

                            Foto Ruud Luttmer: Zerynthia rumina ( Spaanse pijpbloemvlinder) 



 

Alle foto’s Tineke Schwab:  

Asperge orchis 

 

Osmia aurulenta 

  

 

 

 

Adonis blauwtje  



Excursie 33:   Wandelroute langs de Huevo de Morrano.  

Excursiegebied: Morrano 
Excursieduur:  
Onderwerp:  Vogels (Gieren, Slechtvalk) en planten (Linum suffruticosum) 

Vervoer:   Met de auto langs Bierge naar Morrano 50 km, wandelen 6 km bewegwijzerd, hoogteverschil 112 m. 
Aantal deelnemers: 6 
Excursieleider: Ruud K. 
Verslag:  Marianne 
 
Sfeerverslag  
 

Morrano is een klein dorpje met een mooie romaanse kerk. Zoals in veel Spaanse dorpen zijn ze 

druk doende met de aankleding van het dorp. Het plaveisel en de potten met planten op het 

piepkleine kerkpleintje zijn verzorgd, de kerkdeur uit 1882 zit nieuw in de verf, het kerkdak 

oogt deugdelijk. We kunnen jammer genoeg niet naar 

binnen al vrezen we wat we daar aan zouden treffen. 

Veel van de boogvensters zijn dichtgetimmerd. De 

weggetjes het dorp in en uit hebben muurtjes. Plantjes 

kijken op ooghoogte dus. Vanaf de auto's starten we de 

route. Na 500 meter of zoiets komen we bij een riante 

uitkijkplek. Gieren en koffie. Dan dalen en stijgen we 

rechtsom de imposante rotsformatie, eten wat, 

knappen een miniem uiltje en komen zonder 

problemen weer bij de auto's. Prachtige stille natuur,  

Foto’s Ruud Kuipers: bloei Wit vlas                       geen wind. Fijne wandeling. 
                                            (Linum suffruticosum)                                           
                                                                                                                                    Bloem van de winde Convolvulus cantabrica 

  



Excursie 33A:  Middagexcursie via Albergue l’Albarda tot voorbij Puente l’Albarda 

Onderwerp:  Vinders (Blauwe ijsvogelvlinder op Euphorbia serratula) en planten (Bostulpen). 

 

 

 

 

 

 

Foto Bert van Jaarsveld: Blauwe ijsvogelvlinder  

 

  



Woensdag 3 mei 

Excursie 35:   Het voederen van de gieren bij Alquézar  

Excursiegebied: Alquézar, voederplaats gieren, daarna wandelen, route de Basacol of 8B Crossbillguide. 

Excursieduur:  
Onderwerp:  Vogels 
Vervoer:   Auto 13 km, lopen 3 km 
Aantal deelnemers: 24 
Excursieleider: Geen 
Verslag:  Eleonora 
Route: 
Bijzonderheden:  
 
Sfeerverslag  
 
In Alquezar splitste de groep zich op in wel en geen koffiedrinkers op een terras. Het was in het begin lastig de goede route te vinden. De 
borden en ook de kaart waren niet duidelijk en wederom bood het navigatiesysteem uitkomst. De borden stonden pas als na de splitsing. 
Daarna werd de wandeling goed aangegeven. 

Bij een grote brem werd gedemonstreerd hoe je het stuifmeel kon laten stuiven. Dat 
lukte niet iedereen. Alleen aanraken bleek niet genoeg. De onderlip moest daarbij goed 
vastgehouden worden. Ook hier baarde oefening kunst.  
Een soort stenen iglo en typisch voor de Guara, bleek een schuilhut voor de pastor.  Even 
waren er vraagtekens zo van: “wat moet een geestelijke in deze hutjes”?, maar een 
pastor is natuurlijk een herder.  
De weg ging over in een smal stijl pad omhoog met veel losse keitjes, dat aan beide 
kanten dichtbegroeid was met jeneverbes, brem, tijm met af en toe wat jonge eiken.  Her 
en der werd dat opgefleurd met gele klavers, blauwe bieslelie, felblauw vlas en 
esparcette. Wat opviel was dat hoger op de heuvel aanmerkelijk minder bremmen 
stonden.  
 
Foto Ruud Luttmer 



Het pad werd regelmatig gemarkeerd door vossenuitwerpselen en in het 
zand op een traptrede was zelfs een duidelijk vossepootafdruk te zien. 
Inmiddels werden af en toe gestage regenspetters afgewisseld met een bleek 
zonnetje.  
Bij de kijkhut was de weg afgesloten door een hek waar je zo omheen kon 
lopen. Maar daar stond een bord verboden voor onbevoegden. De omheining 
aan beide kanten van de kijkhut bestond helaas uit rieten schermen die het 
uitzicht fors belemmerden.  
Grote wolken van vale gieren, soms wel zestig, cirkelden in het luchtruim 
gretig wachtend op voer, net als de KNNV-ers op de aanval van de gieren op 
dat voer.  
 
Foto Bert van Jaarsveld: Vale gier 
 
 

De rotspunt tegenover de kijkhut zat volgestouwd met wachtende 
gieren. Om deze goed te kunnen zien moest je in de bidhouding 
aannemen. Men gaat er zeker van uit dat ieder zijn eigen krukje mee 
heeft.  
Toen de voederauto kwam vlogen de KNNV-ers veel gretiger naar de 
kijkhut dan de gieren naar het voedsel, dat heel onsympathiek, buiten 
het gezichtsveld van de kijkers werd gedropt, als het al gedropt is. Want 
over dat laatste bestaat grote twijfel. Bij de gieren was geen verandering 
in gedrag te bespeuren na het vertrek van de kadaverauto en een ½  uur 
later hielden de eerste excursiegangers het voor gezien en 
druppelsgewijs ook de rest. Het voeren was een teleurstellende 
voorstelling. De wandeling op zich was wel mooi met vergezichten  vanaf 
verschillende uitkijkpunten op de bergen en het dorp, waar de koffie 
heerlijk smaakt met zicht op de rotsen en voorbij vliegende 
alpenkraaien. 
 

Foto Ruud Luttmer 



Excursie 36:   Wandelroute Virgen del Castillo vanuit Rodellar, over het dorpje Cheto  

Rodellar route Virgen del Castillo 

Excursiegebied:  
Excursieduur:  
Onderwerp:  Planten (Veel varens en veel Genaalde streepvaren), vogels 

Vervoer:  Per auto 33km naar Rodellar over mooie, smalle weg, lopen 3,8 km, hoogteverschil 240 m. 
Aantal deelnemers: 3 Geertje, Loek en Ruud K 
Excursieleider: Geen 
Verslag:    
 
Sfeerverslag  

Met z'n driee n in e e n busje op weg naar Bierge. Vlak voor Bierge 
slaan we af naar Rodellar. We rijden over een mooie, smalle, zeer 
bochtige maar goede weg de bergen in. Prachtige uitzichten. Bij 
het eerste plaatsnaambord van Rodellar gaat een weg links 
omlaag naar de parkeerplaats (bord P obligatoire). Onze 
wandelroute naar Virgen del Castillo over Cheto begint aan het 
begin van het stadje, rechts voor het terras  van restaurant 
Florentino langs, bij groene wegwijzers. Het pad duikt daar tussen 
een huis en een stenen muur door. Het klimt een hele tijd tussen 
muren van los gestapelde stenen door, door het nog maar heel 
kleine dorp Cheto. Het worden wel erg veel muurtjes, maar we 
vinden er mooie varentjes op. Heel veel schubvaren en 
steenbreekvaren, maar het hoogtepunt zijn de genaalde 
streepvarens!  Die zien we de rest van de route nog heel veel.  
 
 
Foto Ruud Kuipers: Genaald streepvaren (Asplenium fontanum) 



De muurtjes houden gelukkig op. We krijgen prachtig uitzicht over het dal van 

de rio Mascún, met rotswanden met uitgeslepen ´abrigo´s´.We zien de Ermitá 

de la Virgen del Castillo liggen, maar het uitzicht daar lijkt ons niet mooier, dus 

we klimmen er niet naar toe. We komen langs de Fuente de Fonciaches met 

veel echt venushaar. Het laatste deel van de route is erg mooi. We horen en 

zien blauwe rotslijsters. Onder de buxus groeien alle varentjes en bloeit ook de 

ramonda! Van de nonnetjesorchis en vliegenorchis zien we maar een paar 

exemplaren. Onderaan een abseilwand staan plukken arcocapnos enneaphylla 

mooi in bloei. Door het stadje Rodellar terug. 

 

                   Alle foto’s Ruud Kuipers: Ramonda myconi          

 

 Nonnen orchis      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Vliegenorchis                   Snippenorchis                    

  



Excursie 37A:  Puente l’Albarda 
 

Excursiegebied: Rio Vero vanaf de camping stroomafwaarts op de linker oever 

Excursieduur: Wandelen vanaf camping 3,5 uur 

Onderwerp:  Van alles wat  

Vervoer:   Wandelen 
Aantal deelnemers: 4 
Excursieleider: Henri 
Verslag:  Henri  
 
Sfeerverslag  
 

Met af en toe een paar druppels regen lopen we 20 meter de 

geasfalteerde weg naar Colungo op en gaan dan naar beneden langs 

de ruïne van een watermolen. We passeren de oude brug. Met dit 

frisse vochtige weer en op dit tijdstip van de dag laten vlinders zich 

nauwelijks zien, maar planten en vogels zijn er in overvloed. We 

lopen een goed begaanbaar pad boven de Rio Vero, op afstand van 

een paar huizen. Vervolgens steken we een zijriviertje over en 

nemen een zijpad omhoog naar een wijngaard waar wilde tulpen 

langs de kant van de weg staan. Hier eindigt het pad. Regelmatig 

horen we bijeneters, maar ze blijven op grote afstand. Na de koffie 

gaan we verder op het hoofdpad. Ook dit pad eindigt in een 

wijngaard en loopt dood. Verstandige mensen gaan terug langs 

dezelfde route. Drie klauteren omhoog van terras naar terras om 

uiteindelijk op de weg naar Colungo uit te komen. Hier komen de 

bijeneters pas goed in beeld. Over de geasfalteerde weg is het nog 1 

km naar de camping. 

Alle foto’s Bert van Jaarsveld: Bijeneters 



  



 Excursie 37B:  Puente l’Albarda 

Excursiegebied: Wandelen vanaf camping. 

Excursieduur: Wandelen, 3 km 
Onderwerp:   Vogels, vlinders en planten 
Vervoer:    
Aantal deelnemers: 6 
Excursieleider: Jitske 
Verslag:  Jitske 
 
Sfeerverslag  

Om drie uur vertrekken we met 6 personen. We worden blij verrast door een variatie 

aan kleurige vlinders, i.t.t. 's morgens. Kennelijk heb je daar warmte voor nodig. IJverig 

proberen we ze scherp op de foto te krijgen maar ze zijn wel erg snel. We zijn vooral 

onder de indruk van de blauwe ijsvogelvlinder. Ook de planten zijn de moeite waard, al 

zijn we niet ver genoeg doorgelopen (ongeveer 1,5 km)  om de tulpjes te zien. Van de 

vogels zijn geen nieuwe soorten te melden. 

 

 

Foto Ineke Allis:  

Oude brug bij de camping  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Foto Ruud Kuiperts:  
Blauwe ijsvogelvlinder    

 



 

Foto Lidia den Oudendammer:  

Moerasparelmoervlinder 

          

 

 

  

 

 

 

Foto Volkert Bakker: 

Gewoon dwergblauwtje 

      

 

 

 

Foto Volkert Bakker: 

Moerasparelmoervlinder 

 

    

  

                                

                                

 

 

                               

Foto Volkert Bakker:  

                                               Spaans bloemenblauwtje 



Waarnemingen nachtvlinders 

 

 

 

 

Foto Volkert Bakker: Hermelijnvlinder  

 

 

                   

 

   Overige foto’s Tineke Schwab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donderdag 4 mei 

Excursie 38:   Wandelroute Virgen del Castillo vanuit Rodellar 

Excursiegebied:  
Excursieduur:  
Onderwerp:    
Vervoer:   Auto 33 km, lopen 3 km 
Aantal deelnemers: 14 
Excursieleider: Jan F. 
Verslag:  Tineke 
 

Sfeerverslag  
Op de warmste dag tot nu toe vertrekken we naar Rodellar. Het korte broekengehalte is 45% en 

dat is nog niet eerder voorgekomen. De slingerende weg van Bierge naar Rodellar voert steeds 

dichter naar het gebergte van de Pyreneeën. Vlak voor Rodellar gaat links een weg omlaag naar 

de parkeerplaats. Bij restaurant Florentino, aan het begin van het stadje, begint rechts de route 

Virgen del Castillo via Cheto, aangegeven met groene wegwijzers. Tot Cheto is het een oud 

aangelegd pad met aan weerszijden gestapelde muurtjes die vroeger terrasjes met o.a. 

olijfbomen begrensden. Zo zal het vroeger veel meer geweest zijn. Er worden veel foto's gemaakt 

van het weggetje en de mooie muurtjes, waar verschillende soorten varens, umbellicus en 

sedums op groeien. Cheto bestaat uit één bewoond huis en nog enkele restanten van andere 

huizen en schuurtjes. Na de lunch loopt bijna iedereen  door naar het Castillo. Vanaf hier kun je 

in oostelijke en westelijke richting het hele dal overzien. Overal in de rotswanden  "abrigo's" -  

holten door het gletsjerwater  dat hier ooit gestroomd heeft, uitgesleten. Een deel neemt de weg 

terug naar Rodellar over de helling, een ander deel daalt af naar de diepte waar het riviertje 

stroomt. Dit moet meerdere keren overgestoken worden om ook in Rodellar te belanden. Vooral 

landschappelijk een mooie route.  

Foto Han de Vries 



 

 

 
 
Foto’s Tineke Schwab 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



Excursie 40:   Wandeling naar Fuente de la Tamara langs de Rio Alcanadre 

Excursiegebied: Fuente de Tamara 
Excursieduur: Heen en terug wandeling 5,6 km; tot het begin van het stijgende smalle pad.  

Onderwerp:  Vogels en planten (Gezegende distel) 

Vervoer:  Startpunt de parkeerplaats voorbij Bierge (15 km) vlak voor de brug over de Rio Alcanadre, totaal 30 km  

Aantal deelnemers: 14 
Excursieleider: Ellen 
Verslag:  Eleonora  
Route ernaar toe:  
 
Sfeerverslag  
 

Langs sterk kronkelende wegen met af en toe zeer steile afgronden werd het 
vertrekpunt  bereikt. De route werd hier goed aangegeven. Een breed zandpad 
moest gevolgd worden. Een aasgier wit spiegelend tegen de blauwe lucht liet hier 
een demonstratie van vliegkunst zien. Vanaf het rijzende en dalende pad was af en 
toe het rustig stromende, kristalheldere water van de slingerende rivier in de 
diepte te zien. Door de bodemsamenstelling en schaduwpartijen verschilde de 
kleur van het water van vaalgroen tot 
donkerblauw.  
Het ging tussen amandelboomgaarden 
en graslanden vol klaprozen door 
terwijl in de berm scala aan bloemen 
te vinden was. 
Van morgenster tot gezegende distel. 

Foto Volkert Bakker: Spaanse pijpbloemvlinder 

 
Diverse vlindersoorten lieten zich op de gevoelige plaat vastleggen net als een enkel 
orchidee o.a. uit het orphisgeslacht.   
 

Foto Ineke Allis: Aspergeorchis 
 



Veel huiszwaluwen hadden zich genesteld onder overstekende randen van een ravijn 
terwijl een hop golvend het water overstak om achter de hoge ravijnrand te verdwijnen.  
De koffie werd in de schaduw genuttigd waar een duidelijke afdruk van een vossenpoot te 
zien was. Onderwijl showde  een slangenarend zijn lichte borst en bivakmuts. Een slinger 
van hoogspanningskabels aan masten versierde de bergen aan de overkant van de rivier 
waar een op een schildpad lijkende rots te zien was. In het weiland verderop stonden  
paarden in plaats van koeien en een klein waterplasje langs het pad was overbevolkt met 
kikkervisjes.  
Aan vogels en vogelgeluiden was geen 
gebrek. Van Orphuisgrasmus tot hop. 
Zie vogelwaarnemingen.  
Het pad ging na ca. 2 km over in een 
invalidenpad. Tot hier mocht de invalide 
met de auto. Het pad liep naar een 
uitzichtpunt. Langs het pad stond een 
informatiebord, over wilde zwijnen en 
later één over een genetkat, ondertiteld 
met braille. Ook de contouren van de 
beesten en de sporen op het bord waren 
verhoogd weergegeven.  
 

Foto Ineke Allis: Wit bosvogeltje 

 

 

 

Foto Ineke Allis: Aangebrande orchis 

  



Vlak na het zwijnebord lag demonstratief een zwijnekeutel op het pad.  Helaas te groot voor 
onze bakjes.   
Bij het uitzichtpunt werd de lunch verorberd met uitzicht op de bossages in de diepte 
waarachter de rivier zich verstopt had en een rotsformatie hoog aan de overkant die deed 
denken aan een ruziënd  echtpaar. Hier werd tevens besloten terug te keren.  Het gemiste 
weggetje naar de Fuente de Porrillo werd op de terugweg toch gevonden maar gezien de tijd 
werd verder gelopen.  
Vanaf de parkeerplaats liep een trappenpad naar beneden naar de brug over de rio Alcanadre. 
Deze rivier is 1473 km lang en ontspringt in de Guara en mond uit in de rio Cinca. Vanaf hier 
was de salto, het woord voor waterval, goed te zien. Deze ontstond uit een klein stuwmeer dat 
een elektriciteitscentrale voedde. 
Een blauwe rotslijster op de schildpadrots was de afsluitende klapper van deze excursie. Een 
interessante wandeling door een afwisselend landschap op deze wat weer betreft 1e Spaanse 
dag. 
 
                                                                                                                                                                      Foto Ineke Allis: Ramonda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Ruud Luttmer: Anacridium aegypticum 
(bloemkoolsprinkhaan) 

 



Foto’s Ruud Luttmer: 

 

 

 

 Lysandra bellargus (man adonisblauwtje) 

 

                                                                                       

 

 

 

 

                                                                           Pseudophilotes panoptes 

 (Spaans klein tijmblauwtje) 

 

 

 

 

 

 

Malacosoma neustra  

(ringelrups) 

   

                            



 

Foto’s Ruud Luttmer: 

 

Pontia daplidice (resedawitje) 

 

 

 

Anthocharis euphenoides (man geel 

oranjetipje, lichte vorm! Dus vrijwel 

wit. Verschil met ons oranjetipje 

duidelijk op ok avl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

        Euphydrias aurinia     

                                                                                                                                 (moerasparelmoervlinder) 

 



 

Foto’s Ruud Luttmer 

 

 

Xylocopa violacea (blauwzwarte houtbij) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                  Euphydryas desfontainii (mozaïkparelmoervlinder) 

 

 



Vrijdag 5 mei 

Excursie 42:  Albergue Puenta la Albada 
 
Excursiegebied:  
Excursieduur:  
Onderwerp:    
Vervoer:   Wandeling vanaf de camping totaal ca. 5 km 
Aantal deelnemers: 6 
Excursieleider: Ellen 
Verslag:  Eleonora  
 
Sfeerverslag  
 

Deze wandeling is al diverse keren gelopen voor waarnemingen verwijs ik dan ook 
naar die lijsten.  
Iets over 9.00 uur  betrad de 6 mensformatie het pad 
naar de watermolenruÏne. Zowel de ruïne  als het pad 
er naar toe werden gestaag  ondergedompeld in een 
neerdwarrelende sneeuw van populierenpluis 
hetgeen een sprookjesachtig beeld opleverde en 
waar het bleek bosvogeltje zich ook nog liet zien.  
Aan de overkant van de rivier vlak naast de 

gerestaureerde brug uit de 13e eeuw zat een paartje  

bonte spechten te dollen.  Het pad liep verder langs 

de Albergue. Stapstenen her en der in het beekje 

voorkwamen natte voeten .  

 

Foto Bert van Jaarsveld: De grote oversteek                  

Foto Ruud Luttmer: Grote bonte specht  



De koffie  werd gedronken op een verhoging bij een wijngaard waar speciaal voor ons 

een zitje was neer gezet. Wilde tulpjes aan de overkant van het pad en het geluid van de 

enorme kudde bijeneters die onderweg ook al regelmatig door het beeld was gevlogen 

luisterden dit samen zijn op. Een hop wilde daar in zijn eentje niet voor onderdoen en 

ging ook lekker te keer.                                                                                  

 

Teruglopend richting het stroompje dat we gingen volgen, werden we af en toe 
bespettert met wat regendruppels. Her en der werd door een optimist nog een paar 
keer een spurt naar boven genomen voor het uitzicht. Komend bij de weg, bij de brug, 
werd de weg overgestoken om de gemarkeerde wandelroute richting Buena te volgen. 
Het pad dook de diepte weer in naar de rio Vero waar verderop bij een stuwtje een 
soort estuaria was. Zowel voor als na de stuw "Hollandse" planten maar ook een 
behaarde munt soort. Vanaf hier keerden we op onze schreden terug.  
Dezelfde weg werd genomen, waar de vele aangetaste bomen ons weer opvielen, ons 
leek de oorzaak vorst. Met een korte afsnijding bij de Albergue, stiefelden we om 13.00 
de camping weer op.  
 
 

Foto Ruud Luttmer: Wilde tulp 

  



Excursie 46:  De rechter oever van de rio vero, richting Alquézar    

Excursiegebied:  
Excursieduur: 4 uur, sukkelen, tot bijna bij het dorp 
Onderwerp:    
Vervoer:   Wandelen vanaf camping 
Aantal deelnemers: 7 
Excursieleider: Loek 
Verslag:  Ben 
 
Sfeerverslag  

Het leek een eenvoudige wandeling te worden, maar na het einde van de camping haakte 

de eerste deelnemer af, want het was toch 

behoorlijk sluip door kruip door en omhoog en 

omlaag. Na de koffie werd het steiler en er 

heerste grote onduidelijkheid hoe het verder zou 

gaan en of we bijvoorbeeld op de grote weg 

zouden kunnen komen. Er haken nog drie 

deelnemers af. Met drie overgeblevenen lopen we 

de steile helling verder op tot tegenover 

Alquézar. We stuiten op een diepe kloof die we 

echt naar beneden en boven zouden moeten gaan 

om in het dorp te komen.  

Foto Folkert Bakker: Zuidelijk dwergblauwtje  

Als we de oude route weer terug vinden besluiten we die terug te nemen.  

Een avontuurlijke wandeling. Wel stevige schoenen aandoen! De drie die eerder terug keerden 

steken door het water de rivier over aan het eind van de camping. Waardering 8.  
                                                                                  Foto Peter Rooij:    Mantis religiosa (europese  bidsprinkhaan),  

                                                                                                                                op camping Rio Vero    
Overige excursies zijn herhaalexcursies en hier is geen verslag van. 



Bonte avond 

Voorzitter: “Het kamp werd voortreffelijk  afgesloten met een gezamenlijke maaltijd  

                        waarvan de organisatie in handen was van Jan Westhuis”  

 

 

 

 

 

 

 

       Foto’s Ruud Luttmer 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Foto’s Ruud Luttmer 



Vogellijst KNNV-kamp Ebrodelta / Sierra de Guara 22 april - 06 mei  
 

                       

datum  (april resp. mei)  23  24  25     26    27  28    29  30  1  2   3  4  5  

excursienr.  KE 1 2 5 6+
7 

8 8A 9 10 11 12 13 14 * 17 18 19 20 21 22 ** K
G 

25 27 29 30 32 33 33
A 

36 37 38 40 44 46 

Grauwe Gans Anser anser  x                                   

Bergeend Tadorna tadorna   x x                x                

Krooneend Netta rufina    x x       x   x     x                

Kuifeend Aythya fuligula               x     x                

Krakeend Anas strepera  x x x        x   x     x                

Slobeend Anas clypeata  x x x   x                             

Wilde Eend Anas platyrhynchos x x x x x x x  x  x x x  x x  x  x x x   x  x        x 

Rode Patrijs Alectoris rufa        x     x            x        x   

Kwartel Coturnix coturnix                     x    x           

Aalscholver Phalacrocorax carbo   x x  x  x     x        x                

Kwak Nycticorax nycticorax x   x x          x     x                

Ralreiger Ardeola ralloides x  x x x x   x  x    x   x   x               

Koereiger Bubulcus ibis x  x x x x   x   x x  x x    x                

Kleine Zilverreiger Egretta garzetta x x x x x x x  x  x x x  x x  x  x x               

Grote Zilverreiger Casmerodius albus x          x x    x    x                

Blauwe Reiger Ardea cinerea  x  x x x x      x x  x x    x x      x         

Purperreiger Ardea purpurea  x x x x x x    x x      x  x x               

Ooievaar Ciconia ciconia                     x    x           

Zwarte Ibis Plegadis falcinellus  x x x x x     x x x  x x  x  x x               

Lepelaar Platalea leucorodia           x                         

Flamingo Phoenicopterus roseus x x x x x x x    x x x  x x                    

Dodaars Tachybaptus ruficollis  x  x x x      x   x   x  x                

Fuut Podiceps cristatus  x x x x x          x    x                

Zwarte Wouw Milvus migrans                     x x x  x   x x    x  x 

Rode Wouw Milvus milvus                      x x  x x x x x   x    

Lammergier Gypaetus barbatus                       x x            

Aasgier Neophron percnopterus                      x x x x x  x x    x  x 

Vale Gier Gyps fulvus                      x x x x x x x x x x  x x x 

Slangenarend Circaetus gallicus             x           x         x   

Bruine Kiekendief Circus aeruginosus   x x x x      x      x  x x    x           

Blauwe Kiekendief Circus cyaneus                         x           

Grauwe Kiekendief Circus pygargus                         x           

Dwergarend Aquila pennata         x             x   x x  x x      x 

Steenarend Aquila chrysaetos                     x               



Visarend Pandion haliaetus                  x                  

Torenvalk Falco tinnunculus x x x x  x   x  x x x  x   x  x x x x x x         x x 

Slechtvalk Falco peregrinus                            x        

Waterral Rallus aquaticus    x                                

Waterhoen Gallinula chloropus x x  x x x     x x   x x  x  x x               

Meerkoet Fulica atra  x x x x x   x  x x x  x x  x  x x               

Purperkoet Porphyrio porphyrio  x  x      x  x   x     x                

Scholekster Haematopus ostralegus      x x                             

Steltkluut Himantopus himantopus x x x x x x x  x  x x   x x  x   x               

Kluut Recurvirostra avosetta   x  x x x        x x                    

Vorkstaartplevier Glareola pratincola  x x x  x x    x    x   x                  

Kleine Plevier Charadrius dubius   x            x                     

Bontbekplevier Charadrius hiaticula x x x x                                

Strandplevier Charadrius alexandrinus x x x   x x     x   x x  x                  

Zilverplevier Pluvialis squatarola   x   x x        x                     

Drieteenstrandloper Calidris alba       x         x  x                  

Kleine Strandloper Calidris minuta      x x                             

Temmincks 
Strandloper 

Calidris temminckii               x                     

Krombekstrandloper Calidris ferruginea       x                             

Bonte Strandloper Calidris alpina    x   x                             

Kemphaan Philomachus pugnax       x   x                          

Regenwulp Numenius phaeopus x     x                              

Oeverloper Actitis hypoleucos x x x x x      x    x   x  x x x     x  x       

Witgat Tringa ochropus     x                               

Zwarte Ruiter Tringa erythropus   x                                 

Groenpootruiter Tringa nebularia x x x x x x x                    x         

Bosruiter Tringa glareola x x x x x          x                     

Tureluur Tringa totanus x x x x x x      x   x x    x x               

Steenloper Arenaria interpres   x   x                              

Dunbekmeeuw Chroicocephalus genei  x x  x x x      x       x                

Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus x x x x x x   x  x x x  x   x  x x               

Zwartkopmeeuw Larus melanocephalus    x                x                

Audouins Meeuw Larus audouinii x x x x x x x     x    x  x  x                

Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus                x                    

Geelpootmeeuw Larus michahellis x x x x x x x  x  x x x  x x  x  x x               

Dwergstern Sternula albifrons     x      x x                        

Lachstern Gelochelidon nilotica   x               x                  

Reuzenstern Hydroprogne caspia     x    x                           

Witwangstern Chlidonias hybrida  x x x x x x    x x   x   x  x                



Zwarte Stern Chlidonias niger    x  x                              

Grote Stern Sterna sandvicensis x x    x x    x x   x   x                  

Visdief Sterna hirundo x x x x x x x  x  x x   x x  x  x x               

Rotsduif Columba livia         x             x x  x x    x     x 

Houtduif Columba palumbus x    x    x   x x  x   x   x x x  x x x x x x x  x  x 

Turkse Tortel Streptopelia decaocto x  x x x x x x x  x x x  x   x  x     x  x x x x      

Zomertortel Streptopelia turtur x  x     x    x               x x x  x  x   

Koekoek Cuculus canorus  x        x                      x x    

Kerkuil Tyto alba x                          x         

Dwergooruil Otus scops x                                   

Steenuil Athene noctua x                        x           

Bosuil Strix aluco                      x              

Ransuil Asio otus x                                   

Gierzwaluw  Apus apus x x x      x  x x x x   x x  x x x x x x x x x x x x   x x 

Alpengierzwaluw Apus melba                       x         x    

IJsvogel Alcedo atthis        x                   x         

Bijeneter Merops apiaster x       x x    x x     x  x x  x x  x x x x x  x  x 

Hop Upupa epops            x x x       x    x x  x  x   x   

Draaihals Jynx torquilla                      x   x  x  x  x x x   

Iberische Groene 
Specht 

Picus viridis sharpei                      x   x        x   

Grote Bonte Specht Dendrocopos major                      x       x  x  x  x 

Wielewaal Oriolus oriolus x           x  x x      x x x  x x x x  x x x x  x 

Iberische Klapekster Lanius meridionalis                         x           

Roodkopklauwier Lanius senator x  x    x                  x        x  x 

Ekster Pica pica x x x x x    x  x x  x x x  x  x x    x  x x        

Gaai Garrulus glandarius                          x          

Alpenkraai Pyrrhocorax pyrrhocorax                       x x            

Kauw Corvus monedula        x      x       x    x           

Zwarte Kraai Corvus corone                     x x x  x        x   

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

Goudhaan Regulus regulus                 x               x    

Vuurgoudhaan Regulus ignicapilla                              x x  x   

Pimpelmees Cyanistes caeruleus         x        x      x        x x x   

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

Kalanderleeuwerik Melanocorypha calandra                         x           

Kortteenleeuwerik Calandrella brachydactyla x x x x x x x    x x   x   x  x                

Kuifleeuwerik Galerida cristata x x x x x x x    x x   x x  x  x x    x  x         

Boomleeuwerik Lullula arborea                        x      x     x 

Oeverzwaluw Riparia riparia  x         x               x          



Rotszwaluw Ptyonoprogne rupestris                       x x  x  x  x   x x  

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

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

Cetti’s Zanger Cettia cetti        x    x x x       x x     x  x x x  x  x 

Staartmees Aegithalos caudatus                      x             x 

Bergfluiter Phylloscopus bonelli x        x      x       x x  x  x x x x x x x  x 

Tjiftjaf Phylloscopus collybita x x x x        x   x   x           x x      

Fitis Phylloscopus trochilus x x x x   x    x    x   x  x          x  x    

Provençaalse 
Grasmus 

Sylvia undata                                x    

Brilgrasmus Sylvia conspicillata       x                             

Baardgrasmus Sylvia cantillans   x      x             x   x    x x   x  x 

Kleine Zwartkop Sylvia melanocephala         x        x    x  x x  x        x  

Westelijke 
Orpheusgrasmus 

Sylvia hortensis         x             x   x   x x x   x x x 

Grasmus Sylvia communis x                                   

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

Snor Locustella luscinioides    x                                

Orpheusspotvogel Hippolais polyglotta       x               x     x  x      x 

Kleine Karekiet Acrocephalus scirpaceus    x x x              x                

Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus    x x x              x                

Grote Karekiet Acrocephalus arundinaceus    x x       x        x                

Graszanger Cisticola juncidis x x x x x x x    x x  x x x  x  x x       x        

Boomkruiper Certhia brachydactyla                     x x x      x x x x   x 

Winterkoning Troglodytes troglodytes         x    x    x      x    x x   x  x   

Zwarte Spreeuw Sturnus unicolor x x x x x x  x x   x x x x x  x  x x  x  x  x x  x   x   

Waterspreeuw Cinclus cinclus                      x              

Merel Turdus merula         x    x        x x x  x x x x x x x  x  x 

Zanglijster Turdus philomelos                      x              

Grauwe 
Vliegenvanger 

Muscicapa striata x  x    x    x x   x  x   x         x x x     

Roodborst Erithacus rubecula         x        x     x x        x  x   

Nachtegaal Luscinia megarhynchos        x     x x       x x x  x x x x x x x  x x x 

Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros  x                     x x x   x  x   x   

Gekraagde Roodstaart Phoenicurus phoenicurus x  x x       x    x                     

Paapje Saxicola rubetra      x     x                         

Roodborsttapuit Saxicola rubicola                         x           

Tapuit Oenanthe oenanthe x x x   x x    x              x           

Westelijke Blonde 
Tapuit 

Oenanthe hispanica                         x   x        



Blauwe Rotslijster Monticola solitarius                       x     x  x  x x   

Bonte Vliegenvanger Ficedula hypoleuca x x  x       x x   x     x         x x   x   

Huismus Passer domesticus x x x x x x   x  x x x x x   x  x x x x  x  x x x x   x  x 

Spaanse Mus Passer hispaniolensis x                                   

Ringmus Passer montanus x  x x     x      x                     

Gele Kwikstaart Motacilla flava  x x x x  x    x x   x   x  x x     x          

Iberische Gele 
Kwikstaart 

Motacilla flava iberiae   x x           x                     

Grote Gele Kwikstaart Motacilla cinerea                     x x    x x  x      x 

Witte Kwikstaart Motacilla alba             x x         x  x  x      x   

Waterpieper Anthus spinoletta               x                     

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

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

Groenling Chloris chloris x  x x    x x  x x x x x      x x x  x x x  x x x  x  x 

Putter Carduelis carduelis   x     x x   x x x x      x x x  x  x  x x x  x x x 

Sijs Spinus spinus                               x     

Kneu Linaria cannabina         x      x          x     x   x   

Cirlgors Emberiza cirlus                      x x       x  x x x x 

Grauwe Gors Emberiza calandra                     x    x  x x  x   x  x 

                                     
* 26/04 Amposta Jan Westhuis (niet in excursielijst) ** 29/04 onderweg van Ebrodelta naar Sierra de Guara        Loek Batenburg       

  



Lijst van waargenomen vlinders.              
  
Voor de dagvlinders is de volgorde aangehouden van 'Dagvlinders van Europa (Tristan Lafranchis, KNNV Uitgeverij; ISBN 
9789050113021).  
Bij de nachtvlinders zijn de "macro's" , voor zover mogelijk, vermeld op volgorde van de veldgids 'Nachtvlinders'; 1e druk (Tirion 
Natuur; ISBN 90-5210-625-8); voor de niet nederlandse "macro's" en de  "micro's" is de volgorde volgens 'The Lepidoptera of Europe, A 
Distributional Checklist' (Karsholt & Razowski, Apollo Books; ISBN 87-88757-01-3).       

v = imago onbepaald;   vv = meerdere imago's;   ♂ = man;   ♀ = vrouw;    r = rups/larve. 
 
        

                   

Ebrodelta  datum: 22-29 apr 23-apr 
24-
apr   

25-
apr     

26-
apr   28-apr    

 

   exc. nr.: KE 1 2 5 6+7 8A 9 10 13 14 19 20 22   

dagvlinders   wetenschappelijke naam NL - naam                             
Lafr.  blz.                                 

43   Pyrgus onopordi aambeeldspikkeldikkopje                             

45   Pyrgus malvae malvoides zuidelijke aardbeivlinder                             

45   Pyrgus serratulea voorjaarsspikkeldikkopje 1v                           

53   Papilio machaon koninginnenpage vv v 2v 3v           2v 1v       
55   Iphiclides feisthamelii spaanse koningspage vv                           

57   Zerynthia rumina spaanse pijpbloemvlinder                      1v       
60   Gonepteryx rhamni citroenvlinder                             

63   Gonepteryx cleopatra cleopatra                             

71   Colias alfacariensis zuidelijke luzernevlinder   v                         

73   Colias crocea oranje luzernevlinder vv           vv     2v         

74   Pieris brassicae groot koolwitje     1♂ vv           1♀         
76   Pieris napi klein geaderd witje     6v vv                     

80   Pieris rapae klein koolwitje   v 4v vv v   vv   v 1♀   v 1v   

83   Anthocharis cardamines oranjetipje               1♂             

85   Anthocharis euphenoides geel oranjetipje 1♂             1♂     1♂       

89   Euchloe crameri westelijk marmerwitje                   2v         



91   Pontia daplidice resedawitje                   2v         
95   Leptidea sinapis boswitje                             

106   Lycaena phlaeas kleine vuurvlinder     1v                       
131   Aricia agestis cramera  moors bruin blauwtje                             

141   Cupido osiris zuidelijk dwergblauwtje                             

141   Cupido minimus dwergblauwtje                             

143   Glaucopsyche melanops spaans bloemenblauwtje                             

163   Polyommatus icarus icarusblauwtje                   2♂         
167   Polyommatus thersites esparcetteblauwtje                             

169   Polyommatus dorylas turkooisblauwtje                             

171   Pseudophilotus panoptes spaans klein tijmblauwtje                             

175   Lysandra bellargus adonisblauwtje                             

197   Limenites reducta blauwe ijsvogelvlinder                             
198   Polygonia c-album gehakkelde aurelia                   1v 1v       

200   Vanessa cardui distelvlinder     1v 2v   v     v 1v 12v v 1v   
200   Vanessa atalanta atalanta vv   3v 1v               v 1v   

202   Aglais urticae kleine vos               1v       v     

243   Euphydryas aurinia moerasparelmoervlinder                             

247   Pararge aegeria bont zandoogje             5v     5v         

251   Lasiommata megera argusvlinder                             
295   Melanargia occitanica westelijk dambordje                             

                                    
dagactieve 
nachtvlinders                     

K&R Nvlgids                                 

  149d Aspitates ochrearia gele kustspanner                             
  209a Hemaris tityus hommelvlinder                             

  209c Macroglossum stellatarum kolibrievlinder 1v   1v 1v   1v     v   1v       

  334r Plusia gamma gamma-uil                   3v 1v       

371   Adela croesella 
gebandeerde 
langsprietmot                             

3993   Zygaena lavendulae 'bloeddrupje' met witte col                             

                   

                   

                   



                   

                   

                               

Sierra de Guara datum: 
29 apr- 6 

mei 
30-
apr 1-mei 2-mei   3-mei     

4-
mei   

5-
mei     

   exc. nr.: KG 25 29 32 33A 35 36 37 38 40 47     

dagvlinders wetenschappelijke naam NL - naam                           

Lafr.  blz.                               
43   Pyrgus onopordi aambeeldspikkeldikkopje 1v   1v                     

45   Pyrgus malvae malvoides zuidelijke aardbeivlinder 1v                         

45   Pyrgus serratulea voorjaarsspikkeldikkopje 1v   2v                     

53   Papilio machaon koninginnenpage vv         2v     1v         

55   Iphiclides feisthamelii spaanse koningspage 2v                   1v     
57   Zerynthia rumina spaanse pijpbloemvlinder                 1v         

60   Gonepteryx rhamni citroenvlinder vv             2♂ 1♂ 1♀       
63   Gonepteryx cleopatra cleopatra vv                 1♂       

71   Colias alfacariensis zuidelijke luzernevlinder vv   3v 2v       1v           

73   Colias crocea oranje luzernevlinder vv   5v 1v       1v           

74   Pieris brassicae groot koolwitje 2v                         

76   Pieris napi klein geaderd witje vv                         
80   Pieris rapae klein koolwitje vv     1♀                   

83   Anthocharis cardamines oranjetipje v               1♂         



85   Anthocharis euphenoides geel oranjetipje vv     1♂   2♂   2♂ 1♂ v♂       

89   Euchloe crameri westelijk marmerwitje                           
91   Pontia daplidice resedawitje vv   2v 2v       1v 1v v       

95   Leptidea sinapis boswitje 1v             v           

106   Lycaena phlaeas kleine vuurvlinder                           

131   Aricia agestis cramera  moors bruin blauwtje 1v                         

141   Cupido osiris zuidelijk dwergblauwtje       1♂                   
141   Cupido minimus dwergblauwtje 2v     1v                   

143   Glaucopsyche melanops spaans bloemenblauwtje     2♀         1v           
163   Polyommatus icarus icarusblauwtje vv   3♂         1♂           

167   Polyommatus thersites esparcetteblauwtje 2v                         

169   Polyommatus dorylas turkooisblauwtje 3v   1♂                     

171   Pseudophilotus panoptes spaans klein tijmblauwtje       3v                   

175   Lysandra bellargus adonisblauwtje vv   3♂;1♀ 3v       1v           
197   Limenites reducta blauwe ijsvogelvlinder 3v     1v 1v     1v   1v       

198   Polygonia c-album gehakkelde aurelia                           

200   Vanessa cardui distelvlinder vv   2v 1v       1v   1v       

200   Vanessa atalanta atalanta v                         

202   Aglais urticae kleine vos                           
243   Euphydryas aurinia moerasparelmoervlinder vv     1v       2v           



247   Pararge aegeria bont zandoogje vv 1v 1v 6v     v 1v           
251   Lasiommata megera argusvlinder     v+1♂ v     v 1v           

295   Melanargia occitanica westelijk dambordje     6v                     

                   
dagactieve nachtvlinders                 

K&R Nvlgids                               
  149d Aspitates ochrearia gele kustspanner       1v                   

  209a Hemaris tityus hommelvlinder             1v             

  209c Macroglossum stellatarum kolibrievlinder 1v                         

  334r Plusia gamma gamma-uil     1v                     

371   Adela croesella 
gebandeerde 
langsprietmot 1v                         

3993   Zygaena lavandulae 'bloeddrupje' met witte col vv     1v   v   v           

                   

  

 



Nachtvlinders 

       

        

   kamp       KE  KG  

K&R Nvlgids; afb / tekst wetenschappelijke naam NL - naam licht smeer licht smeer 

6793 blz 41 Saturnia pyri grote nachtpauwoog   vv♂  

 52e Malacosoma castrense heideringelrups   v  

 53c Phyllodesma tremulifolium espenblad   v  

 55g   Cilix glaucata / hispanica   / ¹ witte eenstaart spec.   vv  

 55j Tethea ocularis peppel-orvlinder   v v 

 124d Cyclophora pupillaria oranjerode oogspanner   vv  

 124e Cyclophora porata eikenoogspanner   v  

 124f Cyclophora punctaria gestippelde oogspanner   v  

 124m Scopula marginepunctata prachtstipspanner   v  

 125n Idaea dimidiata vlekstipspanner v    

 125q Idaea trigeminata zuidelijke stipspanner   v  

 125v Rhodometra sacraria roodstreepspanner   vv  

 126c Nycterosea obstipata zuidelijke bandspanner vv♂  v♀  

 126p Scotopteryx luridata late bremspanner   v  

 127a Catarhoe rubidata roodbruine walstrospanner   v  

 128e Cosmorhoe ocellata blauwbandspanner   v  

 131b Horisme vitalbata bruine bosrankspanner   v  

 139e Petrophora chlorosata varenspanner   v  

 139i Opisthograptis luteolata hagedoornvlinder   v  

 144b Peribatodes rhomboidaria taxusspikkelspanner   vv  

 146e Ectropis crepuscularia gewone spikkelspanner   v  

 147b Parectropis similaria witvlekspikkelspanner   v  

 149d Aspitates ochrearia gele kustspanner   v  

7733 blz 164 Synopsia sociaria zuidelijke spikkelspanner   vv  

7837 blz 171 Campaea honoraria eikentak   vv  

 208b Smerinthus ocellata pauwoogpijlstaart   vv  

 208c Laothoe populi populierenpijlstaart   vv  

 209c Macroglossum stellatarum kolibrivlinder v    

 210a Hyles euphorbiae wolfsmelkpijlstaart   vv  



 210g Cerura vinula hermelijnvlinder   vv  

 211c Furcula bifida wilgenhermelijnvlinder   vv  

 211f Notodonta tritophus wilgentandvlinder   v  

 211g Notodonta zic-zac kameeltje   v  

 211i Pheosia tremula brandvlerkvlinder   v  

 211m Pterostoma palpina snuitvlinder   v  

 211q Drymonia querna witlijntandvlinder   v  

 211s Drymonia ruficornis maantandvlinder   vv  

 212g Peridea anceps eikentandvlinder   vv  

 212c Clostera curtula bruine wapendrager   vv  

 212f Harpyia milhauseri draak   vv  

 213b Calliteara pudibunda meriansborstel   vv  

 214i Eilema sororcula geel beertje   vv  

 214m Eilema complana streepkokerbeertje   vv  

 214o Eilema lurideola plat beertje   vv  

 215d Arctia villica roomvlek   vv  

 216d Spilosoma urticae sneeuwbeer   v  

 216e Diaphora mendica mendicabeer   vv  

 312b Agrotis exclamationis gewone worteluil   v v 

 312d Agrotis ipsilon grote worteluil   vv vv 

 312f Agrotis puta puta-uil   v vv 

 313e Noctua comes volgeling vv    

 313f Noctua fimbriata breedbandhuismoeder v    

 314h Peridroma saucia blauwvleugeluil v    

 318a Egira conspicillaris brildrager   v  

 319d Mythimna albipuncta witstipgrasuil   v vv 

 319e Mythimna vitellina zuidelijke grasuil v  v  

 319i Mythimna pallens bleke grasuil   v  

 319l Mythimna l-album witte-l-uil   v  

 319m Mythimna unipuncta eenstipgrasuil   vv  

 319q Leucania loreyi kosmopoliet   v  

 319t Mythimna scirpi puntlijngrasuil   vv  

 322k Crypsedra gemmea bruine granietuil   vv  

 324j Acronicta megacephala schilddrager    v 



 325b Acronicta psi psi-uil   v  

 325f Acronicta euphorbiae wolfsmelkuil    v 

 325g Acronicta rumicis zuringuil    v 

 325i Craniophora ligustri schedeldrager   v  

 326k Phlogophora meticulosa   agaatvlinder v v  v 

 328n Oligia latruncula donker halmuiltje   v  

 332d Hoplodrina ambigua zuidelijke stofuil vv  vv  

 332h Caradrina morpheus morpheusstofuil   v  

 332j Caradrina selini zandstofuil   vv  

9424 blz 401;nwe uitg Caradrina kadenii kadeni-stofuil   v  

 332k Caradrina clavipalpis huisuil   vv  

 332n Proxenus hospes vale stofuil vv    

 337k Scoliopteryx libatrix roesje    v 

9350 blz 341 Synthymia fixa gouden daguil v  vv  

        

407  Lampronia fuscatella berkengalmot   v  

1525  Plutella xylostella koolmotje vv    

1729  Agonopterix yeatiana peenkaartmot v    

3849  Dichomeris marginella jeneverbesmot v  v  

4166  Dyspessa ulula    v  

5019  Notocelia cynosbatella hermelijnbladroller   v  

5323 blz 15 Alucita hexadactyla waaiermot v    

5348  Agdistis bennetii lamsoorvedermot vv vv vv  

5349  Agdistis meridionalis  v    

5552  Emmelina monodactyla windevedermot   v  

5742  Etiella zinckenella peultjesmot   v  

5869  Acrobasis consociella eikentopspinselmot vv    

6184  Eudonia angustea  v    

6366  Pediasia hispanica een grasmot, lijkt op geaderde vv    

6531  Udea ferrugalis oranje kruidenmot   v  

6550  Udea uliginosalis    v  

6601  Pyrausta despicata weegbreemot vv    

6686  Duponchelia fovealis duponcheliamot vv    

6719  Nomophila noctuella luipaardlichtmot   v  



7581  Neognopharmia stevenaria    v  

7761  Peribatodes umbraria een spikkelspanner   v  

7814  Tephronia codetaria    v  

8762  Spatalia argentina    v  

8768  Oxicesta serratae    vv  

8828  Raphia hybris    vv  

9268  Lophoterges millieirei    v  

9425  Platyperigia proxima    vv  

9897  Discestra pugnax    vv  

9901  Discestra sodae  vv  v  

9902  Discestra sociabilis    vv  

        

        

 / ¹ : Cilix hispanica is pas in 2002 voor het eerst beschreven en lijkt erg op onze glaucata, staat nog niet in K&R 

        
        

   

  



  

                     

Overige insecten, schorpioenen, miljoenpoten, etc.                   

v = imago onbepaald;   vv = meerdere imago's;   ♂ = man;   ♀ = vrouw;    r = rups/larve.               

Ebrodelta & Sierra de Guara datum: 
22-29 
apr 23-apr 

24-
apr   

25-
apr     

26-
apr   28-apr 

29-apr/6-
mei 

30-
apr 

1-
mei 

2-
mei 

4-
mei  

  exc. nr.: KE 1 2 5 6+7 8A 9 10 13 14 19 20 KR 27 29 32 40  

  wetenschappelijke naam NL - naam                                    

kevers Pyrochroa coccinea zwartkop vuurkever               v     v              

 Nyctophila reichii Mediterranean Pale Glow-worm                           1 r        

 Lophyra flexuosa lijkt op bastaardzandloopkever                               v    

 Cicindela pseudomaroccana lijkt op groene zandloopkever                         1v     1v    

 Blaps gigas grootste europesche zwartlijf v                 v           v    

 Tropinota hirta Apple Blossom Beetle                   v                

 Lachnaia tristigma een srt bladhaantje                     1v              

 Cartallum ebulinum een boktor                               v    

 Phyllopertha horticola rozenkever                         vv          

                                        

sprinkhanen Anacridium aegypticum bloemkoolsprinkhaan               1v                 1v  

 ???? groene zadelsprinkhaan                     1v              

 Mantis religiosa bidsprinkhaan                         vv          

                                        

krekels Gryllotalpa gryllotalpa veenmol                         vv          

                                        

wantsen Dolycoris baccarim ------                               1v    

 Nazara viridula ------                         1v          

libellen Anax parthenope zuidelijke keizerlibel             2v                      



                                        

juffers Calopteryx xanthostoma iberische beekjuffer             5v     vv                

                                        

schorpioenen Buthus occitanus Common European Scorpion                     1v              

                                        

miljoenpoten Diplopoda spec miljoenpoot spec.                               1v    

  Diplopoda spec miljoenpoot spec. grijs                     vv              

                     

                     

                     

                     

Amphibien & Reptielen                    

Ebrodelta & Sierra de Guara datum: 
22-29 
apr 23-apr 

24-
apr   

25-
apr     

26-
apr   

28-
apr ,  

29-apr/6-
mei 

30-
apr 

1-
mei 

2-
mei 

4-
mei  

  exc. nr.: KE 1 2 5 6+7 8A 9 10 13 14 19 20 KR 27 29 32 40  

  wetenschappelijke naam NL - naam                                    

kikkers Anura kikkervisjes spec.                                 vv  

slangen Natrix natrix ringslang       v                            

hagedissen Acanthadactylus erythrurus franjeteenhagedis           /1           v                                

 Podarcis hispanica spaanse muurhagedis                     vv         vv    

gekko's Tarentola mauritanica muurgekko 3 v                                  

schildpadden Trachemys scripta ssp letterschildpad ssp         /2   v                                

  Caretta caretta onechte karetschildpad v †                                  

 /1 aanvankelijk det. als zandhagedis, maar die komt in Spanje niet voor                  

 /2  roodwang-, geelwang-, etc. zijn allemaal subspecies (er zijn er zo'n 20) van de letterschildpad, het meest gedumpte europesche huisdier.    

                     

                     
  



Zoogdieren                     

Ebrodelta & Sierra de Guara datum: 
22-29 
apr 23-apr 

24-
apr   

25-
apr     

26-
apr   28-apr 

29-apr/6-
mei 

30-
apr 

1-
mei      

  exc. nr.: KE 1 2 5 6+7 8A 9 10 13 14 19 20 KR 27 29      

  wetenschappelijke naam NL - naam                                    

 Erinaceus europaeus egel       v †                            

 Vulpes vulpes vos                             1 v      

 Vulpes vulpes idem juveniel                             
1 

juv      

 Oryctolagus cuniculus konijn                   v                

 Pipistrellus pipistrellus gewone dwergvleermuis vv                       vv          

 Pipistrellus pygmaeus kleine dwergvleermuis vv                                  

                     

                     

                     

                     

Diversen                     

Ebrodelta & Sierra de Guara datum: 
22-29 
apr 23-apr 

24-
apr   

25-
apr     

26-
apr   

28-
apr ,    

30-
apr 

1-
mei 

2-
mei    

  exc. nr.: KE 1 2 5 6+7 8 9 10 13 14 19 20 KR 27 29 32    

  wetenschappelijke naam NL - naam                                    

 Velella velella bezaantje           vv                        

 ?? "haaien en roggen" eikapsels rog spec           ei                        

 ?? "haaien en roggen" eikapsels haai spec.           ei                        

 Barbus barbus barbeel                               vv    

                     

  



 

Braakballen   

Peter: “Zijn zo te zien niet van een uil, maar 

van een torenvalk. Zitten veertjes, een 

snaveltje en een pootje in (spaanse mus? ) en 

bovendien veel haren van muizen”.             

               

Braakballen verzameld op de volgende locaties zijn achteraf in NL 

geplozen ( met medewerking van Ger Maatkamp):            

               

Eglise de Chatillon sur Broué              

1 x  

schedel + onderkaak Crossudura russula (huisspitsmuis) en onderkaken veldmuis (Microtus arvalis). 

Bal van kerkuil.  

12 x 

resten van insecten, waaronder fragment dek- & buikschild Cybister lateralimarginalis (tuimelaar). 

Ook muizenbotjes (geen kaak/schedel). Ballen van torenvalk.  

               

Eglise de 

Outines              

6x 

1 x onderkaak juveniel bruine rat (Rattus norvegicus), 6 x kaak-/schedelrest veldmuis (Microtus arvalis) en 3 

x idem bosmuis (Apodemus sylvaticus). Ballen van kerkuil. 

 



PLANTENLIJST 

EBRODELTA  

    E X C U R S I E S    K A M P     E B R O          

Familie Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Opm Kamp 1 2 5 7 10a 10b 13 14 17 20 

Sapindaceae Acer monspessulanum ..             x           

Pteridaceae Adiantum capillus-veneris Echt venushaar             x x         

Gramineae Aegilops ovata ..                     x   

Gramineae Aeluropus littoralis ..                     x   

Compositae Aetheorhiza bulbosa ..                         

Labiatae Ajuga chamaepitys Akkerzenegroen                   x     

Labiatae Ajuga iva ..             x           

Alliaceae Allium polyanthum ..                         

Alliaceae Allium roseum Roze look     x x                 

Malvaceae Althaea officinalis Heemst         x         x     

Rosaceae Amelanchier ovalis Europees krentenboompje                         

Compositae Anacyclus valentinus ..       x x x     x     x 

Primulaceae Anagallis arvensis Gewoon guichelheil     x   x   x x         

Leguminosae Anthyllis cytisoides ..               x         

Leguminosae Anthyllis tetraphylla ..                         

Plantaginaceae Antirrhinum majus Grote leeuwenbek             x x         

Asparagaceae Aphyllanthes monspeliensis Blauwe bieslelie             x x         

Ericaceae Arbutus unedo Aardbeiboom             x x         

Compositae Artemisia maritima Zeealsem           x     x       

Amaranthaceae Arthrocnemum fruticosum .. Struikzeekraal                       x 

Amaranthaceae Arthrocnemum perenne .. Struikzeekraal     x x                 

Gramineae Arundo donax Spaans riet     x           x   x x 

Asparagaceae Asparagus acutifolius ..           x x x         

Asparagaceae Asphodelus albus Witte affodil             x           



Liliaceae Asphodelus fistulosus Kleine affodil     x x         x       

Aspleniaceae Asplenium adiantum-nigrum Zwartsteel             x           

Aspleniaceae Asplenium ceterach Schubvaren               x         

Aspleniaceae Asplenium trichomanes Steenbreekvaren             x x         

Amaranthaceae Atriplex portulacoides Gewone zoutmelde     x x   x           x 

Cruciferae Biscutella laevigata Brilkruid             x x         

Gentianaceae Blackstonia perfoliata Bitterling           x x   x       

Umbelliferae Bupleurum falcatum Sikkelgoudscherm 
of B. rigidum, blad op de 
grond           x           

Buxaceae Buxus sempervirens Buxus     x                   

Cruciferae Cakile maritima Zeeraket       x               x 

Compositae Carduus pycnocephalus ..           x x           

Cyperaceae Carex extensa Kwelderzegge                         

Aizoaceae Carpobrotus edulis Hottentotvijg     x           x     x 

Compositae Centaurea jacea Gewoon knoopkruid     x           x       

Gentianaceae Centaurium erythraea Echt duizendguldenkruid           x     x       

Leguminosae Ceratonia siliqua Johannesbroodboom     x         x         

Arecaceae Chamaerops humilis Dwergpalm   x           x         

Compositae Cichorium intybus Wilde cichorei     x                   

Compositae Cirsium monspessulanum ..               x   x     

Cistaceae Cistus salviifolius Saliebladig zonneroosje             x           

Cyperaceae Cladium mariscus Galigaan                         

Cyperaceae Cladium mariscus Galigaan                   x     

Colchicaceae Colchicum autumnale Herfsttijloos               x         

Convolvulaceae Convolvulus althaeoides Heemstbladige winde     x x                 

Convolvulaceae Convolvulus lanuginosus Wollige winde             x x         

Convolvulaceae Convolvulus sepium Haagwinde           x             

Primulaceae Coris monspeliensis ..             x x         

Rosaceae Crataegus monogyna Éénstijlige meidoorn             x           



Umbelliferae Crithmum maritimum Zeevenkel           x     x       

Compositae Cryptostemma calendula ..   x x   x               

Plantaginaceae Cymbalaria muralis Muurleeuwenbek   x                     

Apocynaceae Cynanchum acutum ..                         

Boraginaceae Cynoglossum cheirifolium ..     x             x     

Boraginaceae Cynoglossum creticum Kretenzische hondstong               x   x     

Thymelaeaceae Daphne gnidium Herfstpeperboompje               x         

Scrophulariaceae Digitalis obscura ..               x         

Asparagaceae Dipcadi serotinum Bruine hyacint             x x         

Compositae Dittrichia viscosa Kleverige alant                     x   

Compositae Dorycnium pentaphyllum ..             x   x       

Cucurbitaceae Ecballium elaterium Springkomkommer           x             

Boraginaceae Echium plantagineum Weegbree slangenkruid   x x x       x         

Cyperaceae Eleocharis palustris Gewone waterbies             x           

Equisetaceae Equisetum ramosissimum Vertakte paardenstaart   x x x   x             

Geraniaceae Erodium lebelii Kleverige reigersbek                         

Geraniaceae Erodium malacoides Malve-reigersbek     x                   

Umbelliferae Eryngium campestre Kruisdistel     x                   

Umbelliferae Eryngium maritimum Blauwe zeedistel           x     x       

Myrtaceae Eucalyptus camaldulensis Eucalyptus   x x                   

Euphorbiaceae Euphorbia characias ..                   x     

Umbelliferae Falcaria vulgaris Sikkelkruid               x         

Umbelliferae Foeniculum vulgare Venkel     x           x       

Oleaceae Fraxinus ornus Pluimes     x                   

Cistaceae Fumana procumbens Dwergzonneroosje             x           

Papaveraceae Fumaria capreolata Rankende duivenkervel             x x   x     

Papaveraceae Fumaria officinalis Gewone duivenkervel                   x     

Compositae Galactites tomentosa ..     x x       x         

Rubiaceae Galium aparine Kleefkruid               x         



Geraniaceae Geranium molle Zachte ooievaarsbek           x             

Geraniaceae Geranium robertianum Robertskruid             x           

Iridaceae Gladiolus illyricus ..             x x         

Globulariaceae Globularia vulgaris ..             x x         

Araliaceae Hedera helix Klimop               x         

Compositae Helichrysum stoechas Mediterrane strobloem               x         

Boraginaceae Heliotropium curassavicum ..                       x 

Ranunculaceae Helleborus foetidus Stinkend nieskruid             x x         

Gramineae Hordeum murinum (ssp. leporinum) Kruipertje     x               x   

Papaveraceae Hypecoum imberbe ..                   x     

Compositae Inula crithmoides Zeealant                       x 

Iridaceae Iris pseudacorus Gele lis     x x   x     x       

Juncaceae Juncus acutus ..       x                 

Juncaceae Juncus capitatus Koprus           x             

Juncaceae Juncus maritimus Zeerus     x           x       

Caprifoliaceae Knautia arvensis Beemdkroon     x                   

Compositae Lactuca serriola Kompassla           x             

Gramineae Lagurus ovatus Hazenstaart     x           x       

Gramineae Lamarckia aurea Pluimstaartje     x             x     

Leguminosae Lathyrus clymenum ..                         

Leguminosae Lathyrus latifolius Brede lathyrus             x           

Orchidaceae Limodorum abortivum Paarse aspergeorchis               x         

Plumbaginaceae Limonium echioides ..     x                   

Linaceae Linum bienne Tweejarig vlas               x         

Linaceae Linum narbonense Frans vlas             x           

Cruciferae Lobularia maritima Zilverschildzaad     x     x     x       

Caprifoliaceae Lonicera etrusca Etruskische kamperfoelie             x x         

Leguminosae Lotus corniculatus Gewone rolklaver                 x       

Gramineae Lygeum spartum ..                         



Cruciferae Malcolmia littorea ..                         

Malvaceae Malva sylvestris Groot kaasjeskruid           x             

Compositae Matricaria discoidea Schijfkamille         x               

Leguminosae Medicago minima Kleine rupsklaver       x   x           x 

Leguminosae Medicago orbicularis ..                         

Leguminosae Medicago polymorpha Ruige rupsklaver                         

Leguminosae Melilotus albus Witte klaverzuring                         

Leguminosae Melilotus indicus Kleine honingklaver                         

Apocynaceae Nerium oleander Oleander     x                   

Onagraceae Oenothera biennis Grote teunisbloem           x             

Oleaceae Olea europaea Wilde olijf     x     x x x         

Orchidaceae Ophrys fusca Bruine orchis                         

Orobanchaceae Orobanche crenata ..                   x     

Santalaceae Osyris alba Witte osyris             x x         

Amaryllidaceae Pancratium maritimum Zeenarcis, zandlelie           x     x       

Papaveraceae Papaver argemone Ruige klaproos                   x     

Papaveraceae Papaver dubium Kleine klaproos                   x     

Papaveraceae Papaver hybridum Stijfharige klaproos                   x     

Papaveraceae Papaver rhoeas Grote klaproos                   x     

Urticaceae Parietaria officinalis Groot glaskruid     x                   

Caryophyllaceae Paronychia argentea ..       x     x   x       

Caryophyllaceae Paronychia capitata ..                   x     

Labiatae Phlomis lychnitis .. brandkruid             x     x     

Arecaceae Phoenix canariensis Canarische dadelpalm                         

Arecaceae Phoenix dactylifera Dadel                 x       

Gramineae Phragmites australis Riet     x           x     x 

Pinaceae Pinus pinea Parasolden                         

Anacardiaceae Pistacia lentiscus Mastiekstruik     x       x x         

Pittosporiaceae Pittosporum tobira ..   x x                   



Plantaginaceae Plantago coronopus Hertshoornweegbree     x x         x     x 

Plantaginaceae Plantago crassifolia ..                         

Plantaginaceae Plantago lanceolata Smalle weegbree   x                     

Plantaginaceae Plantago maritima Zeeweegbree     x           x       

Platanaceae Platanus × hispanica Gewone plataan           x             

Papaveraceae Platycapnos spicatus ..                         

Polypodiaceae Polypodium cambricum Zuidelijke eikvaren             x x         

Gramineae Polypogon monspeliensis Baardgras of Polypogon maritimus                   x   

Salicaceae Populus × canadensis Canadapopulier           x             

Salicaceae Populus alba Witte abeel     x                   

Posidoniaceae Posidonia oceanica ..                       x 

Leguminosae Psoralia bituminosa Pekklaver     x x     x x         

Punicaceae Punica granatum Granaatappel                   x     

Fagaceae Quercus coccifera Hulsteik, Kermeseik             x           

Fagaceae Quercus ilex Steeneik             x x         

Resedaceae Reseda phyteuma ..                   x     

Rhamnaceae Rhamnus alaternus Groenblijvende wegedoorn               x   x     

Labiatae Rosmarinus officinalis Rozemarijn             x x         

Rubiaceae Rubia peregrina ..             x x         

Asparagaceae Ruscus aculeatus Muizedoorn             x x         

Rutaceae Ruta chalepensis ..             x x         

Labiatae Salvia pratensis Veldsalie     x                   

Rosaceae Sanguisorba minor Kleine pimpernel               x         

Papaveraceae Sarcocapnos enneaphylla ..                         

Caprifoliaceae Scabiosa atropurpurea ..       x         x       

Caprifoliaceae Scabiosa columbaria Duifkruid           x             

Cyperaceae Schoenus nigricans Knopbies                 x       

Cyperaceae Scirpus maritimus Zeebies, Heen                 x       

Leguminosae Scorpiurus muricatus Schorpioenstaart       x         x       



Compositae Scorzonera laciniata ..             x x         

Rubiaceae Sherardia arvensis Blauw walstro             x     x     

Labiatae Sideritis hirsuta ..                   x     

Caryophyllaceae Silene latifolia (ssp. alba) Avondkoekoeksbloem             x           

Caryophyllaceae Silene psammitis ..                         

Liliaceae Smilax aspera Steekwinde               x         

Compositae Sonchus maritimus ..         x               

Caryophyllaceae Spergularia salina Zilte schijnspurrie                 x       

Amaranthaceae Suaeda vera Grote zoutmelde     x           x       

Tamaricaceae Tamarix africana Afrikaanse tamarisk           x     x       

Tamaricaceae Tamarix boveana ..                         

Dioscoreacea Tamus communis Spekwortel             x           

Ranunculaceae Thalictrum tuberosum ..             x           

Thymelaeaceae Thymelea hirsuta ..       x   x     x       

Umbelliferae Torilis nodosa Knopig doornzaad                         

Asparagaceae Urginea maritima Zeeui               x         

Compositae Urospermum dalechampii ..             x x         

Scrophulariaceae Verbascum sinuatum ..                 x       

Leguminosae Vicia sativa Voederwikke                 x       

Arecaceae Washingtonia robusta ..             x           

Compositae Xanthium echinatum ..                 x     x 

Agavaceae Yucca gloriosa ..                 x       

Araceae Zantedeschia aethiopica ..       x                 

Zygophyllaceae Zygophyllum album ..     x                   

 

  



PLANTENLIJST  

 

SIERRA DE GUARA 

 

          

Familie Naam_Wet Naam_Ned Opm 27 28a 28b 29 30 32 33 33a 36 37a 37b 38 40 44 

Labiatae Acinos alpinus (ssp. alpinus) ..     x                         

Pteridaceae Adiantum capillus-veneris Echt venushaar       x     x     x           

Gramineae Aegilops ovata ..                               

Gramineae Aeluropus littoralis ..                               

Compositae Aetheorhiza bulbosa (ssp. bulbosa) ..                               

Rosaceae Agrimonia eupatoria (ssp. eupatoria) Gewone agrimonie               x               

Labiatae Ajuga chamaepitys (ssp. chamaepitys) Akkerzenegroen   x                           

Labiatae Ajuga iva ..                               

Alliaceae Allium polyanthum ..                               

Alliaceae Allium roseum Roze look   x x x     x   x   x x       

Malvaceae Althaea officinalis Heemst           x                   

Rosaceae Amelanchier ovalis Europees krentenboompje   x       x                   

Primulaceae Anagallis arvensis (ssp. arvensis) Gewoon guichelheil       x x   x                 

Leguminosae Anthyllis cytisoides ..                               

Leguminosae Anthyllis tetraphylla ..                               

Plantaginaceae Antirrhinum majus (ssp. majus) Grote leeuwenbek                               

Asparagaceae Aphyllanthes monspeliensis Blauwe bieslelie             x   x x x x   x   

Umbelliferae Apium graveolens (ssp. graveolens) Selderij   x                           

Aizoaceae Aptenia cordifolia ..     x                         

Cruciferae Arabis turrita Torenscheefkelk               x               

Ericaceae Arbutus unedo Aardbeiboom                               

Ericaceae Arctostaphylos uva-ursi (ssp. uva-ursi) Berendruif           x   x   x       x   

Caryophyllaceae Arenaria serpyllifolia (ssp. serpyllifolia) Gewone zandmuur                   x           



Leguminosae Argyrolobium zanonii ..                           x   

Araceae Arum italicum (ssp. italicum) Italiaanse aronskelk                             x 

Araceae Arum maculatum Gevlekte aronskelk       x                       

Gramineae Arundo donax Spaans riet             x             x   

Asparagaceae Asparagus acutifolius ..                               

Asparagaceae Asphodelus albus (ssp. albus) Witte affodil           x                   

Liliaceae Asphodelus fistulosus Kleine affodil, Holle affodil                               

Aspleniaceae 
Asplenium adiantum-nigrum (ssp. adiantum-
nigrum) Zwartsteel                               

Aspleniaceae Asplenium ceterach Schubvaren   x x x     x   x x     x     

Aspleniaceae Asplenium fontanum Genaalde streepvaren                   x           

Aspleniaceae Asplenium ruta-muraria (ssp. ruta-muraria) Muurvaren                   x           

Aspleniaceae Asplenium trichomanes (ssp. pachyrachis) ..                   x           

Aspleniaceae Asplenium trichomanes (ssp. trichomanes) Steenbreekvaren       x     x x   x           

Compositae Asteriscus aquaticus ..               x             x 

Leguminosae Astragalus monspessulanus ..                 x     x   x   

Compositae Bellis perennis Madeliefje                               

Cruciferae Biscutella auriculata .. of cichoriifolia               x         x   

Cruciferae Biscutella laevigata Brilkruid 
auriculata of 
cichoriifolia   x x         x     x       

Gentianaceae Blackstonia perfoliata (ssp. perfoliata) Zomerbitterling                               

Boraginaceae Borago officinalis Bernagie       x   x                   

Cucurbitaceae Bryonia dioica Heggerank       x           x         x 

Umbelliferae Bupleurum falcatum (ssp. falcatum) Sikkelgoudscherm of B.rigidum               x             

Buxaceae Buxus sempervirens Buxus   x       x x     x           

Compositae Calendula arvensis (ssp. arvensis) Akkergoudsbloem       x       x     x         

Compositae Carduus pycnocephalus (ssp. pycnocephalus) ..           x                   

Compositae Carlina vulgaris (ssp. vulgaris) Driedistel               x               

Compositae Catananche caerulea Blauwe strobloem       x                       

Ulmaceae Celtis australis Europese netelboom   x x                       x 



Compositae Centaurea jacea (ssp. jacea) Gewoon knoopkruid                               

Gentianaceae Centaurium erythraea Echt duizendguldenkruid                               

Caprifoliaceae Centranthus angustifolius Smalbladige spoorbloem           x                   

Caprifoliaceae Centranthus ruber (ssp. ruber) Rode spoorbloem             x     x           

Orchidaceae Cephalanthera damasonium Bleek bosvogeltje               x x             

Caryophyllaceae Cerastium fontanum (ssp. fontanum) Akkerhoornbloem             x                 

Leguminosae Ceratonia siliqua Johannesbroodboom                               

Plantaginaceae 
Chaenorhynum origanifolium (ssp. 
origanifoliium) Marjoleinbekje   x x                         

Arecaceae Chamaerops humilis Dwergpalm                               

Compositae Cichorium intybus Wilde cichorei                               

Compositae Cirsium arvense Akkerdistel             x                 

Compositae Cirsium monspessulanum ..                               

Cistaceae Cistus albidus ..   x       x     x             

Cistaceae Cistus clusii 'Rozemarijnbladig zonneroosje'                       x       

Cistaceae Cistus laurifolius 'Laurierbladig zonneroosje'           x                   

Cistaceae Cistus salviifolius Saliebladig zonneroosje                               

Compositae Cnicus benedictus Gezegende distel                       x   x   

Leguminosae Colutea arborescens Europese blazenstruik             x                 

Convolvulaceae Convolvulus althaeoides (ssp. althaeoides) Heemstbladige winde                               

Convolvulaceae Convolvulus cantabrica Cantabrische winde               x               

Convolvulaceae Convolvulus lanuginosus Wollige winde   x                           

Convolvulaceae Convolvulus sepium Haagwinde                               

Primulaceae Coris monspeliensis (ssp. monspeliensis) ..     x                 x       

Cornaceae Cornus sanguinea Rode kornoelje                           x   

Leguminosae Coronilla emerus Struikkroonkruid                 x             

Leguminosae Coronilla scorpioides Schorpioenkroonkruid                           x   

Leguminosae Coronilla valentina (ssp. valentina) ..             x                 

Rosaceae Crataegus monogyna (ssp. monogyna) Éénstijlige meidoorn             x   x   x         



Rubiaceae Cruciata laevipes Kruisbladwalstro                         x     

Compositae Cryptostemma calendula ..                               

Plantaginaceae Cymbalaria muralis Muurleeuwenbek   x                           

Apocynaceae Cynanchum acutum ..                               

Boraginaceae Cynoglossum cheirifolium ..   x   x                       

Boraginaceae Cynoglossum creticum Kretenzische hondstong     x                         

Thymelaeaceae Daphne gnidium Herfstpeperboompje                               

Thymelaeaceae Daphne mezereum Rood peperboompje   x                           

Scrophulariaceae Digitalis obscura (ssp. obscura) ..                               

Asparagaceae Dipcadi serotinum Bruine hyacint     x x               x       

Caprifoliaceae Dipsacus fullonum (ssp. fullonum) Grote kaardebol                               

Compositae Dittrichia viscosa Kleverige alant                               

Compositae Dorycnium hirsutum ..                   x           

Compositae Dorycnium pentaphyllum ..   x         x x x x x     x   

Cucurbitaceae Ecballium elaterium Springkomkommer     x             x           

Umbelliferae Echinophora spinosa ..           x                   

Leguminosae Echinospartum horridum ..                   x           

Boraginaceae Echium plantagineum Weegbree slangenkruid                     x         

Cyperaceae Eleocharis palustris Gewone waterbies                               

Ephedraceae Ephedra fragilis ..             x                 

Ephedraceae Ephedra major ..                       x       

Onagraceae Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje             x                 

Equisetaceae Equisetum arvense Heermoes       x                       

Equisetaceae Equisetum ramosissimum (ssp. ramosissimum) Vertakte paardenstaart                               

Geraniaceae Erodium ciconium Uiversbek               x               

Geraniaceae Erodium cicutarium (ssp. cicutarium) Gewone reigersbek   x                           

Geraniaceae Erodium lebelii Kleverige reigersbek                               

Geraniaceae Erodium malacoides (ssp. malacoides) Malve-reigersbek                               

Umbelliferae Eryngium campestre Kruisdistel             x   x     x   x   



Myrtaceae Eucalyptus camaldulensis Eucalyptus                               

Euphorbiaceae Euphorbia characias (ssp. characias) ..   x x x           x           

Euphorbiaceae Euphorbia exigua Kleine wolfsmelk   x                           

Euphorbiaceae Euphorbia serrata Gezaagde wolfsmelk             x x x     x   x   

Compositae Evax pygmaea ..                       x       

Umbelliferae Falcaria vulgaris Sikkelkruid                               

Moraceae Ficus carica Gewone vijg   x   x     x             x x 

Umbelliferae Foeniculum vulgare (ssp. vulgare) Venkel   x         x                 

Rosaceae Fragaria vesca Bosaardbei           x                   

Oleaceae Fraxinus angustifolia (ssp. angustifolia) Smalbladige es             x                 

Oleaceae Fraxinus ornus Pluimes                               

Cistaceae Fumana procumbens Dwergzonneroosje             x   x             

Papaveraceae Fumaria capreolata Rankende duivenkervel                               

Papaveraceae Fumaria officinalis (ssp. officinalis) Gewone duivenkervel                       x       

Compositae Galactites tomentosa ..                               

Rubiaceae Galium aparine Kleefkruid             x                 

Rubiaceae Galium uliginosum Ruw walstro                         x     

Leguminosae Genista hispanica ..   x             x             

Leguminosae Genista scorpius (ssp. scorpius) ..                           x   

Geraniaceae Geranium dissectum Slipbladige ooievaarsbek                       x       

Geraniaceae Geranium molle (ssp. molle) Zachte ooievaarsbek                           x   

Geraniaceae Geranium pratense Beemdooievaarsbek                     x         

Geraniaceae Geranium robertianum (ssp. robertianum) Robertskruid                               

Geraniaceae Geranium sanguineum Bloedooievaarsbek                 x             

Rosaceae Geum sylvaticum ..           x                   

Iridaceae Gladiolus × byzantinus Byzantijnse gladiool             x                 

Iridaceae Gladiolus illyricus ..                               

Globulariaceae Globularia alypum Struikkogelbloem           x                   

Globulariaceae Globularia nana ..                   x           



Globulariaceae Globularia vulgaris ..   x             x x   x       

Araliaceae Hedera helix (ssp. helix) Klimop                               

Compositae Helichrysum stoechas Mediterrane strobloem   x   x   x x x     x x   x   

Boraginaceae Heliotropium curassavicum ..                               

Boraginaceae Heliotropium europaeum Europese heliotroop               x               

Ranunculaceae Helleborus foetidus Stinkend nieskruid                               

Ranunculaceae Helleborus viridis Wrangwortel   x                           

Compositae Hieracium pilosella Muizenoor             x         x       

Leguminosae Hippocrepis comosa Paardehoefklaver             x                 

Gramineae Hordeum murinum (ssp. leporinum) Kruipertje             x                 

Papaveraceae Hypecoum imberbe ..                               

Compositae Inula crithmoides Zeealant                               

Iridaceae Iris germanica Blauwe lis, Duitse lis   x   x                       

Iridaceae Iris pseudacorus Gele lis                               

Oleaceae Jasminum fruticans Heesterjasmijn   x       x   x x x   x     x 

Juncaceae Juncus acutus (ssp. acutus) ..                               

Juncaceae Juncus capitatus Koprus                               

Cupressaceae Juniperus oxycedrus (ssp. oxycedrus) ..           x                   

Cupressaceae Juniperus thurifera Spaanse jeneverbes           x                   

Caprifoliaceae Knautia arvensis Beemdkroon                               

Compositae Lactuca perennis Blauwe sla   x       x                 x 

Compositae Lactuca serriola Kompassla             x                 

Gramineae Lagurus ovatus Hazenstaart                               

Gramineae Lamarckia aurea Pluimstaartje                               

Leguminosae Lathyrus aphaca Naakte lathyrus               x   x           

Leguminosae Lathyrus cicera ..           x   x x     x       

Leguminosae Lathyrus clymenum ..                               

Leguminosae Lathyrus latifolius Brede lathyrus                   x           

Malvaceae Lavatera maritima Struikmalva                             x 



Cruciferae Lepidium draba (ssp. draba) Pijlkruidkers             x                 

Orchidaceae Limodorum abortivum Paarse aspergeorchis             x             x   

Plumbaginaceae Limonium echioides ..                               

Linaceae Linum bienne Tweejarig vlas                       x       

Linaceae Linum narbonense Frans vlas                 x             

Linaceae Linum suffruticosum 'Wit vlas'               x           x   

Magnoliaceae Liriodendron tulipifera Tulpeboom   x   x                       

Boraginaceae Lithospermum fruticosum ..                 x     x   x   

Cruciferae Lobularia maritima Zilverschildzaad                               

Caprifoliaceae Lonicera etrusca Etruskische kamperfoelie       x         x     x       

Leguminosae Lotus corniculatus (ssp. corniculatus) Gewone rolklaver                               

Cruciferae Lunaria rediviva Wilde judaspenning       x                       

Gramineae Lygeum spartum ..         x                     

Malvaceae Malva sylvestris Groot kaasjeskruid                               

Labiatae Marrubium supinum ..   x                           

Compositae Matricaria discoidea Schijfkamille                               

Leguminosae Medicago minima Kleine rupsklaver                               

Leguminosae Medicago orbicularis ..                               

Leguminosae Medicago polymorpha Ruige rupsklaver                               

Leguminosae Medicago sativa (ssp. sativa) Luzerne               x               

Leguminosae Melilotus albus Witte klaverzuring                               

Leguminosae Melilotus indicus Kleine honingklaver                               

Euphorbiaceae Mercurialis annua (ssp. annua) Tuinbingelkruid   x                           

Rosaceae Mespilus germanica Mispel                     x         

Plantaginaceae Misopates orontium Akkerleeuwenbek   x                           

Moraceae Morus alba Witte moerbei   x         x                 

Asparagaceae Muscari comosum Kuifhyacint         x x           x       

Boraginaceae Neatostema apulum Geel parelzaad           x                   

Orchidaceae Neotinea maculata Nonnetjesorchis                   x           



Apocynaceae Nerium oleander Oleander                               

Ranunculaceae Nigella arvensis (ssp. arvensis) Wilde nigelle                             x 

Onagraceae Oenothera biennis Grote teunisbloem                               

Oleaceae Olea europaea (ssp. europaea) Wilde olijf                           x   

Leguminosae Onobrychis saxatilis ..                 x             

Leguminosae Onobrychis viciifolia Esparcette           x     x   x x   x   

Compositae Onopordum acanthium Wegdistel               x               

Orchidaceae Ophrys fusca Bruine orchis             x   x x           

Orchidaceae Ophrys insectifera Vliegenorchis                   x           

Orchidaceae Ophrys scolopax (ssp. scolopax) Sniporchis         x                 x   

Orchidaceae Ophrys speculum (ssp. speculum) Spiegelorchis         x                     

Orchidaceae Orchis purpurea Purperorchis   x             x   x x       

Labiatae Origanum vulgare Wilde marjolein   x                           

Umbelliferae Orlaya grandiflora Straalscherm   x       x                 x 

Orobanchaceae Orobanche crenata ..                               

Santalaceae Osyris alba Witte osyris   x         x x x x x x       

Compositae Pallenis spinosa Stekelig sterrenoogje     x                         

Papaveraceae Papaver argemone Ruige klaproos                               

Papaveraceae Papaver dubium Kleine klaproos, bleke klaproos                               

Papaveraceae Papaver hybridum Stijfharige klaproos                               

Papaveraceae Papaver rhoeas Grote klaproos                               

Urticaceae Parietaria judaica Klein glaskruid   x                           

Urticaceae Parietaria officinalis Groot glaskruid   x         x   x             

Caryophyllaceae Paronychia argentea ..     x   x                     

Caryophyllaceae Paronychia capitata ..       x                       

Caryophyllaceae Petrocoptis glaucifolia ..                             x 

Caryophyllaceae Petrocoptis pyrenaica ..           x       x           

Labiatae Phlomis lychnitis .. brandkruid   x x   x x           x       

Gramineae Phragmites australis (ssp. australis) Riet                               



Campanulaceae Phyteuma orbiculare .. ?                       x     

Umbelliferae Pimpinella major Grote bevernel                 x             

Pinaceae Pinus halepensis (ssp. halepensis) Aleppoden                           x   

Pinaceae Pinus pinea Parasolden                               

Anacardiaceae Pistacia lentiscus Mastiekstruik                             x 

Anacardiaceae Pistacia terebinthus Terpentijnboom           x               x   

Plantaginaceae Plantago albicans ..               x               

Plantaginaceae Plantago coronopus (ssp. coronopus) Hertshoornweegbree                               

Plantaginaceae Plantago crassifolia ..                               

Plantaginaceae Plantago lanceolata (ssp. lanceolata) Smalle weegbree             x                 

Plantaginaceae Plantago maritima Zeeweegbree                               

Platanaceae Platanus × hispanica Gewone plataan                               

Papaveraceae Platycapnos spicatus ..                               

Gramineae Poa bulbosa Knolbeemdgras           x x   x     x   x   

Polygalaceae Polygala boissieri ..                               

Polypodiaceae Polypodium cambricum Zuidelijke eikvaren       x           x           

Polypodiaceae Polypodium vulgare (ssp. vulgare) Gewone eikvaren                   x           

Gramineae Polypogon monspeliensis Baardgras                               

Salicaceae Populus × canadensis Canadapopulier                               

Salicaceae Populus alba Witte abeel                               

Salicaceae Populus nigra Zwarte populier             x                 

Rosaceae Potentilla caulescens ..                             x 

Rosaceae Potentilla reptans Vijfvingerkruid                           x   

Rosaceae Potentilla verna Voorjaarsganzerik           x                   

Rosaceae Prunus dulcis Amandel                           x   

Rosaceae Prunus spinosa Sleedoorn   x                           

Leguminosae Psoralia bituminosa Pekklaver     x             x x         

Punicaceae Punica granatum Granaatappel                               

Fagaceae Quercus coccifera (ssp. coccifera) Hulsteik, Kermeseik           x x   x x   x       



Fagaceae Quercus faginea ..                       x       

Fagaceae Quercus ilex (ssp. ilex) Steeneik   x       x x     x   x   x   

Fagaceae Quercus pyrenaica Pyreneese eik                 x             

Gesneriaceae Ramonda myconi Ramonda   x   x           x     x   x 

Ranunculaceae Ranunculus bulbosus (ssp. bulbosus) Knolboterbloem             x                 

Ranunculaceae Ranunculus gramineus ..           x                   

Ranunculaceae Ranunculus sardous Behaarde boterbloem                     x         

Resedaceae Reseda lutea Wilde reseda   x           x           x   

Resedaceae Reseda luteola Wouw             x                 

Resedaceae Reseda phyteuma (ssp. phyteuma) ..   x   x       x       x   x   

Rhamnaceae Rhamnus alaternus Groenblijvende wegedoorn   x       x x               x 

Leguminosae Robinia pseudacacia Robinia, schijnacacia             x                 

Rosaceae Rosa canina Hondsroos             x                 

Labiatae Rosmarinus officinalis Rozemarijn             x   x   x x   x   

Rubiaceae Rubia peregrina ..       x     x         x   x x 

Polygonaceae Rumex crispus Krulzuring                               

Asparagaceae Ruscus aculeatus Muizedoorn                             x 

Rutaceae Ruta chalepensis (ssp. chalepensis) ..   x x x                       

Salicaceae Salix elaeagnos ..             x                 

Labiatae Salvia lavandulifolia ..                       x       

Labiatae Salvia pratensis Veldsalie                               

Labiatae Salvia verbenaca (ssp. verbanaca) Kleinbloemige salie       x         x   x         

Rosaceae Sanguisorba minor (ssp. minor) Kleine pimpernel             x       x x   x   

Compositae 
Santolina chamaecyparissus (ssp. 
chamaecyparissus) Heiligenbloem                           x   

Caryophyllaceae Saponaria ocymoides Muurzeepkruid                   x     x     

Papaveraceae Sarcocapnos enneaphylla ..   x x x   x       x           

Labiatae Satureja hortensis Bonenkruid                           x   

Labiatae Satureja montana 
Bergbonenkruid, 
winterbonenkruid                 x         x   



Caprifoliaceae Scabiosa atropurpurea ..                               

Caprifoliaceae Scabiosa columbaria Duifkruid                               

Cyperaceae Schoenus nigricans Knopbies                     x         

Leguminosae Scorpiurus muricatus (ssp. muricatus) Schorpioenstaart                               

Compositae Scorzonera laciniata ..                           x   

Crassulaceae Sedum acre Muurpeper             x                 

Crassulaceae Sedum dasyphyllum Dik vetkruid   x   x                       

Crassulaceae Sedum rupestre Tripmadam       x                       

Crassulaceae Sedum sediforme ..                           x   

Compositae Senecio nemorensis Schaduwkruiskruid             x                 

Compositae Senecio vulgaris Klein kruiskruid             x                 

Rubiaceae Sherardia arvensis Blauw walstro           x     x             

Labiatae Sideritis hirsuta ..                               

Caryophyllaceae Silene latifolia (ssp. alba) Avondkoekoeksbloem                               

Caryophyllaceae Silene nutans Nachtsilene                   x           

Caryophyllaceae Silene psammitis ..                               

Caryophyllaceae Silene rupestris ..                             x 

Caryophyllaceae Silene vulgaris (ssp. vulgaris) Blaassilene             x         x       

Compositae Silybum marianum Mariadistel   x         x             x   

Liliaceae Smilax aspera (ssp. aspera) Steekwinde             x               x 

Leguminosae Spartium junceum Spaanse brem / bezemstruik   x                           

Labiatae Stachys recta Bergandoorn                   x           

Tamaricaceae Tamarix africana Afrikaanse tamarisk                               

Tamaricaceae Tamarix boveana ..                               

Dioscoreacea Tamus communis Spekwortel       x           x         x 

Leguminosae Tetragonolobus maritimus Hauwklaver             x                 

Ranunculaceae Thalictrum tuberosum ..   x       x x   x   x x       

Umbelliferae Thapsia garganica ..           x                   

Santalaceae Thesium divaricatum ..               x               



Santalaceae Thesium humifusum Liggend bergvlas             x                 

Thymelaeaceae Thymelea hirsuta ..                               

Labiatae Thymus vulgaris (ssp. vulgaris) Echte tijm                 x x       x   

Umbelliferae Torilis nodosa Knopig doornzaad                               

Compositae Tragopogon hybridus ..       x                       

Leguminosae Trifolium dubium Kleine klaver                     x         

Leguminosae Trifolium repens Witte klaver             x                 

Liliaceae Tulipa sylvestris (ssp. australis) Zuidelijke bostulp                 x     x       

Crassulaceae Umbilicus rupestris Rotsnavelkruid, muurnavelkruid   x   x         x x     x   x 

Asparagaceae Urginea maritima Zeeui                               

Compositae Urospermum dalechampii ..                           x   

Scrophulariaceae Verbascum nigrum Zwarte toorts                   x           

Scrophulariaceae Verbascum sinuatum ..                       x       

Plantaginaceae Veronica beccabunga Beekpunge             x                 

Plantaginaceae Veronica bellidioides .. ?                 x           

Adoxaceae Viburnum tinus (ssp. tinus) Wintersneeuwbal                             x 

Leguminosae Vicia cracca Vogelwikke                     x         

Leguminosae Vicia lutea Gele wikke       x         x   x     x   

Leguminosae Vicia sativa (ssp. sativa) Voederwikke       x                       

Apocynaceae Vinca difformis Middelste maagdenpalm       x                       

 


