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Motto, aangeleverd door Neeltje, naar aanleiding van de grote hoeveelheden Zwarte wouwen in het
gebied:
OP EEN WOUW (van de dichter Kees Stip)
Twee wouwen stonden laatst te Smilde
te praten met een groepje wilden.
De wilden wilden in de echt
een zeker zelfbeschikkingsrecht.
De wouwen wouwen van hun vrouwen
hetzelfde wat de wilden wouwen.
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Van de Voorzitter

Als je na alle enthousiaste verhalen van anderen eenmaal besloten hebt naar de Extremadura te
gaan, rest nog de vraag: hoe kom je daar? Want het is 2400 km en dat is een behoorlijk eindje rijden.
Bij de kennismaking bleek dat de deelnemers voor verschillende mogelijkheden hadden gekozen. De
een had gekozen voor het vliegtuig naar Madrid, had daar een auto gehuurd en op de camping een
hutje. Een ander had er met de sleurhut een weekje voor uitgetrokken en was op zijn gemak uit
Nederland komen rijden, een volgende was met de tent achterin bijna in één ruk doorgereden. Maar
allemaal waren we naar de Extremadura om te gaan genieten van de natuur. En de verwachtingen
werden ruim waargemaakt.
Het gebied heeft nauwelijks industrie en een lage bevolkingsdichtheid. Met andere woorden, alle
ruimte voor de natuur, die dan ook veel te bieden heeft. Sowieso een ander type landschap. De
dehesa’s, savanneachtig weidegronden met verspreidstaande eiken waren voor mij nieuw. Verder
was er veel afwisseling met de steppen en ook ontbraken de bosgebieden niet.
Het gebied is vooral bekend onder vogelaars. Veel soorten roofvogels, met de gieren als meest
geziene gasten. Na een paar dagen pak je daar je kijker al niet meer voor. Maar ook de trappen
hebben we gevonden. Van de grote hebben we wel tien vogels gezien, de kleine trap liet zich slechts
eenmaal zien. En dan nog de scharrelaars, die alleen al zo’n verre reis waard zijn. Ze worden door de
Spanjaarden ter plaatse vertroeteld met veel nestkasten in de elektriciteitspalen. O ja, en overal
ooievaars.
De vogelaar zal zich vooral de uitgestrekte gebieden met zonneroosjes en kuiflavendel herinneren.
Maar gelukkig was er voor de echte plantenliefhebbers veel meer te beleven en zelfs de
slakkenliefhebbers waren zeer tevreden. Voor de vlinders waren we waarschijnlijk nog wat aan de
vroege kant. Meestal zagen we wel een aantal verschillende soorten, maar geen grote aantallen van
elk.
Natuurlijk hadden we geluk met het mooie weer. Het is gemakkelijk je goede humeur te bewaren als
het vrijwel altijd droog blijft en een graadje of 25 overdag. We waren met ruim 20 deelnemers en
hebben ook veel aan elkaar gehad. Het was gezellig, iedereen was bereid een steentje bij te dragen
aan de gezamenlijke taken en er was veel kennis aanwezig, die ruimschoots werd gedeeld. Zo heeft
de ‘bijenman’ ons met behulp van zijn microscoop laten zien, waarom bijen zo interessant zijn en
werden we regelmatig bijgespijkerd in de slakkenkunde.
Kortom een kampeervakantie om met veel plezier aan terug te denken. Ik kijk al weer uit naar het
aanbod voor volgend jaar.

Volkert Bakker
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ALGEMEEN VERSLAG
1. Inleiding
“Paradise. That is the shortest description of Extremadura in spring”. Met een dergelijk eerbetoon
opent de Crosbill Guide zijn gids over dit gebied, dat gelegen is in het midden-westen van Spanje, in
de richting van de Portugese grens. En natuurlijk kan zo´n kwalificatie door Crosbill niet worden
uitgereikt aan alle Europese natuur-parels, die in zijn gidsen-reeks worden beschreven. Want, bijbels
gesproken, was er van het paradijs maar één. Ja, zoals de voorzitter hiervoor al zegt, het was voor
ons een voorrecht om intens te kunnen genieten van de paradijselijke voorjaars-bloemenweelde van
dit buitengewone gebied. Paradijselijk was het ook nog om meerdere redenen.
Want, behalve de rijkdommen aan
voorjaarsbloemen, werd ons in de Extremadura ook
nog een hele menigte bijzondere en opwindende
vogelsoorten geboden. Met als speciaal element dat
we veel van deze exclusieve vogels eigenlijk niet
eens hoefden op te zoeken, maar ons daarmee in
groten getale zelfs voortdurend omringd wisten.
Zodat we in de Extremadura, twee weken lang,
helemaal te midden van een ware overvloed aan de
meest fascinerende vogels hebben mogen leven, die
daar permanent deel uitmaakten van onze
omgeving. En dit dan naast allerlei andere
bijzondere levensvormen.
2. Bijzondere natuurwaarden op en rond de Camping
Dat paradijselijke vertoeven tussen allerlei bijzondere vogels en andere natuurwaarden begon al
direct op onze Camping bij Malpartida de Placencia, gelegen te midden van prachtig dehesa-gebied,
en daarvan in feite deel uitmakend. Op onze camping waren er, twee weken lang, steeds Blauwe
eksters om ons heen. Zwarte Spreeuwen lieten er hun typische zang horen bij hun broedplaatsen in
de gebouwen op de camping. En de atmosfeer zinderde er de hele dag van het mussengetjilp,
gemengd met het genoeglijke geknor van de vele huiszwaluwen die er hun nesten hadden. Dat was
dus op de grond. Richtten we onze zintuigen naar boven, dan waren daar, dag in dag uit, met grote
regelmaat Ooievaars en Vale Gieren in de lucht, soms zelfs Monniksgieren. Dan weer Zwarte
wouwen en andere roofvogels, waaronder ook een enkele Dwergarend. We hoorden en zagen er
regelmatig groepen Bijeneters om ons heen. En op zekere dag was, boven de camping, bij het vallen
van de avond, voor een aantal van ons, in hun tent de melancholieke roep van een Griel te horen.
Niet alleen waren het, daar op de camping, de vogels die ons niet aflatend omringden, maar ook
andere bijzondere diersoorten. Bij de camping-poort was, met enige volharding, een Muurgekko aan
te treffen. En zoals bekend uit onze Indische geschiedenis brengen gekko´s geluk. Op onze
kampeerplaats had ook een Parelhagedis zijn territoir. Verspreid over het terrein tsjirpten de
Veldkrekels. Die waren, voor de meer geduldigen onder ons, ook zingend voor hun holletje te zien.
Dat was dan overdag. ´s-Avonds, zodra de duisternis viel, brak op de camping een oorverdovend

concert los van Veenmollen.
Een Dwergooruil begon te roepen. Regelmatig stemde een Steenuil daar mee in.
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En waar elders in Europa is het mogelijk om ´s-nachts, liggend in je slaapzak, op een camping
gefascineerd te worden door het aanhoudende, merkwaardige geluid van zo´n extreme
zeldzaamheid als de Moorse nachtzwaluw? Die kennelijk in het wat verwaarloosde dehesa-gebied
naast de camping huisde, een a-typisch biotoop voor deze fameuze soort. Die door enkelen van ons
´s-nachts ook daadwerkelijk op de camping is gezien. Maar er waren ‘s nachts meer betoverende
geluiden.
Even buiten het campingterrein begonnen, zodra het donker was, Mediterrane boomkikkers hun
gezamenlijk geratel. En, na enkele dagen, bleek er zich vlak bij de ingang van de camping een
Nachtegaal te hebben gevestigd, die zich daar vooralsnog vooral ´s nachts uiterst welluidend liet
horen. Wellicht kersvers teruggekeerd uit Afrika. Deze bijzondere sfeer heeft Hennie geïnspireerd om
van alle diersoorten die op camping zijn aangetroffen en aan haar werden doorgegeven een lijst aan
te leggen, die onderdeel is van dit kampverslag.
Vanwege een dergelijke rijkdom aan bijzonderheden en schoons was deze camping – de plek
waar je tijdens een kamp, hoe je het ook wendt of keert, nu eenmaal toch altijd de meeste uren van
een etmaal vertoeft - een uitgelezen plek. In feite vormde dit kampeerterrein dan ook op zichzelf al
een hoogtepunt van ons kamp. Maar er was meer.
Want zodra je de camping verliet, bevond je je direct al te midden van een prachtig dehesalandschap. Waarin je je meteen opgenomen voelde. De eerste dag van ons kamp hebben in een
gezamenlijke wandelexcursie intens van dit gebied genoten, zoals Marianne in haar sfeerverslag al
aangeeft. Misschien is aardig om daarbij nog te vermelden dat een paar van ons tijdens deze
wandeling niet alleen een aantal Zwarte wouwen in het vizier kregen - want aan Zwarte wouwen is
nu eenmaal geen ontkomen aan in de Extremadura, zie ons kamp-motto. Maar dat zij ook nog een
paartje van deze vogelsoort zagen baltsen, dat een acrobatische luchtshow te beste gaf. Waarbij de
beide vogels elkaar op zeker moment ook bij de poten grepen en gezamenlijk voort wervelden. Alsof
ze wilden bezegelen dat ze, als paar, de handen ineen hadden geslagen. Menigeen van ons heeft dan
ook, buiten de excursies om, in dit gebied grenzend aan de camping regelmatig, alleen of in klein
gezelschap, rondgedoold om te genieten van de bijzondere en lieflijke sfeer van dit dehesalandschap.
3. Bijzondere natuur- en cultuurwaarden van het dehesa-landschap
Dit dehesa-gebied nodigt uit om daar nog eens over door te filosoferen. Misschien is dehesalandschap voor ons, afkomstig van Nederland, wel
extra herkenbaar en aansprekend omdat het een
landschap is dat door mensenhanden is gemaakt.
Want ook wij hebben ons eigen land immers zelf
geschapen en vorm gegeven, in de vorm van
polders en van afgegraven en opnieuw ingerichte
veengebieden. En datzelfde principe zien we terug
in belangrijke delen van de Extremadura, waar
Spaanse boeren hun eigen landschap hebben
gecreëerd bij het tot stand brengen van de
dehesa´s.
Deze naam betekent dan waarschijnlijk zoiets als ‘afgesloten gebied’, d.w.z. gebied met een
eigenaar. Dit laatste wellicht in tegenstelling tot de situatie in daaraan voorafgaande tijden, toen het
overgrote deel van het land nog onverdeeld en gemeenschappelijk was. Diezelfde tijden waarin ook
bij ons nog veel ‘gemene’, d.w.z. gemeenschappelijke gronden bestonden, die ook bij ons uiteindelijk
werden opgedeeld en geprivatiseerd. Zoals Wim als excursieleider al aangaf in zijn voor ons,
kampdeelnemers, op schrift gestelde korte overzicht van de geologie en geschiedenis van de
Extremadura - een gebied dat zo groot is als Zwitserland met desondanks maar één miljoen inwoners
–, zou ook dit deel van Spanje in de Romeinse tijd grotendeels overdekt zijn geweest met bossen,
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vooral eikenbossen. Die in latere eeuwen op grote schaal nagenoeg volledig zijn gekapt voor
landbouw, beweiding, brandstof en stedenbouw.
Overbeweiding werkte daarna nog eens verdere erosie in de hand, leidend tot het ontstaan
van vrijwel boomloze stekelige struweellandschappen en uitgestrekte steppengebieden. Maar
belangrijke delen van de Extremadura werd dit lot onthouden. Daar werden de voormalige bossen
door mensenhanden omgevormd tot een soort savannes met verspreid staande solitaire eiken –
vooral Steeneiken en Kurkeiken - , die stuk voor stuk zo werden gesnoeid dat hun kronen zich tot een
maximale omvang ontwikkelden ten einde de omringende grond van schaduw te voorzien, althans
voor zover een dergelijke groeivorm een maximale opbrengst aan eikels niet in de weg kwam te
staan.
En voor een overvloedige eikelproductie is nu juist weer nodig dat het zonlicht overal in de
boomkroon kan doordringen. Want deze eikels vormden de voedselbron voor de varkensteelt, een
lucratieve bestaansbron voor de streek, omdat juist deze eikels het varkensvlees een exquise smaak
en kwaliteit geven. Die varkens vormden op die manier al van oudsher een veel gevraagd, en dus
economisch belangrijk product. De lichte beschaduwing van de bodem door deze her en der staande
eiken, die op de manier in feite stuk voor stuk, op zich al belangrijke productie-bomen vormden,
maakte bovendien tegelijkertijd vormen van wissel-landbouw in dit ´s-zomers vaak zeer droge gebied
mogelijk.
En zo sneed het mes met deze miljoenen zorgvuldig door boeren onderhouden eiken aan
twee kanten. Het langs deze weg over grote uitgestrektheden ontstane unieke landschap, met een
parkachtige en tegelijk ook savanne-achtige aanblik is dus, precies als ons eigen landschap, afkomstig
van mensenhanden. En net zoals ons eigen polderlandschap, als resultaat van moeizame en gestage
arbeid, door mensenhanden vorm werd gegeven, werden ook de miljoenen eiken van de dehesa´s
generaties lang geplant, gekoesterd en verzorgd. Een even ontzagwekkende arbeid als het
onderhoud van onze polders. Zo´n achtergrond hebben wij uit Nederland dus met de Extremadura
gemeen. Het resultaat in beide gevallen een evenwichtig cultuur-landschap van een uitgesproken
schoonheid en met grote rijkdommen aan natuur. Maar van een totaal verschillend uiterlijk.
4. Onze bezoeken aan de steppengebieden
Dehesa´s worden in de Extremadura afgewisseld door open cultuurlandschappen in laaglanden en
rivierdelta´s. Of dehesa´s gaan over in bergketens, de Sierra´s, die meestal noordwest-zuidoost zijn
gericht. Of zij veranderen geleidelijk, en soms zelfs abrupt, in vrijwel boomloze steppengebieden met
her en der verspreid voorkomende bosjes, vaak daar waar ook beekjes of ander waterbronnen zijn.
Als we zouden moeten kiezen welke landschapstype in
het gebied van de Extremadura, dat ongeveer even groot
is als Zwitserland, maar niettemin slechts één miljoen
inwoners telt, voor ons, natuurbelangstellenden, het
meest aspectbepalend is, dan gooien, naast het dehesalandschap, deze zich schier eindeloos over heuvels en
dalen uitrollende steppes hoge ogen. Vanwege de vele
zeer bijzondere vogelsoorten die daar hun leefgebied
vinden. We hebben aan het bezoek van dit steppenlandschap een drietal excursies gewijd en dat smaakte,
zeker voor de vogelliefhebbers, ongetwijfeld naar meer. We hebben daar genoten en al veel
bijzonders gezien, zoals de kampvoorzitter hierboven al heeft aangegeven, maar zeker niet alles.
In de Extremadura zijn zoveel bijzondere en zeldzame natuurwaarden te zien, dat dit nu eenmaal
allemaal niet in het bestek van een veertiendaags kamp voluit te exploreren en te genieten valt. En
zo blijven deze steppen dus een extra reden om daar vooral nog een keer terug te komen! Met
wellicht een andere uitvalsbasis. Want de meest uitgestrekte en voor vogels beste steppes bevinden
zich in het gebied La Serena, ver van ons kampement, in het uiterste zuidoosten van de Extremadura.
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Waar het aantal Grote trappen, volgens de 2013-druk van de Crossbill Guide, op ongeveer 800 wordt
geschat en het aantal Kleine trappen, Witbuikzandhoenders en Zwartbuikzandhoenders in enkele
duizenden wordt geteld.
5. De speciale positie van het Nationaal Park Monfragüe
Veel is dus een kwestie van tijd en af te leggen reisafstanden. Door onze excursieregelaars was
dan ook, voor wat betreft de geplande excursies, allereerst ruime aandacht gereserveerd voor het in
de onmiddellijke nabijheid gelegen Nationaal Park Monfragüe. Terecht, want het is, met ster, het
belangrijkste en meest gevarieerde natuurgebied van de gehele Extremadura.
Dat werd ook door ons deelnemers zo gevoeld, want ook voor wat betreft de herhalingsexcursies
bleek het Nationaal Park een door velen gevraagde bestemming. Tenminste 8 van onze 24 excursies
waren gericht op Monfragüe. In de vorm van wandelingen in het park en een autoroute, afgewisseld
met wandelingen, rond het park. Het Nationaal Park (18.000 ha) biedt dan ook een ongehoord breed
spectrum aan natuurwaarden. Het omvat gebieden met scherp getande heuvels, hoge en vaak
ongenaakbare rotspieken, kloven en uitgesleten rivierdalen in het gebied waar de rivier de Tiétar
samenvloeit met de Taag. Dit alles met een wisselende begroeiing. Waaronder, over aanzienlijke
delen van het gebied, ook met de grote specialiteit van dit gebied, namelijk oorspronkelijk
mediterraan evergreen-bos. Het Nationaal Park vormt, zeker vanuit vogelperspectief, in feite één
geheel met de omringende dehesa´s, sierra´s en de verderop gelegen steppengebieden tussen
Trujillo en Caceres . Waarover de talloze roofvogels, die in Monfragüe hun refugium hebben, zonder
begrenzingen kunnen uitzwerven.
Op roofvogel-gebied kent Monfragüe dan ook in Europa zijn weerga niet.
Crossbill-guide uitgave 2013 noemt alleen al voor dit natuurpark een
aantal van 10 broedparen van de uiterst zeldzame endemische Spaanse
Keizerarend en, vooral in oude kurkeiken in het gebied, bijvoorbeeld ruim
300 broedparen Monniksgieren. Waar elders in Europa heeft men het
voorrecht om vanaf openbaar wandelpad van grote hoogte ongestoord
uit kunnen kijken bovenop het reusachtige nest van een monniksgier en
het doen en laten van deze imposante, qua uiterlijk haast voorhistorische
beesten rustig te kunnen volgen? Ook de aantallen broedparen van
andere roofvogelsoorten, die in 2009 zijn geteld, waaronder bijvoorbeeld
zomaar een half duizend paren Vale gieren, zijn werkelijk verbijsterend en
voor de ware vogelliefhebber adembenemend. Dit alles ligt in en om het
NP Monfragüe voor een ieder voor het opzoeken. En vaak zelfs
onmiddellijk onder handbereik.
6. Monfragüe als behoeder van een van de laatste resten van het mediterrane oerbos
Maar zoals gezegd, Nationaal Park Monfragüe biedt zoveel meer als bijvoorbeeld een
wereldrecord broedparen van Monniksgieren binnen één bepaald gebied. Behalve de ongehoorde
aantallen van en grote soortenrijkdom aan roofvogels, is wellicht de belangrijkste natuurwaarde het
al genoemde feit dat in dit natuurpark op een aanzienlijke schaal nog ongestoord de oorspronkelijke
mediterrane bosvegetatie voor komt. Deze oorspronkelijke mediterrane evergreen-bossen, die
vroeger in de tijd van de Grieken en Romeinen overal rondom de Middellandse Zee massaal enorme
gebieden met een dichte begroeiing moeten hebben overdekt, zijn nu vrijwel overal in het gehele
mediterrane gebied totaal verdwenen als gevolg van houtkap.
Wat in Monfragüe nu nog aan oorspronkelijke mediterrane oerbossen is te vinden, is zeker gelet
ook op de originele staat waarin zij daar nog verkeren, dan ook vanuit natuurwetenschappelijk
oogpunt van onschatbare waarde. Zij geven ons een beeld van het weelderige en sappig groene
boslandschap dat in de tijd van de oude Grieken en Romeinen bepalend moet zijn geweest voor de
aanblik van de landschappen in het mediterrane gebied van toen. En het voelt dan ook als een
voorrecht en bezorgt, historisch gezien, kippenvel om, in Monfragüe, rond te kunnen wandelen door
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eenzelfde soort bossen als ook de oude Grieken en Romeinen om zich heen hadden. Bossen, die nu
overal rondom de Middellandse Zee vrijwel geheel zijn verdwenen en vervangen zijn door een
landschap van veelal alleen doornig struikgewas. Of waarvan nu hooguit nog een romp-gemeenschap
van dergelijke oude bossen resteert.
Wandelend door deze goed geconserveerde oeroude bosbestanden konden we de sfeer die deze
unieke bossen met zich meebrachten voelen en ruiken. Het zijn dichte, groene bossen met een
geheel eigen klimaat voor wat betreft temperatuur en vochthuishouding. Vele rijke Grieken en
Romeinen waren in de klassieke oudheid gewoon er landgoederen en buitens op na te houden,
waarvan vaak ook uitgestrekte bossen deel uitmaakten, zo leren we van de klassieke schrijvers. En de
koelte van deze oude mediterrane bossen moet hen in de gloeiende zomerhitte dikwijls verkwikking
hebben geboden.
De bossen in Monfragüe tonen aan dat deze oerbossen bovendien een geheel eigen en
bijzondere soortenrijkdom kenden op het gebied van bomen en planten. Waarvan er dan ook een
aantal nergens anders meer op een dergelijke schaal in het mediterrane gebied zijn aan te treffen.
Onze excursieregelaar Ruud had hierover de nodige voorkennis opgedaan. Zo zijn er in deze
oerbossen in Monfragüe bijvoorbeeld uitgestrekte mediterrane bospercelen, waarin de curieuze
Aardbei-boom een van de dominante boomsoorten
vormt. Die hebben we daar dan ook volop aangetroffen,
soms met al rijpe vruchten die veel op wilde aardbeien
lijken.
Maar om ook de bijbehorende enorm grote Pasjavlinder te zien, zou je in de zomer terug moeten komen.
We hebben in deze bossen tijdens onze wandelingen in
Monfragüe regelmatig idyllische en lieflijke plekken
aangetroffen. Zoals het pastorale gebiedje met fraaie
struwelen, beschutte beekweitjes en een murmelend stroompje, waar wielewalen en nachtegalen
hun zang lieten horen, waar we op een zeker moment bij onze tweede excursie in Monfragüe in
beland zijn. En toen Jos daar ook nog een Otter dit beekdalletje zag doorkruisen, was het genieten
compleet.
7. De otters van Monfragüe en de Rio Almonte
Ook tijdens onze eerste wandeling langs de rivier Almonte was eerder al waarschijnlijk een otter
gesignaleerd. Maar deze was toen zo snel in het water verdwenen dat dit niet met zekerheid kon
worden vastgesteld. Op de platte stenen in de rivier, waar het beest wellicht was gezien, werden
toen wel hoopjes kalkresten van rivierkreeft-skeletjes gevonden, die op de aanwezigheid van otters
zouden kunnen duiden. Want otters zijn gewoon om hun territorium op opvallende plaatsen met
hun uitwerpselen te markeren, de zogenoemde otter-spraint, meestal met veel visgraten erin. Maar
in de Almonte was het allemaal stukjes en gruis van kreeften-pantsertjes wat de klok sloeg. Ook in
Monfragüe waren op de plek waar de otter van Jos in het minuscule stroompje verdween niet alleen
duidelijke sporen te zien die wezen op een veel gebruikte
wissel, maar werden ook daar ter plekke op platte stenen
in het water weer spraints aangetroffen, die louter uit
kreeften-restjes bestonden.
Enkele minuten later kwam de bevestiging van deze
otter-waarneming, toen toevallig passerende
parkwachters verzekerden dat otters daar regelmatig
aanwezig waren.
Het was nu ook direct duidelijk waar ze in deze
omgeving misschien wel in belangrijke mate van leefden, namelijk van rivierkreeftjes. Om die op te
sporen, struinen ze in Monfragüe klaarblijkelijk zelfs de kleinste, met bomen en struiken
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overwoekerde stroompjes af! Geen plekken waar je zo direct otters zou verwachten. Maar zo blijkt
maar weer hoe veelzijdig een otter, als het erop aankomt, in zijn biotoop-keuze kan zijn.
Aangenomen mag worden dat ze bij hun speurtochten naar kreeftjes niet alleen driftig in alle hoeken
en gaten van dergelijke minuscule stroompjes snuffelen, maar daarbij desnoods ook regelmatig
stenen omkeren.
8. Nadere kennismaking met de slakken in de Extremadura
Deze techniek, namelijk overal stenen omkeren om hun prooi te vinden, werd overal waar we
kwamen ook door Herman en Bert toegepast, de twee absolute slakken-deskundigen die wij in onze
gelederen hadden. Van Bert is begin oktober een veldgids over slakken uitgekomen, waarvan we de
proeve al op voorhand tijdens het kamp hebben mogen inzien. Een nieuwe KNNV-gids, deskundig en
lichtvoetig geschreven en uitgevoerd. En die dan ook zeer aan te bevelen valt. Het feit dat Herman en
Bert waar we ook kwamen, in allerlei verschillende biotopen steeds bezig waren stenen om te keren,
leverde niet alleen de door hen gewenste slakken op, maar bracht ook nog een niet te versmaden
‘bijvangst’ mee. In de vorm van reptielen en vooral ook amfibieën, die zij
ook onder de stenen aantroffen. Zodoende kregen wij van hen niet
alleen een bijzonderheid als de voor Spanje endemische Iberische
mantelslak (Parmacella valenciennii)
onder ogen en konden we van hen leren dat tot de vele met kurkeiken
verbonden levensvormen ook de Kurkeikslak (Oestophorella barbula)
behoort, maar kwamen zij regelmatig met bij het stenen draaien
gevangen amfibieën en reptielen aanzetten.
Zoals allereerst de grootste Spaanse amfibie, namelijk de zeer merkwaardige Ribbensalamander, met
zijn licht giftige ribbenuitsteeksels.
En verder soorten als de Moorse wormhagedis, de
dwergmarmersalamander en Mutsslang.

Het is dan ook in belangrijke mate aan hun ambachtelijkheid te danken dat onze
amfibieën/reptielen-lijst er zo goed uitziet! Van een aantal kleine bronslakjes, die door hen in de
bossen van Monfragüe werden aangetroffen in een glashelder en koud bronnetje hebben onze
slakkendeskundigen weliswaar kunnen vaststellen tot welk geslacht ze behoren (Islamia), maar ze
zijn er niet in geslaagd om ze ook het niveau van de soort op naam te brengen. Er bestaat zeer weinig
literatuur over dit geslacht, zodat er over deze vondsten vooralsnog een sluier van onbekendheid ligt.
Over de door hen aangetroffen Kurkeikslak openbaarde zich trouwens, bij het samenstellen van dit
verslag, nog een ongelooflijk curieus feit. En wel dat deze soort al vele decennia ook in ons land
voorkomt! Namelijk in natuurgebied ‘De Kurk’ van het Utrechts
Landschap bij Driebergen. Lees maar mee wat ondergetekende, zelf
woonachtig in Driebergen, met stijgende verbazing las over dit
natuurgebied ‘De Kurk’ in het jaarverslag 2010 van het Utrechts
landschap: “Daar komt ook de Iberische slakkensoort Oestophora
barbula voor, die vrijwel zeker is meegekomen met de kurkplaten voor
de kurkfabriek die daar vroeger stond. Hij was bij de vinder al jaren
bekend, maar is pas in 2010 gemeld.” Die kurkfabriek, waar vroeger
altijd een enorme voorraad grote ruwe schorsplaten van de Kurkeik in de openlucht lag opgeslagen,
is nu al vele,vele tientallen jaren totaal van de aardbodem verdwenen. Toen deze fabriek, lang
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geleden, nog in vol bedrijf was, leverde het, met grote regelmaat, vooral voor de jeugd van
Driebergen groot feest op als de brandweer weer eens opnieuw met loeiende sirenes moest
uitrukken naar dit geïsoleerd en landelijk gelegen terrein om weer de zoveelste brand te blussen in
de reusachtige kurkplaten-opslag. Heel de Driebergse jeugd fietste daar dan achteraan. Het
fabrieksterrein met de opslagplaats is nu al lange tijd veranderd in een griendachtig natuurgebied. En
al die jaren heeft deze slakkensoort van het centrale deel van het Iberisch schiereiland daar dus
klaarblijkelijk overleefd in de blijkbaar nog steeds aanwezige halfverkoolde restanten van de oude
kurkplaten-opslag. Die wellicht juist ook door die gedeeltelijke verkoling een veel langere levensduur
kunnen hebben gekregen dan anders het geval zou zijn geweest. Overigens vernam ik dat deze
bijzonderheid van het voorkomen van deze slakkensoort ook in ons land bij onze slakken-experts
bekend was.
9. Nijvere bijen
Nog een absolute specialist maakte deel uit van ons kamp, en wel Joop, een deskundige op
het gebied van wilde bijen. Joop herdacht, toen hij daarop werd gewezen, met ons het feit dat dit
kamp zijn vijftigste KNNV-kamp was. En diepte, op ons verzoek, een aantal treffende en amusante
herinneringen op aan vroegere kampen van tientallen jaren geleden.
Joop, zichzelf trakterend met zijn 50e kampjubileum.
Joop is nog bezig met een nadere determinatie van door hem
aangetroffen bijen. Maar niettemin is door hem al een
voorlopige lijst voor dit verslag gereed gemaakt Hij heeft in
ieder geval ook een paar deelnemers inspiratie bezorgd om
meer naar bijen te gaan kijken.
Een prachtige bijensoort die een aantal van ons hebben
gezien en die met name in de bossen van Monfragüe
regelmatig was aan te treffen, is de reusachtige, imposante
Zwartblauwe Houtbij (Xylopia violacea), in Nederland een uiterst zeldzame gast.
10. Slot
In elk geval mag gesteld worden dat is er in de Extremadura nog nooit eerder een KNNVkamp is geweest met en zo brede scope voor wat betreft de plant- en diergroepen waarnaar
belangstelling uitging, als ons 2015-kamp. We hebben daar allemaal, in goede harmonie en
ontspannen sfeer, volop van genoten.
Blijft nog dat oprechte dank uitgebracht dient te worden aan het kampbestuur, een
onmisbare schakel in het geheel. Aan Volkert, als altijd betrokken en toegankelijke voorzitter. En aan
Thijs, onze kamp-administrateur. Die, behalve verder nog de verdeling van de choc-bereiding, er
bovendien ook nog voor zorgde dat we elke dag ons dagelijks brood kregen.
Onze dank gaat voorts uit naar onze excursie-regelaars Wim en Ruud. En het voortreffelijke
en goed onderbouwde excursie-programma dat zij voor ons in petto hadden. De excursies waren
steeds weer grondig en met grote kennis van zaken voorbereid. Van Ruud kregen we daarover de
avond tevoren steeds weer grondige en deskundige informatie. Helaas hebben Wim die, nu EUgelden talloze verwarrende nieuwe wegen in de Extremadura hebben geplaveid, ons regelmatig met
grote precisie toch steeds weer naar de gekozen excursie-bestemmingen wist te geleiden, en
Jeanette, met haar enthousiaste verslagen ´s avonds tijdens de choc, wegens familieomstandigheden
ons kamp voortijdig moeten verlaten.
Dank gaat tenslotte ook nog speciaal uit naar Marianne, die de meeste sfeerverslagen voor
haar rekening heeft genomen. En daarin zo treffend duidelijk heeft kunnen maken dat ons kamp een
heel goed en prettig kamp was. In een rijke en vanuit natuuroogpunt boeiende omgeving. De
vogellijst komt van Thijs, de plantenlijst van Sicco en Ruud. Aan dit verslag hebben Jos, Rieky, Ruud,
Thijs, Volkert, Herman, Hennie en Joop met hun foto’s bijgedragen.
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Jos heeft de onmisbare technische verzorging en lay-out voor zijn rekening genomen. En het
feit dat een aantal in het verslag met name genoemde personen ook schriftelijke bijdragen hebben
geleverd, maakt dat dit verslag een in hoge mate gezamenlijk tot stand gebracht werkstuk is
geworden. En dan tenslotte nog dit. Als nieuwkomers werden Neeltje en ik geconfronteerd met wat
binnensmonds gemompel over de vraag of de choc niet uit de tijd is en al dan niet zou moeten
blijven. Ons antwoord is kort en krachtig: ja, de choc moet blijven. Het is traditie, het is gezond en
het is een gevestigd ritueel van samenzijn en gemeenschappelijk terugblikken. Dus houden we dat
erin!
Nico

SFEERVERSLAGEN
20 april
1. Eén excursie, Ruta de Las Dehesas: lopend vanuit het kampterrein rechtsom langs de weg ,
onder de spoorbrug door, tweede weg linksaf, pad volgen. Excursieleider Herman Roode,
18 deelnemers, 3/4 dag.
Met de op dat moment complete club kampdeelnemers lopen we 9.10 uur het kampterrein af.
Het tempo ligt normaal, dus vóór de koffie zijn we krap een kilometer, heel veel waarnemingen en
nog meer indrukken verder. De bereidheid kennis over te
dragen is weer groot.
Fijn! Na de lunch lopen vier van de achttien terug. De
anderen doen (bijna) de gehele ronde die langs prachtige
poelen gaat, door een stil landschap over een onverharde
weg slingert, overal vogels, frisgroene voorjaarsbegroeiïng en met overal de onderdoorkijkjes onder de
steeneiken. De slakkenmensen zijn tevreden. Het weer is
de hele dag prachtig: zonnig, 's ochtends fris, weinig wind
en in de loop van de dag wat warmer.
Onderling plezierig, kortom een fantastische eerste dag
van dit Extremadura-kamp.

21 april
2. Monfragüe - vandaag lopen zeven "man" de route Taagbrug - onderlangs naar de
gierenrots - parkeerplaats onder kasteel - en weer P Taagbrug.
Vanaf en vanonder de brug bekijken we onder andere het vliegen van de alpengierzwaluwen.
Vlak bij je scheren ze in groepjes langs. Spektakel, die snelheid en wendbaarheid. Langzaamaan lopen
we over een smal pad evenwijdig aan de Taag richting gierenrots.
Wat planten betreft is het nog duidelijk voorjaar. Zo zien we
wat berganemonen en scilla's en vragen ons nogal eens af
"wat moet dat worden?" Paar leuke kleine varentjes gezien.
De gieren zijn altijd weer veel groter en majesteitelijker dan je
je herinnert. Tijdens het koffiedrinken zien we een blauwe
reiger uit het water (!) opvliegen. Dan een flink klimmetje naar
het kasteel in een redelijk tempo. Er vliegen nogal wat kleine
pietjes. Zie de waarnemingen. Lunch boven met fenomenaal
uitzicht over het nationaal park Monfragüe, de diepten en
stuwmeren. Terug naar de parkeerplaats verschillende leuke
waarnemingen. Wat zwaarte betreft goed te doen, ook dank zij het goede weer met wat
sluierbewolking en een briesje.
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3. De tweede excursie doet de oevers van de Rio Almonte en ook de gierenrots. Verslag van
Hennie:
Met 11 personen in 4 auto's vertrokken we om 9.10 uur naar de gierenrots. Daar stond het vol
met grote toeters en mensen erachter die naar de rotsen en de lucht tuurden. Daar was van alles te
zien. Een boeiend schouwspel van verschillende gierensoorten en dito mensen. Ook de kleine vogels
werden bekeken.
10.45 Door naar de volgende stopplek: de oude boogbrug
over de Rio Almonte. Daar zagen we grote rozetten van de
Grote Toorts die aangevreten waren door de kuifvlinderrups.
Na de koffie kreeg een ieder de gelegenheid te gaan struinen.
Bert kwam al snel aanzetten met een grote ribbensalamander
die verstopt zat onder een steen. Algehele verwondering over
dit mooie beestje. Daarna ging ieder z'n eigen gangetje. Het
werd warmer en dus kwamen de insecten te voorschijn maar
de wind bleef stevig.
14.00 Uur gingen de eersten weer op huis aan na een heerlijk dagje.

22 april
4. Excursie Mirabel plus kasteel, Serradilla dorp en brug over de Taag. Verslag van Bert:
Voor de tweede excursie van deze dag bestond weinig belangstelling. Alleen de slakkenmensen
en Hennie vonden het de moeite waard de wandeling naar het kasteel (ruïne) te maken. Doordat de
dag begon met een paar buitjes werd er besloten eerst de koffie te nuttigen alvorens te vertrekken.
Een korte route via de snelweg voerde ons richting het dorpje Serradilla alwaar boven op de berg de
door de Europese gemeenschap ondersteunde, gerestaureerde ruïne lag. Onder de kurkeiken langs
het pad waren slakjes te vinden die bekend zijn van deze eiken. Bij de ruïne nogmaals moeten
schuilen maar bij terugkomst bij de auto kunnen genieten van een heerlijk broodje. Hiervandaan
verder gereden en onderweg nog even gestopt om te kijken naar slakken en vlinders. Doel: de brug
over de Taag. Hier kon je bij het water komen. Helaas werden hier geen weekdieren in aangetroffen.
Wel werd er onder de muurtjes en de bergwand het één en ander gevonden. De route van Serradilla
via deze brug over de Taag terug naar het kamp is zeer de moeite waard. Om 16.30 uur waren we
weer op honk en konden we terugkijken op een geslaagde dag.
5. Vogelen bij het stuwmeer van Arrocampo – Saucedilla en bezoek aan een orchideeënweitje
bij Almaraz.
Veertien deelnemers. Veel enthousiaste ah's en oh's bij het vogels kijken. Het begint al met een
paar honderd oeverzwaluwen mannetje aan mannetje op electriciteitsdraden. Verzamelen geblazen
voor de trek noordwaarts? Man en vrouw woudaap vliegen voor ons heen en weer, en de
purperkoet eet uit zijn eigen poot de onderkant van opgediepte stengels van waterplanten. Cetti's
zangers, graszangers en meer. Zie waarnemingen. We bezoeken vogelpunt 1,2 en 4. Vanaf punt 4 is
een grote kolonie kleine zilverreigers te zien. Jos redt een schildpadje van de gewisse
uitdrogingsdood. De buidelmees is na het vorige kamp 5 jaar geleden, niet terug te vinden. Door naar
Almaraz waar we na enig vragen de orchideeënwei vinden. Er staan er wel enkele maar ver weg
achter gaas staat de rest. Zijn de bereikbare uitgegraven? Het is wel gewoon een mooie bloemenwei.
We gaan tevreden naar huis (16.30). Weer goed, soms bedekte lucht.
23 april
6 Excursie naar de Garganta de Los Infiernos (zijdal van de Val de Jerte) Verslag van Jos:
Een erg warme bergwandeling die het tempo drukte. Met zes personen begonnen we aan de
stevige klim naar Los Pilones, de gedachte lunchplek met kans op de waterspreeuw. Veel planten
maar amper vogels, frustrerend voor de vogelliefhebbers onder ons. Nogal wat vlinders, maar ze
waren wat wild aan het vliegen en kostten dus veel tijd. Ook de vele schoolgroepen op dag-uitje
maakten het druk. De lunch werd dus zo laat dat we moesten afzien van de verdere klim naar Puente
12

Nove. Door de kastanjebossen terug naar Jerte, in de hoop het laatste stuk dan toch nog langs het
water te kunnen. Het werden drie lange kilometers over beton met het vermoeden dat ergens een
bergrivier moest stromen.
7

Bezoek aan het Natuurmonument Los Barruecos bij Malpartida de Cáceres, en een
zoektocht naar de Trappen achter het dorp Torreorgaz.
Met z'n negenen op pad. De reis gaat voorspoedig, zelfs door Malp. de Các., waar we wel een
"Engelse" rotonde doen. Ach, zo'n dorp is zo rustig, moet kunnen. Na het dorp komen we langs twee
poelen waar tientallen Moorse schildpadden op de enorme keien liggen. Redelijk wat steltkluten
stappen er rond, en er is een ooievaarsdorp aangelegd. De doelgroep maakt daar dankbaar gebruik
van. Twee steenuiltjes zitten/vliegen er aan de andere kant van de weg. Door naar Los Barruecos.
Landschappelijk mooi, vooral de overal aanwezige gladde rond afgeslepen granietblokken, tot in het
water toe, en de stilte die daarover heen ligt, terwijl er echt wel wat toerisme is. De waarnemingen
zijn wat minder, maar eigenlijk zijn we veel te kort in het gebied om er een goede indruk van te
krijgen. Na een peiling onder de deelnemers wordt besloten een poging te wagen de trappen te
betrappen. Door Cáceres naar Torreorgaz, daar linksaf de steppen in. Het wordt warm , de weg
wordt wel erg slecht begaanbaar zonder 4Wdrive, de lucht zindert als je de kijker op de verte richt.
Behalve twee buizerds, weinig te zien, en we keren weer om. 17.30 Uur thuis. Conclusie: we moeten
niet teveel willen en/of verwachten op één dag. Wel weer een paar fijne indrukken opgedaan.

24 april
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Groene wandeling vanaf Villarreal, inclusief een heenenweertje naar Cerro Gimio waar
vanaf broedende monniksgieren te zien zijn.
Met negenen gaan we in KNNV-tempo de weg op die de eerste kilometer uit een breed pad van
sierbestrating bestaat. Onderweg naar de koffie-bij-de-beekovergang zijn leuke planten te zien, en
hier en daar een vlinder. Bij de beek wordt een otter gesignaleerd! De wielewaal wordt gehoord en
gezien. De klim naar de top is stevig. Gelukkig schijnt er geen zon, en op het hoogste punt is het
lunchtijd met vlinderballet. Nu het wat warmer wordt vliegen er ook meer bijen (Joop, waar ben je?),
waaronder véél honingbijen en andere insecten. Vijf mestkevers - één doet het werk, de andere vier
kijken toe of zwerven eromheen - zijn bezig een vier cm grote bal mest tussen keien door een steil
hellinkje op te duwen. Altijd weer leuk om te zien. Het is al met al een mooi excursiepad, met leuke
planten, niet zo gek veel vogels, later op de dag vlinders, en natuurlijk de otter! En als dan Ruud z'n
autosleutels verloren heeft en blijkt dat die keurig in het bezoekerscentrum op hem liggen te
wachten (dat raadde Jeanette goed!) kan de dag in alle opzichten niet meer stuk.
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Excursie naar Valle del Ambroz en stuwmeer. Verslag van Thijs:
Vijf deelnemers. Bij Plasencia de N630 op. Bij Vilar de Plasencia de afslag
naar Ruinas de Cáparra (Romeins).Doorrijden tot brug over de Ambroz.
Links vóór de brug P, links na de brug begint de wandelroute. Je kunt naar
de oevers beneden lopen en langs de rivier wandelen over koeienpaden of
het officiële pad nemen, maar dan is de rivier beneden niet goed zichtbaar.
De Romeinse ruïnes waren snel gevonden bij Cáparra. Het hek ging keurig
om 10.00 uur open. Een aardige tentoonstelling en film over de
opgravingen maar helaas geheel in het Spaans. Het terrein is erg netjes en
het is leuk daar even rond te lopen. Opvallend waren de olijfbomen: net
bonsai. De oude stammen weggezaagd en uit een loot een nieuwe laten
groeien. Vanaf de "nederzetting" met prachtig uitzicht op de toppen van de
Sierra de Gredos is de Ambruz maar een klein eindje. De twee vogelaars liepen al snel naar beneden
richting water en hebben daar de kleurige bloemenweitjes en een heel eind rivier gevolgd langs en
over de stapelmuren. Een mooi landschap vol zingende nachtegalen, vinken, bonte vliegenvangers en
zwartkoppen. Bij het water witte kwikstaarten. Verder minder vogels dan je zou verwachten. De
slakkengangers en vlindervrouw gingen hun eigen weg. Rond half twee besloten de vogelaars de
anderen op te zoeken voor de lunch, maar dat mislukte. Daarom bij de auto's gewacht en gegeten en
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ja hoor, een half uurtje later kwam de andere helft van de excursiegangers keurig aangelopen. We
reden een stukje door naar het stuwmeer, het Embalse de Gabriel y Galán. Dit blijkt inmiddels een
toeristisch centrum te zijn geworden voor watersporters. Netjes en clean en geen vogel op en rond
het water te zien. We waren er vrij snel uitgekeken. 15.15 Uur terug op de camping. Een relaxte
wandeling door een landschappelijk mooi gebied maar geen bijzondere waarnemingen.

25 april
10 Hinojal en omgeving-Parasoldennen. Verslag van Jeanette:
Ooievaars in plaats van kleine torenvalken
Met drie auto's rijden we vlot naar Hinojal, een sfeervol
dorpje, en na even zoeken in de nauwe straatjes vinden we
het kerkje, maar helaas geen kleine torenvalken. Wel
prachtige hele grote nesten van mussen in de
eucalyptusbomen. Ze zijn dan ook familie van de
wevervogels. Even later piept het zonnetje door de wolken,
net op tijd om de bijeneters (en ons) in vuur en vlam te
zetten. Het eind van de excursie is zo bijzonder dat zelfs de dwaalgasten zich weer bij de groep
voegen: een grijze wouw geeft een vliegshow en maakt daarna uitgebreid toilet in een boom.
11 Bij Torrejón el Rubio: Arroyo de la Vid. Verslag van Hennie:
Aantal deelnemers zes. Vanaf camping linksaf de Ex208 op en dan door tot 700 meter voor
Torrejón el Rubio linksaf het eerste onverharde pad op en na 100 meter P. De wandelroute loopt
schuin terug naar het noordoosten tot de beek en daarna weer terug over hetzelfde pad.
Vertrokken om 9.20 uur met twee auto's kwamen we vanwege de goede uitleg op papier van Wim,
precies op de juiste plek uit alwaar we de auto's parkeerden. Onmiddellijk spoedden zich twee
slakkenmensen naar het poeltje om te struinen. Vanaf dat punt volgden we een prachtig weggetje
naar beneden vol met de mooiste kleuren- en bloemenrijkste graslandjes. Genoeg om te genieten
voor alle zes personen. Fotograferen, slakken zoeken, vlinders spotten en plantjes bekijken. Doordat
de slakkenpakkers stenen omkeerden kwamen we erg veel amfibieën tegen. Prachtig van vorm en
kleur. Alles ging op de foto.
Om ongeveer 11 uur koffie onder een grote kurkeik met uitzicht op de hop en de bergen.
Daarna beneden bij het riviertje zagen we parende forellen en hoorden we kikkers kwaken.
Boerenzwaluwen en de vale gieren al cirkelend boven onze hoofden. Hier aten we ons brood. We
keerden half twee weer om naar boven. Een groep jeugdige Spanjaarden onder leiding van twee
professoren werd door Herman attent gemaakt op een salamander onder een steen. De professor
gaf meteen uitleg aan de groep en vertelde ons wat de Latijnse naam daarvan was. Het was de
Spaanse ribbensalamander Pleurodeles waltl. Langzaamaan naar boven klimmend zagen we alles van
een andere kant. Veel bremrapen en ander moois. Om half drie weer terug bij de auto's en retour
camping. Een heerlijke driekwart dag met weinig zon en een klein spetje regen.

26 april
Geen excursies, wel 34 mm regen. Komt dat even goed uit?

27 april
12 Steppengebied Trujillo Oost (Belén) plus stad.
Verslag van Wim:
Trujillio – burcht van de oude stad
Route: Ex208 naar het Zuiden, A58 4 km ri. Madrid, A5 ri.
Badajoz, afslag 250 naar Belén, landbouwweg door

14

steppengebied, Cc23 naar Torrecillas en Ex208, naar Trujillo centrum, terug via Ex 208 camping.
Onder gunstige weersomstandigheden met vier auto's (15 pers) vertrokken naar het steppengebied
ten oosten van Trujillo (Belén e.o.). Voorspoedige reis tot aan Belén . Hier hield elke
richtingaanwijzing "hoe nu verder" op. Door de zeer smalle
en bochtige straatjes kwamen we toch op de juiste semiverharde weg met veel gaten terecht. Al redelijk snel werd
onze hoop vervuld: enkele grote trappen die ook nog de
lucht in gingen. Stapvoets rijdend nog wel veel gezien,
maar geen trappen meer . De erg verlate lunch genoten
we, met lokale koffie, op de Plaza Major in Trujillo.
Daarna het Castillo aldaar bekeken en rondgestruind. Hier
dan toch ook de kleine torenvalk gezien. Na afloop gingen
drie auto's in verschillend tempo terug naar "huis". De vierde auto ging richting Cáceres, in de hoop
daar dan toch de scharrelaar te zien. Een goede gok: circa vijf scharrelaars in volle glorie
aanschouwd. Nog een geluk was dat men de daar patrouillerende politie wist te misleiden en zo een
bekeuring voor parkeren op een provinciale weg voorkwam. Iedereen tevreden over de geslaagde
excursie.
13 Nationaal park Monfragüe-autoroute – Hirguerilla oa.
Vanaf de A1 afslag 29 naar de 389 richting Serrejón en de CC911 op. Met z'n vieren rijden we
door het dehesa-landschap ten oosten van de Monfragüe-camping. Het is weer prachtig. Als we even
stilstaan zien we een rode patrijs met jongen rondscharrelen bij een beeklandschap. Heel mooi te
zien. De excursie bestaat uit regelmatig stoppen, stenen keren voor slakken en de rest, wat in de
lucht turen, plantjes zoeken en vlinders vangen. Het verloop is allergenoeglijkst, er is niet zoveel
opmerkelijks over te vertellen. 15.00 Uur "thuis". Behalve voor vlinders - het is wat koel en de zon is
vooral op de bergen rondom te zien - fijn excursieweer.

28 april
14 8 1/2 Kilometer lopen van Villarreal naar de stuwdam in de Taag en weer terug, de
zogenaamde gele route, met afslagmogelijkheid voor mensen die minder kilometers willen
maken.
Vandaag is er één excursie, voor de tweede is te weinig belangstelling, en zo vangen we 9.30 uur
de wandeling aan met 16 mensen. Meteen vanaf de parkeerplaats gaan we het nationale park in en
belanden we in de stille natuur. Een enkele piet kunnen we mooi bekijken, en verder zien we
voorlopig uit naar nieuwe plantensoorten zolang er nog niet veel vlinders vliegen en stenen te keren
zijn. Bij de afslagmogelijkheid blijven er vijf hangen bij een schaduwrijke beekovergang. Daarvan gaan
er naderhand vier naar de camping terug. Bert blijft daar slakken zoeken. Hij zal daar o.a. 50 (!)
piepkleine bronslakjes vinden. Zijn dag is uitermate geslaagd.
Bij het volgende beekje lossen we Hennie die daar
inmiddels vlinders en libellen ziet vliegen en Rieky
die naderhand prachtige foto's kan maken van een
ree met kind die in de beek rondstappen.
Het wandelpad is mooi . In de buurt van de
stuwdam eten we onze boterham op. Terug zien
we eerst een blonde tapuit bovenop een rotsblok
met als achtergrond een donker wateroppervlak,
dan een zingende roodkopklauwier in een
boomtop die zich dicht laat benaderen en kijken
tenslotte op een aasgier neer die ook al niet bang lijkt van ons. Er wordt vrij intensief naar planten
gekeken en gefotografeerd en gefilmd. Hier en daar komen we herten tegen. De groep neemt
Hennie, Rieky en Bert weer op in haar midden en om 16.15 zijn we op de parkeerplaats. Het ijsje dat
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we onszelf beloofden mislukt, maar dat is ook het enige negatieve aan deze fantastische dag. Weer:
heerlijk, soms wat wolken.

29 april
15 Doel is een wandeling naar en in de kloof van de Alagón, vanaf het kapelletje buiten
Cachorrilla. Vanuit Coria de Ex109 en CC49, in totaal 130 km auto en 10 km lopen.
Ongeveer 12 deelnemers, even vergeten te tellen.
Zonder navigatieproblemen komen we bij het
uitgangspunt voor de excursie. De smetteloos witte
kapel onder de strakblauwe hemel aldaar kan zo in
een Spaanse vakantiefolder. We lopen de dehesa in
over een pas aangelegde brede weg. Al snel zien we
een ijsvogel en een eindje verderop een flink aantal
hoppen die druk aan het hoppen zijn en ijverig heen
en weer en achter elkaar aan vliegen. Een feest om te
zien. De weg slingert horizontaal en verticaal verder
richting kloof. Als we daar aankomen blijkt de kloof
inmiddels een stuk stuwmeer te zijn en daar loopt de
weg dan dood. We kunnen tot aan het water komen.
Lia en Theo gaan zwemmen. De anderen scharrelen wat rond en kijken naar de vale en aasgieren en
zwarte ooievaars die daar op thermiek ronde de rotsen boven de kloof zweven. Weinig vlinders en
nieuwe bloemen. We lopen terug en zijn 16.30 uur thuis.
16 Herhalingsexcursie naar Mirabel. Vijf deelnemers. Verslag: Jos.
Een ontspannen wandeling bij prachtig zomerweer. Startpunt het slaperige stadje Mirabel. Veel
witte huizen met rode daken en smalle straatjes. Een bescheiden klim naar het kasteel op een hoge
granietrots. Tussen koffie en lunch bezoeken we de fraaie ruïne van wat een groot kasteel met drie
verdiepingen geweest is. Een mooie terugwandeling, eerst door een eucalyptusbos en het laatste
deel langs de spoorlijn. Veel flora en fauna en fraaie uitzichten vanaf het kasteel.

30 april
17 Herhalingsexcursie naar de oever van de Rio Almonte.
We hebben wederom mooi weer, en 10.00 uur lopen we weg van de parkeerplaats, steken de
weg over en zijn direct aan de oever van de
witbloeiende rivier. Herman kijkt even aan de
andere kant van de brug of de gekko al wakker
is. Helaas, nee dus. Eerst maar koffie.
De vale gierzwaluw wordt gezien en de
witte kwikstaarten vliegen buitelend hoog en
laag insecten te vangen. Rustig lopen we
stroomafwaarts. Grote velden bloeiende
bloemen met daartussen de lichtgroene jonge
grassen en later daarboven de vlinders maken
deze tocht tot een groot genoegen. De meeste
soorten zijn op vorige excursies ook al gezien
en veelal gedetermineerd.
Dan komt Herman op een sukkeldrafje naar de "kopgroep". Hij heeft een slang gevangen. We
verzamelen, bekijken het beestje in het potje, en als alle camera's in stelling zijn gebracht wordt het
losgelaten. De slang van zo'n 50 cm lang is wat verbaasd en het duurt even voor hij in beweging
komt. Iedereen krijgt de gelegenheid tot fotograferen of filmen. Later hopen we te weten hoe het
diertje heet. Dat zal een mutsslang blijken te zijn. De tocht gaat verder, we eten wat, komen nog
door een hek waarachter koeien staan. Op de plek waar de rivier een groot verval heeft is goed te
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zien dat deze vervuild is. Het schuim blijft viezig op het water liggen. We gaan terug en zijn 15.00 uur
thuis. Een fijne dag.

18 Naar Castillo de Monfragüe en het Embalse de Tiétar; vier deelnemers. Verslag: Nico.
Het is vandaag allereerst de bedoeling om het spectaculaire massaal af- en aanzweven van de
gieren op de Gierenrots zich op ooghoogte, en vaak van zeer nabij, te gaan zien voltrekken. Dit vanaf
het Castillo de Monfragüe. Na een klim per auto, en het laatste gedeelte te voet, bereiken we het
kasteel en zien de Vale gieren volop vertrekken en aankomen in hun zweefvluchten van en naar de
Penafalcon. Vaak recht op of vlak onder ons door. En niet één of een paar, maar vele tientallen,
onafgebroken. Wat zijn ze kolossaal, van zo dichtbij, en wat gaan ze hard. En hoe moeiteloos gaat dat
allemaal! Soms lijkt het alsof ze ons aankijken in het voorbijgaan. Een fantastische confrontatie.
Heerlijk voorjaarsweer, met een blauwe lucht. In de schaduw van de parkeerplaats tegenover het
rotsmassief in de Tiétar was het vervolgens goed toeven om daar onze boterhammen op te eten. We
zagen daar nog een Blauwe rotslijster. Vervolgens was er volop tijd om ons te verbazen over de vele
honderden huiszwaluwen rond de nabijgelegen dam, die daar hun nesten hadden. Wat een drukte
en gedartel. Rond de rotspieken aan de overkant van de dam waren twee aasgieren in de weer bij
een rotshol. Wellicht was het een paartje dat daar broedde of intenties had om dat te gaan doen. In
elk geval lieten ze zich prachtig van alle kanten zien bij hun doen en laten. Aasgieren zijn sowieso al
mooi van kleur. Maar in het felle zonlicht zijn ze helemaal prachtig!
19 Herhalingsexcursie naar het stuwmeer van Arrocampo – Saucedilla en het orchideënweitje
bij Almaráz. Zie 22 april. Verslag: Thijs.
Na de enthousiaste reacties op de excursie in hetzelfde gebied van vorige week, was een tweede
expeditie gepland. Vreemd genoeg hadden maar vier mensen belangstelling. Een voorgevoel?
Stonden we vorige week al snel na het uitstappen met open mond te kijken naar woudaap, kwak,
kleine zilverreiger, purperkoet etcetera, nu was het er vreemd stil. Trouwens ook aan menselijke kant
geen groepen vogelaars op een paar Engelse echtparen na. Joop zag nog een kwak wegvliegen. en na
lang wachten heeft een aantal mensen nog een snel wegschietende woudaap (v) gezien. Vanuit hut 1
werden nog twee verdekt in het riet zittende vogels gezien, die aanvankelijk als purperreigers
werden gedetermineerd, maar achteraf toch woudapen moeten zijn geweest.
Wel hebben we een hele tijd langs de weg naar twee biddende/jagende torenvalken gekeken.
Het licht viel prachtig op hun verenpak. Ook werden twee klapeksters bekeken. Walter en Annemarie
zijn in het gebied gebleven en hebben de andere hutten bezocht. Joop en ik zijn bij Almaráz in het
orchideënreservaat op wilde-bijenjacht gegaan en we hebben ons daarmee prima vermaakt.
1 mei
20 Steppentocht naar het gebied noordelijk van de grote snelweg Trujillo-Caceres, te bereiken
via de oude weg naar Trujillo door het NP Monfragüe naar het zuiden, bij Aldea el Obispo de
steppen in en langs Santa Marta de Magasca naar Caceres; 8 deelnemers
Een stralende lentedag en prachtige steppen-ervaring. Voordat na Aldea el Obispo het dehesalandschap zich echt definitief opent en onze blik steeds weidser wordt, hebben nog bijna een
aanvaring meteen grote groene hagedis, die daar op ons stille asfaltweggetje uitgebreid ligt te
zonnen. Aanvankelijk houden we het op een Iberische smaragdhagedis, maar later blijkt die soort er
meer eentje van Sierra-landschap en de uitlopers daarvan te zijn, zodat het dan toch wel een
Parelhagedis moet zijn geweest. Heel rustig rijdend en link en rechts de vlakten afspiedend, zien we
op zeker moment onze eerste Grote trappen.
Na daaraan ruime aandacht te hebben besteed wordt het langzamerhand het tijd voor onze
lunch en vinden we even verder een goede picknickplek, met links en rechts een wijds uitzicht over
de vlakten. Een gelukkig gekozen plek, zo blijkt. Een boer die met zijn voertuig daar zijn land verlaat
vertelt aan Walter en Annemarie, die zeker tien keer zoveel Spaans spreken als de rest van ons
gezelschap bij elkaar, dat op zijn land achter onze picknickplek Kleine trappen broeden, maar we
17

mogen niet door het hek, zodat er niets anders opzit dan deze steppen-landerijen met onze kijkers
afspeuren. Dan ziet Annemarie opeens het kopje van een kleine trap boven het gras verschijnen en
vervolgens krijgen we allemaal onze kans om hem even goed in het vizier te krijgen, voordat hij weer
in het hoge gras verdwijnt. Onmiddellijk daarna zien we enkele honderden meters verderop een
Bruine kiekendief vliegen, en daarna een paartje Grauwe kiekendieven.
Tevreden rijden we vervolgens door naar Santa Marta voor de koffie op het centrale marktplein.
Het mooie weer, het 1 mei-feest en de grapjes die Walter en Annemarie in het Spaans weten uit te
wisselen, maken de stemming op het pleintje in dit karakteristieke steppendorp steeds
gemoedelijker, zodat er voor ons allerlei gratis lekkernijen op tafel komen.
Daarna gaan we door naar een van de weinige plekken in de Extremadura
waar nog Scharrelaars voorkomen. Die zijn, zo constateerden we op een
eerdere excursie, ook op een andere vaste locatie langs de weg tussen
Talavan en Caceres inmiddels al volledig verdwenen. Kennelijk omdat de
draden tussen de oude palen langs de weg daar inmiddels zijn weggehaald,
zodat daarmee hun vaste zitplekken aldaar zijn verdwenen.
Maar hier, niet ver van Santa Marta, zijn ze dus nog, de Scharrelaars. En is ook
de bedrading tussen de palen waaraan hun nestkasten hangen nog intact. We
nemen ruim de tijd om deze exotische dieren in hun doen en laten te volgen.
Daarna gaan vier van ons rechtstreeks op huis aan en brengen de andere vier
nog een bezoek aan de oude stad van Caceres. We hebben daarvan een goede eerste indruk kunnen
opdoen, voor meer ontbrak de ruimte, wilden we op tijd terug zijn voor het gezamenlijke diner in de
camping-kantine. Waarmee we die avond ons kamp hebben afgesloten.
21 Autoroute door NP Monfragüe met miradores, wandeling bij Finca Herguijuela en
Arroyo Valbuena. Deelnemers 3 ; waardering 8½. Verslag: Ruud
Bij La Tajadilla werd naar een mogelijk Aasgiernest gekeken: de Aasgier wel mooi gezien,
maar er was toch geen duidelijk nest. Wel een Vale gierennest geobserveerd via telescoop en de
Blauwe rotslijster, een hert en een rond zwart varken kwamen in het kijkerbeeld. Intussen scharrelde
er steeds een paartje Kleine bonte specht om ons heen in de boompjes. Bij La Bascula geen
Monniksgieren-boomnesten gezien; wel bleek het dat Vale gieren ook wel bovenop bomen posteren
of rusten.
Bij de Portilla del Tietar was het druk met vogelaars, vooral ook Spaanse. Ze beloerden een
Keizerarendnest boven op de bergkam. Hieraan was echter toen weinig activiteit waar te nemen.
Maar even later: dáár kwam de Keizerarend zelf tussen de gieren cirkelen! Zelfs flegmatieke
Scandinaviërs raakten opgewonden.
Bij de afslag van de oude camino naar Toril en Serrejón hebben we de auto geparkeerd en zijn
deze in gelopen, namen even later het pad naar rechts en zijn door een hek gegaan, met een
waarschuwing dat het verder “op eigen risico” ging: in verband met het loslopend vee. Er liepen geen
drieste stieren maar alleen wat makke paarden. We waren in een kurkeikendehesa beland die er
grazig uit zag, met hoge (geschilde) Kurkeiken en hoge en lage struikpartijen.
Het bleek er vogelrijk: veel geroep en zang van bos- en struweelvogels. Diverse
Roodkopklauwieren. Een Orpheusgrasmus. We zagen enkele Rode en Zwarte wouwen, ook aan de
grond. De Rio Valbuena had een ander aspect dan we tot nog toe meemaakten: geen stenige of
rotsige bodem hier, maar grof zand en steentjes, met meanderen van de rivier die zandstrandjes en
eilandjes had die roze kleurden van een hier rijk bloeiende kruisbloemige (Malcolmia?). Langs de
rivier waren er éen of enkele paartjes Kleine plevieren die hun verontrusting door onze aanwezigheid
luid lieten blijken.
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22 Rondrit: Plasencia, EX203 to Cuacos de Yuste, langs het uitgebreide complex van het
monasterium waar Karel V van 1555 tot zijn dood in 1558 heeft gezeten. Door naar
Piornal, de CC139 op en dan is er een spiksplinternieuwe weg naar rechts, richting
Barrado, vervolgens de CC18.1 tot Malpartida en de camping. 120 Autokilometers,
uiteraard veel bochtenwerk.
Vier deelnemers, o.a. de slakkenmensen, gaan op pad. Dreigende luchten. Links, rechts, voor
en achter regen, maar wij houden het beperkt tot een paar spatjes. Koffie bij El Lago, een
recreatieplek met zwemgelegenheid, gevoed door de rivier, gelegen in een zachte-eiken-bos met
zang van een roodborst. Het monasterium is op 1 mei gesloten. De dag van de Arbeid wordt in
Spanje streng in ere gehouden. Via de Puerto del Piornal, een pas op 1269 meter hoogte, naar het
dorp Piornal. We rijden door een wel héél vroeg voorjaar, met nog bijna kale bomen en weinig
bloemen. Af en toe een stop om slakken te zoeken. Dat levert nauwelijks resultaat op. De flora bij de
hooggelegen bergstroompjes is wel heel anders dan we tot nu toe gewend waren. Twee soorten
boomheides. Leuk! 15.00 uur thuis, mooie tocht.
2 Mei
23 De rode wandelroute in NP Monfragüe, daarvan de “oostelijke” lus. Drie deelnemers;
waardering 8. Verslag: Ruud
Langs de Taag en langs de bronfontein Fuente del Francés lopen we bij aangenaam weer
onder de Smalbladige essen. In de vochtige halfschaduw aan de voet van de helling zoeken we naar
planten en vinden naast andere varens hier ook Schubvaren, verder een prachtige geelgroene plant
met gele schermbloemen: Smyrnium perfoliatum. We komen langs het natuurstenen huisje Casa de
Peones Camineros en gaan hier het hellingbos in.
We komen onderweg maar enkele Spanjaarden tegen, terwijl het bij de parkeer- en rustplaats
toch flink druk is met dagjesmensen (in de rij om bronwater te tappen). We horen Roodborstzang,
voor het eerst na 2 weken, en een enkele mediterrane krasmus, die zich echter niet laat zien. Bij een
open plek in het lage bos lunchen we en delen de plek met een Moerasparelmoervlinder, een
Kolibrievlinder en een Grote houtbij. De laatste twee komen vooral op de hier over een boom heen
groeiende Kamperfoelie af, waarbij de houtbij de Kolibrievlinder verjaagt. We komen, naast andere
botanische kleinoden, weer de intrigerende bladgroenloze Cytinus hypocistis tegen, parasiterend op
uitsluitend wit bloeiende cistus en halimium-soorten en enige vertegenwoordiger van de Rafflesia
familie in Europa. (Het genus Rafflesia betreft allen parasitaire planten, waarbij – net als bij onze
Hypocistus – alleen de bloem boven de grond steekt, en dan betreft het bij Rafflesia arnoldii zelfs nog
de grootste bloem ter wereld!).De overige route is een scharrelpaadje onder boomheide,
Aardbeiboom en Altijd groene sneeuwbal (Viburnum tinus) door.
Middagwandeling naar het treinstation
´s Middags lopen Hennie en Marianne even naar het station. Het is vandaag heet. Boven de
watertjes langs de weg keizerlibellen en kanaaljuffers. Een roodborsttapuit en een schildpad gezien.
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EXCURSIES KAMP EXTRAMADURA 2015
20-04-15

1

lopen v.a. Camping: Ruta de las Dehesas

21-04-15

2

NP Monfrague, rode wandelroute n Castillo de Monfragüe

21-04-15

3

wandelen langs de Rio Almonte

22-04-15

4

Mirabel (stadje, kasteelruine, omgeving)

22-04-15

5

a.Saucedilla (Embalsa de Arrocampo);b. kalkterrein bij Almaráz

23-04-15

6

Garganta de los Infiernos (zijdal van Val de Jerte)

23-04-15

7

Omgeving Cáceres: Los Barruecos en steppe bij Torreorgaz

24-04-15

8

NP Monfrague, groene wandelroute n. Cerro Gimio

24-04-15

9

wandeling Valle del Ambroz

25-04-15

10

rondrit langs Talavan, embalse, steppe, olijfgaard

25-04-15

11

bij Torrejón el Rubio : Arroyo de la Vid

27-04-15

12

Trujillo en omgeving, steppen van Belén

27-04-15

13

NP Monfrague-autoroute

28-04-15

14

NP Monfrague, gele wandelroute n Mirador La Tajadilla

29-04-15

15

Canchos de Ramiro

29-04-15

16

Mirabel (stadje, kasteelruine, omgeving)

30-04-15

17

wandelen langs de Rio Almonte

30-04-15

18

NP Monfrague, rode wandelroute n Castillo de Monfragüe

30-04-15

19

a.Saucedilla (Embalsa de Arrocampo);b. kalkterrein bij Almaráz

01-05-15

20

gebied tussen Caceres en Trujillo; rondrit met

01-05-15

21

NP
Monfrague-autoroute, bij Herguijuela + Rio Valbuena
stoppen/wandelen

01-05-15

22

La
Vera: rondrit,via Piornal Pas
wandelen

02-05-15

23

NP Monfrague, rode wandelroute n Castillo de Monfragüe

02-05-15

24

NP Monfrague, groene wandelroute n. Cerro Gimio
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Vogellijst Extremadura 2015.
NB. Voor de wetenschappelijke benaming is gebruik gemaakt van de ANWB vogelgids, vierde druk
2005. Voor de volgorde is zoveel als mogelijk de KNNV streeplijst aangehouden.
c= camping (geen volledige lijst, maar de meer bijzondere waarnemingen).
In totaal zijn 118 vogelsoorten genoteerd. Dat zijn er veel minder dan in de KNNV kampen van 2007
en 2010, waarin dan ook een groter aantal zeer ervaren vogelaars aanwezig was.
Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam
Excursienummer.
Dodaars
Tachybaptus ruficollis
5,10,
Fuut
Podiceps cristata
5,7,10
Dodaars
Tachybaptus ruficollis
5,10,
Aalscholver
Phalacrocorax carbo
5,7,14,19,
Woudaap
Ixobrychus minutus
5,10,
Kwak
Nycticorax nycticorax
5,12,19,
Koereiger
Bubulcus ibis
12,20,
Kleine zilverreiger
Egretta garzetta
5,19,
Grote zilverreiger
Ardea alba
5,
Blauwe reiger
Ardea cinerea
2,3,5,12,14,21,
Purperreiger
Ardea purpurea
5,19,
Ooievaar
Ciconia ciconia
1,4,5,6,7,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,
Zwarte ooievaar
Ciconia nigra
2,3,5,14,15,18,
Krakeend
Anas strepera
5,10,
Wilde eend
Anas platyrhynchos
1,7,10,12,15,17,19,20,
Witoogeend
Aythya nyroca
5,
Grijze wouw
Elanus caeruleus
10,
Zwarte wouw
Milvus migrans
1,2,3,4,7,8,9,10,12,15,16,17,19,21,
Rode wouw
Milvus milvus
1,2,6,9,12,14,16,21,
Vale gier
Gyps fulvus
2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17

Monniksgier
Aasgier

Aegypius monachus
Neophron percnopterus

2,3,5,7,8,11A,12,14,21,
2,3,11,14,15,16,18,21,

Spaanse keizerarend
Slangenarend
Dwergarend
Bruine kiekendief

Aquila adalberti
Circaetus gallicus
Hieraaetus pennatus
Circus auruginosus

21,
1,10,12,14,15,17,18,
1,5,7,19,20,c,
20

21

Grauwe kiekendief
Buizerd
Slechtvalk
Torenvalk
Kleine torenvalk
Rode Patrijs
Kwartel
Waterral
Meerkoet
Purperkoet
Waterhoen
Kleine trap
Grote trap

Circus pygargus
Buteo buteo
Falco peregrinus
Falco tinnunculus
Falco naumanni
Alectoris rufa
Coturnix coturnix
Rallus aquaticus
Fulica atra
Porphyrio porphyrio
Gallinula chloropus
Tetrax tetrax
Otis tarda

12,20,
4,7,20,
3,
1,5,10,12,15,19,20,
12,19,20,
4,7,10,12,20,
10,12,
5,10,19,
5,19
5,
10,19,
20,
12,20,

Steltkluut
Griel
Vorkstaartplevier
Kleine plevier
Lachstern
Rotsduif
Houtduif
Turkse tortel
Koekoek
Dwergooruil
Steenuil
Moorse nachtzwaluw
Gierzwaluw
Alpengierzwaluw
Vale gierzwaluw
IJsvogel
Bijeneter
Scharrelaar
Hop

Himantopus himantopus
Burhinus oedicnemus
Glareola pratincola
Charadrius dubius
Gelochelidon nilotica
Columba livia
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Cuculus canorus
Ottus scops
Athene noctua
Caprimulgus ruficollis
Apus apus
Tachymarptis melba
Apus pallidus
Alcedo atthis
Merops apiaster
Coracias garrulus
Upupa epops

5,7,
9,c,
20,
21,
5,19
2,12,18,
4,6,9,15,18,19,20,
1,5,8,9,10,12,15,17,18,19,20,21,
1,3,4,6,7,9,10,11,15,16,17,18,19,20,21,22
5,c,
7,20,c,
c,
3,7,15,16,18,20,
2,23,
17,
15,
1,2,4,5,7,8,9,10,12,13,15,17,18,19,20,22
7,12,20,
1,4,5,9,10,12,15,16,17,18,20,21,22,

Grote bonte specht
Kleine bonte specht
Kalanderleeuwerik
Kortteenleeuwerik?

Dendrocopus major
Dendrocopus minor
Alauda calandra
Calandrella brachydactyla

2,22,c,
21,
10,12,20,
20,

22

Theklaleeuwerik
Kuifleeuwerik

Galerida theklae
Galerida cristata

10,
3,5,7,9,10,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22

Boomleeuwerik
Veldleeuwerik
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw
Roodstuitzwaluw
Huiszwaluw
Rotszwaluw
Witte kwikstaart
Grote gele kwikstaart
Winterkoning
Roodborst
Nachtegaal
Zwarte roodstaart
Roodborsttapuit
Blonde tapuit
Tapuit
Merel
Zanglijster
Blauwe rotslijster
Grote lijster
Cetti’s zanger
Graszanger
Snor
Kleine karekiet
Grote karekiet
Orpheusspotvogel
Zwartkop
Kleine zwartkop
Baardgrasmus
Orpheusgrasmus
Bonte vliegenvanger
Staartmees
Pimpelmees
Koolmees
Boomklever
Boomkruiper
Wielewaal
Zuidelijke klapekster
Roodkopklauwier

Lullula arborea
Alauda arvensis
Riparia riparia
Hirundo rustica
Cecropis daurica
Delichon urbicum
Ptyonoprogne rupestris
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Troglodytes troglodytes
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Saxicola rubicola
Oenanthe hispanica
Oenanthe oenanthe
Turdus merula
Turdus philomelos
Monticola solitarius
Saxicola rubicola
Sylvia cetti
Cisticola juncidis
Locustella luscinioides
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus arundinaceus
Hippolais polyglotta
Sylvia atricapilla
Sylvia melanocephala
Sylvia cantillans
Sylvia hortensis
Ficedula hypoleuca
Aegithalos caudatus
Cyanistes caeruleus
Parus major
Sitta europaea
Certhia brachydactyla
Oriolus oriolus
Lanius meridionalis
Lanius senator

1,8,9,14,15,21,22,
5,
5,19,
5,8,9,10,11,14,15,18,19,20,21,
1,3,5,7,9,10,13,15,18,20,
1,2,4,5,10,12,13,15,16,18,19,20,21,
2,3,12,14,15,17,21,
3,6,7,8,9,14,17,18,19,21,22,
11A,17,
2,3,6,8,
22,23,
1,2,3,5,7,8,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
2,18,
1,3,5,7,9,10,12,16,17,19,
14,
10,12,18,20,
1,5,6,8,9,13,14,15,18,20,21,22,23,
2,
2,3,21,
1,15,
3,5,7,8,14,17,19,20,21,
3,5,10,15,17,19,20,
5,19,
5,
5,10,17,19,
17,21,
1,6,8,9,14,23,
15,
8,14,
21
9,10,
8,15,
1,2,3,6,9,13,14,15,18,20,21,23,
1,2,4,6,8,9,10,14,15,20,21,23,
15,
1,2,21,23,
6,8,13,14,15,16,18,20,21,22,
10,12,14,19.20.21
1,3,9,10,14,15,17,20,21,
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(Vlaamse) Gaai
Ekster
Blauwe ekster
Kauw
Raaf
Zwarte spreeuw
Huismus
Spaanse mus
Vink
Europese kanarie
Groenling
Putter
Kneu
Appelvink
Cirlgors
Grauwe gors
Grijze gors

Garrulus glandarius
Pica pica
Cyanopica cyanus
Corvus monedula
Corvus corax
Sturnus unicolor
Passer domesticus
Passer hispaniolensis
Fringilla coelebs
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
Coccothraustes coccothraustes
Emberiza cirlus
Emberiza calandra
Emberiza cia

1,
5,12,19,20,
6,8,10,14,18,
3,12,20,
1,2,3,6,7,16,
1,3,5,9,10,15,19,
8,9,10,14,15,18,19,21,22,23,
7,10,11,
1,2,3,5,6,8,9,13,14,15,17,18,19,20,21,23,
2,3,8,9,10,11A,12,13,14,18,20,21,
1,8,9,15,19,
1,2,3,5,7,8,9,10,11,12,15,18,19,20,21,
7,8,14,18,
11A,
2,3,
1,3,5,7,8,9,10,12,13,14,15,17,18,19,20,
8,

LIBELLEN – NACHTVLINDERS – OVERIGE INSECTENAMFIBIEËN/REPTIELEN-ZOOGDIEREN-OVERIGE
DIERSOORTEN-DAGVINDERS EXTREMADURA KAMP 2015
We hebben zo´n 33 vlindersoorten geteld, waarbij het Hooibeestje en de Distelvlinder in 13
verschillende excursiegebieden voorkwamen. En natuurlijk leuk om te vermelden dat er 9 soorten
waren die tot de pages behoorden. Ook de echte Spaanse vlindersoorten hebben we kunnen
spotten.
Voor de libellen was de tijd nog wat aan de vroege kant, mede door het slechte voorjaar in
Europa. Gelukkig hebben we 3 nieuwe soorten gezien, die ook veel voorkomen in Spanje. En wel de
Kanaaljuffer, het Iberisch lantaarntje en de Bandgrondlibel. En vooral deze laatste was wel een
bijzondere soort.
Voor het kampterrein heb ik een aparte lijst met waarnemingen gemaakt, die door
verschillende mensen zijn doorgegeven.
Het was genieten in een omgeving die door mij nog nooit was bezocht. Ik denk dat iets later in het
jaar meer insecten zullen zijn, maar dat zullen we dan op een later stadium moeten onderzoeken.
Hennie Roode
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familie

naam NL

genus

species

excursie

Brachythemis

Bandgrondlibel

Brachythemis leucosticta

5

Coenagrionidae
Coenagrionidae
Gomphidae
Libellulidae
Libellulidae
Libellulidae

Kanaaljuffer
Iberisch lantaarntje
Plasrombout
Vuurlibel
Platbuik
Bloedrode heidelibel

Cercion lindenii
Ischnura graellsii
Gomphuspulchellus
Crocothemis erythraea
Libellula depressa ♂ ♀
Sympetrum sanguineum

1,15
1,4
13,14,17
7,17
1,7
7

Libellen

Nachtvlinders
Boterbloempje
Sint Jacobsvlinder
Gammauil
Ringelrups
Plakker
Kolibrievlinder
Variabele sileneuil
Geel eenstaartje
Kuifvlinder (vraatsporen)

Pseudopanthera macularia
Tyria Jacobaeae
Autographa gamma
Malacosoma neustria
Lymantria dispar
Macroglossum stellatarum
Hadena perplexa
Watsonella binaria
Culculia verbasci

6
8
22
22
22
23
camping
camping
3

Vespa crabro
(wants)
Gerris spec.
Anacridium aegypticum
Omocestus viridulus
Oryctes nasicornis
Calyptomerus spec.
Cantharis pellucida
Gyrinus natator
Meloe proscarabeus
Berbermeloe majalis
Meloe variegatus
Haematoloma dorsata

1

Insecten
Hoornaar
Aethus flavicornis
Schaatsenrijder
Bloemkoolsprinkhaan
Wekkertje
Neushoornkever
Penseelkever
Zwart soldaatje
Schrijvertje
Zwarte oliekever
Roodgestreepte oliekever
Bonte oliekever
Roodzwarte dennencicade
Schaatsenrijder
Neushoornkever

22
camping
2
16
1
16
16
4
22
2

Bijen
Onderstaande lijst met 20 bijensoorten is verre van compleet. Het op naam brengen van wilde bijen
is een tijdrovende bezigheid. Veel soorten zijn met de gebruikelijke Midden-europese tabellen niet
op naam te brengen. Tabellen voor Zuid-Europa zijn er wel, maar moeilijk te vinden en dan vaak in
het Spaans of ander taal. De lijst laat zien dat de meeste soorten over een groot gebied te vinden
zijn.
Soortnaam
♂
♀
Vindplaats
Andrena hesperia
1
España Extremadura
Embalsa Gabriel y Galan
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Andrena hesperia
Andrena hesperia
Andrena lagopus
Andrena lagopus
Andrena viridescens
Anthophora aestivalis
Anthophora crinipes
Anthophora crinipes
Anthophora crinipes
Anthophora plumipes
Anthophora plumipes

Bombus ruderarius
Ceratina cucurbitina
Eucera longicornis
Eucera nigrescens
Eucera nigrescens
Megachile apicalis
Megachile flabellipes
Melecta luctuosa
Osmia adunca
Osmia adunca
Osmia aurulenta
Osmia anthocopoides
Osmia brevicornis
Osmia latreilli
Osmia niveata
Panurgus calcaratus
Xylocopa violacea

2
1
1
1
5

2
3

2
1
1
4
1

1
1
2
3
1
1
1
1
1
5
3
1
1

1
1
2
1

1
2
± 10
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España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España

Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura

Monfragüe.
Arrocampo
Cabezuela del Valle
Trujillo
Arrocampo
Monfragüe
Monfragüe. Stationsweg
Cabezuela del Valle
Trujillo
Monfragüe
Cabezuela del Valle

España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España

Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura

Cabrero-Jareiz (1000m)
Almaraz
Monfragüe
Cabezuela del Valle
Trujillo
Trujillo
Monfragüe. Stationsweg
Rio Almonte
Trujillo
Mirabel
coll.H.Roode
Monfragüe. Stationsweg
Monfragüe. Stationsweg
Monfragüe. Stationsweg
Monfragüe. Stationsweg
Rio Almonte
Almaraz, Monfragüe

Amfibieën en Reptielen
Muurgekko

Tarentola mauretarica

3, camping

Ribbensalamander
Algerijnse zandloper
Iberische meerkikker

Pleurodeles walti
Psammodromus algirus
Rana perezi

3
3,8,20
3

Moorse beekschildpad
Hazelworm
Dwergmarmersalamander
Parelhagedis
Moorse wormhagedis
Mediterrane boomkikker
Mutsslang

Mauremys leproza
Anguis fragilis
Triturus pygmeus
Lacerta lepida
Blanus cinereus
Hyla meriodinalis
Macroprodoton culcullatus

3, 4, 5, 7,17
11
11
11,20

Spaanse muurhagedis

Podarcis hispanica

12,17

Sciurus vulgaris
Capreolus capreolus
Cervus elaphus
Lutra lutra
Rattus novegicus

3

17
17

Zoogdieren
Rode eekhoorn
Ree
Edelhert
Otter
Bruine rat

Overige diersoorten
Europese? rivierkreeft

Astacus astacus (?)
27

Mediterrane gele schorpioen

Buthus occitanus

Olijfgroene duizendpoot

Scolopendra cingulata

11

DAGVLINDERS
familie
Hesperiidae

genus
Spialia

species
sertorius

naam NL
Kalkgraslanddikkopje

excursienummer
1,14

Lycaenidae
Lycaenidae

Celastrina
Lampides

argiolus
boeticus

Boomblauwtje
Tijgerblauwtje

6
8

Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae

Lycaena
Lycaena
Plebeius
Polyommatus
Sapyrium

phlaeas
tityrus
agestis
icarus
spini

Kleine vuurvlinder
Bruine vuurvlinder
Bruin blauwtje
Icarusblauwtje
Wegedoornpage

1,5,6,7,8,9,10,11,16,17,22
22
1
10,14
24

Melitaeini
Nymphalidae

Euphydryas
Euphydryas

desfontainii
aurinia

Mozaiekparelmoervlinder
Moerasparelmoervlinder

24
4,23
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Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidea
Papilionidae

Polygonia
Vanessa
Coenonympha
Iphiclides

c-album
cardui
pamphilus
podalirius

Gehakkelde aurelia
Distelvlinder
Hooibeestje
Koningspage

6
1,2,3,4,5,6,7,8,9,13,14,15,16
1,2,3,4,5,7,8,11,13,14,15,16,17
6,16

Papilionidae
Papilionidae

Papilio
Zerynthia

machaon
rumina

Koninginnenpage
Spaanse pijpbloemvlinder

2,16
4,5,8,13,14,15

Pieridae
Pieridae
Pieridae
Pieridae

Anthocharis
Anthocharis
Colias
Colias

cardamines
euphenoides
croceus
croceus

8,9
6
1,3,5,7,9
9,11,14,15,16,17

Pieridae
Pieridae
Pieridae
Pieridae
Pieridae
Polyommatinae
Satyridae
Satyridae
Satyridae
Satyridae
Satyridae

Euchloe
Gonepteryx
Pieris
Pontia
Conepteryx
Glaucopsyche
Lasiommata
Maniola
Melanargia
Melanargia
Pararge

crameri
rhamni
rapae
daplidice
cleopatra
melanops
megera
jurtina
galathea
ines
aegeria

Satyridae
Satyridae
Theclinae

Pararge
Pyronia
Laeosopis

aegeria
tithonus
roboris

Oranjetipje
Geel oranjetipje
Oranje luzernevlinder
Oranje luzernevlinder
vorm helice
Westelijk marmerwitje
Citroenvlinder
Klein koolwitje
Resedawitje
Cleopatra
Spaans bloemenblauwtje
Argusvlinder
Bruin zandoogje
Dambordje
Moors dambordje
Bont zandoogje zuid west
europese vorm
Bont zandoogje
Oranje zandoogje
Essenpage
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1,4,5,8,9,10,11,13,14,15,16,17
6,15
1,3,6,7,13,14,17
1,14,15
1,7,10,13,16
1,8,11,16
14,17
6,17
1,8,10,16
1
2,4,6,8,13,14,16
6,14
1

Campingwaarnemingen
Spaanse mantelslak
Segrijnslak
Veenmol
Veldkrekel
Bloemkoolsprinkhaan
Klein koolwitje
Oranje luzernevlinder
Westelijk marmerwitj
Variabele sileneuil
Sint Jacobsvlinder
Geel eenstaartje
Hooibeestje
Muurgekko
Parelhagedis
Dwergmarmersalamander
Blauwe ekster
Hop
Bijeneter
Koekoek
Moorse nachtzwaluw
Griel (roepend)
Dwergooruil
Steenuil (roepend)
Nachtegaal
Huismus
Spaanse mus
Zwarte Spreeuw
Boomkruiper
Turkse tortel
Ooievaar
Huiszwaluw
Boerenzwaluw
Rode wouw
Vale gier
Zwarte wouw
Monniksgier
Dwergarend

Parmacella valencienni
Xerotricha conspurcata
Helix aspersa
Ferussacia follicus
Gryllotalpa gryllotalpa
Gryllus campestris
Anacridium aegypticum
Pieris rapae
Colias croceus
Euchloe cramer
Hadena perplexa
Tyria jacobaeae
Watsonella binaria
Coenonympha pamphilus
Tarentola mauretarica
Lacerta lepida
Triturus pygmaaeus
Cyanopica cyanus
Upupa upupa
Merops apiaster
Cuculus canorus
Caprimulgus ruficollis
Burhinus oedicnemis
Otis scops
Athene noctua
Luscinia megarhynchos
Passer domesticus
Passer hispaniolensis
Sturnus unicolor
Certhia brachydactyla
Streptopelia decaocto
Ciconia ciconia
Delichon urbicum
Hirundo rustica
Milvus milvus
Gyps fulvus
Milvus migrans
Aegypius monachus
Hieraaetus pennatus
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SLAKKEN ZOEKEN IN DE
EXTREMADURA
Bert Jansen en Herman Roode
Toen de twee slakkenmannen eind 2014 ontdekten dat er weer een kamp werd
georganiseerd naar de Extremadura was de keus snel gemaakt. Dit gebied was vrij onbekend bij
mede slakkenliefhebbers en daarom voor ons een goede reden om daar onze slakken-zoekhobby
maar eens uitgebreid te testen.
Wanneer wij naar een nieuw gebied gaan om te inventariseren begint het altijd met het
zoeken naar goede literatuur van de te bezoeken locaties. Dat viel echter bij de Extremadura erg
tegen. Twee artikelen uit 1994 en een niet-complete soortenlijst was alles wat te vinden was over dit
gebied. Hier moesten we het mee doen.
Eenmaal op de plaats van bestemming begrepen we al snel waarom er niet veel van bekend
was; het aantal te vinden soorten was zeer beperkt. Kalkarm en vaak extreem warm en droog zijn
geen goede voorwaarden voor een groot aantal soorten mollusken.
Hebben we dan niets gevonden? Nee, dat zeker niet. Totaal hebben we 35 soorten aangetroffen en
zijn er nog een paar vraagtekens die verder onderzoek vereisen. Vaak werden op diverse locaties
dezelfde soorten gevonden, maar ook hebben we een paar soorten aangetroffen die slechts op één
plaats waren gevonden.
Voor ons is elke soort in een voor ons nieuw gebied bijzonder, toch willen we er een paar
noemen. Dat is allereerst de naaktslak Parmacella valenciennii die endemisch is voor Spanje en een
zeer klein zoetwaterslakje Islamina sp. dat is aangetroffen op stenen in een klein stroompje. Dit
slakje is nog niet goed op naam te brengen omdat er bijna geen literatuur over is te vinden.
Het aantal bezochte locaties is blijven steken op 17, maar hier hebben we dan ook al onze
zoekcapaciteiten ingezet. Al met al een prachtig natuurgebied, maar voor ons slakkenliefhebbers zijn
er interessantere gebieden in Europa te vinden.
Huisjesslakken Land
Ferusacciidae
Ferussaciidae
Helicidae
Helicidae
Helicidae
Helicidae
Helicidae
Helicidae
Hygromiidae
Hygromiidae
Hygromiidae
Portugala
Punctidae
Punctidae
Pyramidulidae
Subulinidae

Cecilioides
Ferrussacia
Cepaea
Eobania
Helix
Microxeromagna
Ponentina
Xerosecta
Cochlicella
Trichia
Xerotricha
Portugala
Paralaoma
Punctum
Pyramidula
Rumina
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acicula
follicula
nemoralis
vermiculata
aspersa
lowei
ponentina
reboudiana
barbara
hispida
conspurcata
inchoata
servilis
pygmaeum
pusilla
decollata

Blindslakje
Zwartgerande tuinslak
Segrijnslak

Bolle duinhoren
Haarslak

Duintolletje
Dwergpuntje
Rotstol

Trissexodontidae
Valloniidae
Zonitidae

Oestophora
Acanthinula
Vitrea

barbula
aculeata
contracta

Iberische ribroofslak
Stekelslakje
Kleine kristalslak

Lehmannia
Limax
Milax
Parmacella

valentiana
flavus
gagates
Valenciennii

Spaanse aardslak
Lichte aardslak
Zwarte kielnaaktslak
Iberische mantelslak

Hydrobiidae ?
Lymnaeidae
Physidae
Planorbidae

Islamia
Galba
Physella
Planorbarius

spec.?????
truncatula
acuta
Metidjensis

bronslakjes???
Leverbotslak
Puntige blaashoren
Iberische posthorenslak

Sphaeriidae

Sphaerium

nucleus

Kersenpit hoornschaal

Naaktslakken
Limacidae
Limacidae
Milacidae
Parmacellidae
Zoetwatermollusken
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PLANTENLIJST
De plantenbevindingen in perspectief.
Hoe bijzonder is de vegetatie in ons excursiegebied?
Binnen Europa is Spanje bijzonder om de veelvoud aan voorkomende soorten, waarvan nog
eens een kwart alléén voorkomt op het Iberisch schiereiland (endemische soorten). Deze situatie is
overigens te vergelijken met die van de Balkan. Het is te danken aan de grote variatie aan
klimatologische omstandigheden op het schiereiland (hoog vs. laag; regenrijk vs. droog; meer of
minder zonuren per dag/per jaar; meer of minder droge maanden in de zomer; meer of minder
invloed van de oceaan) en de geschiedenis van de bodem: geen ijsbedekking in de ijstijden, lange tijd
een geïsoleerde ligging t.o.v. de continenten, de nabijheid van en een tijdelijke verbinding met Afrika.
Hoe staat het met de Extremadura binnen het Iberisch schiereiland? Wel, in “Polunin” wordt
de Extremadura niet geschaard onder de gebieden met de hoogste diversiteit, de
“plantenjagersgebieden”. Deze zijn de Pyreneeën, de zuidelijke kustgebieden van Spanje en Portugal,
de Picos, Sierra Nevada en de centrale sierras waaronder de Gredos, grenzend aan de Extremadura.
De biotopen in de Extremadura zijn:
Dehesa en (pseudo)grassteppen, matorral (struikgewas: hoog en +/- ondoordringbaar is
maquis, laag en te bewandelen is garrigue), verder op een beperkter oppervlak olijfgaarden, natte
gebieden langs rivieren en stuwmeren, montaan gebied met behalve matorral ook montaan bos en
(fruit)boomgaarden. Ten slotte is er, met name in het Nationaal Park (NP) Monfrague het altijdgroene
mediterraan bos, van een min of meer oorspronkelijk karakter.
In het zuiden van de Extremadura komen, op iets rijkere bodems, en in met behulp van
irrigatiewerken, landbouwgebieden voor.
Het mediterrane bos. Hoewel bos 10% van het oppervlak van Spanje inneemt, is slechts een
fractie daarvan van het type dat oorspronkelijk algemeen was in het mediterrane gebied en dit is
behalve in NP Monfrague te vinden in de Sierra de Guara bij de Pyreneeën en de Sierra Morena in
Andalucia. Een sleutelrol in dit type altijdgroene bos heeft de steeneik (Quercus ilex) – in dit centrale
gebied en ook zuidelijk en westelijk daarvan is dat de (onder)soort Quercus (ilex ssp.) rotundifolia –
en deels ook de kurkeik (Quercus suber). Daarbij voegen zich dan allerlei (lage) boomsoorten en
soorten struiken. Door menselijke ingrijpen degradeert dit bostype makkelijk tot struikgewas en in
een later stadium tot steppe. De weg terug is moeilijk door de lange tijdsduur en intussen is er
meestal weer nieuwe menselijke beïnvloeding als kappen, branden, te intensieve beweiding etc.
De ondergroei is rijk aan soorten (maar niet altijd in biomassa) en deels alleen in het voorjaar
aanwezig, zoals bolgewassen en orchideeën.
Bij het montane bos wordt de centrale rol van de steeneik overgenomen door de Pyreneese eik
(Quercus pyrenaica) en de Tamme kastanje (Castania sativa).
De dehesa is een cultuurlandschap. Gedurende eeuwen werd het op dezelfde wijze beheerd
en daardoor is een zeer biodivers ecosysteem ontstaan. Centrale rol hebben wederom steen- en
kurkeik, waarbij de periodieke toegepaste vormsnoei tevens oogst was: het hout bleef liggen voor het
vee, dat het blad at, het grove hout werd gebruikt voor houtskoolproductie en resten droegen bij aan
enige humusvorming. De snoei en de afstand tussen de bomen dragen bij aan een grotere
eikelproductie, van belang voor de teelt van het zwarte Iberische varken. De slacht volgde in de late
herfst of in de winter. De bodem werd beheerd volgens een vierjarige cyclus. Het gebruik van het land
door het vee was extensief en beperkt in tijd: als gevolg van de transhumance verbleef het vee in de
zomer in de bergen.
De ondergroei bevat waarschijnlijk veel elementen die oorspronkelijk thuishoorden in een wat meer
open, savanne-achtig biotoop dan het mediterrane bos.
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Ook in de dehesa en de steppegebieden is de ondergroei het rijkst in het voorjaar, mits er
sprake is van voldoende regenval in de voorafgaande maanden. Wij troffen genoemde gebieden
veelal groen aan en met rijke bloei van bloemen, een groot contrast met wat ik 16 jaar geleden zag –
in dezelfde weken van het jaar!
Ik sprak hierboven van pseudosteppen. Dat om de tegenstelling aan te geven tot “echte” steppen, die
in Spanje gelegen zijn in La Mancha, in de omgeving van Zaragossa en delen van Andalusië. Het
betreft hier gebieden waar een steppebegroeiing ook echt de climax-vegetatie vormt.
Buiten de buitengewone soortenrijkdom is de vegetatie van deze gebieden bijzonder in de rol
die het speelt in de diverse ecosystemen: de grote rijkdom aan insecten en allerlei bodemdieren,
reptielen en amfibieën, de vele (soorten én aantallen) roofvogels en vogels die grote insecten eten,..
We beperken ons hier verder tot de plantenwereld. In Nederland hebben we Engels gras en Lamsoor,
maar in het Iberisch schiereiland kennen ze 15 soorten Armeria en 26 soorten Limonium. Van Linaria
(leeuwebekjes van het type Vlasbekje) hebben ze 52 soorten waarvan 36 endemisch. Niet dat wij er
tientallen van gezien hebben, nee, naast Linaria vulgaris nog slechts
twee, éen meerder malen en éen slechts eenmaal en pas onlangs lukte
het me deze op naam te brengen (aan de hand van foto's).
Het plantje dat het moeilijkst te determineren viel, bleek een
Afrikaanse soort die ook in het Saharagebied groeit en geen
Europese verwanten heeft, Cleome violacea.

Van montane gebieden hebben we weinig waarnemingen. Van de excursie naar Garganta de
los Infiernos en rondrit bij La Vera kwam men terug met gereserveerde beoordelingen, terwijl deze
excursies in vorige kampen wel enthousiasme opleverden. Van een bezoek aan de Sierra de las
Villuercas (omgeving Guadeloupe) is het niet meer gekomen en ook niet van een rondrit via Val de
Jerte langs Hervas.
Veel meer achtergrond informatie is te vinden in de literatuur die hieronder vermeld wordt.
Het boek dat verslag doet van het ANF-project van 58 (!) kunstenaars in de Extremadura biedt via
kostelijke illustraties van kunstwerken een goed beeld van wat de bezoeker te wachten staat en de
tekst is ook zeer de moeite waard ten aanzien van de geschiedenis en de cultuur. De Crossbill-guide
geeft zeer veel natuur- en praktische informatie.
Ruud Kuipers, Sicco Ens
Literatuur:
Polunin and Smythies “Flowers of South-West Europe” 1973, laatste herdruk 1991
Crossbill-guide “Extremadura” Dirk Hilbers e.a. Revisie 2011, herdruk 2013
Nicholas Hammond (red.) “De vlucht van de kraanvogels” Artists for Nature Foundation.1995
J.A. Deveas Alcaraz “Vegetacion y flora de Extremadura”, 1995, 1e editie
Minder voor achtergrondinformatie maar wel voor determinatie zijn tevens gebruikt:
Blamey and Grey-Wilson “Mediterranean Wild Flowers” editie 1993
internetbronnen:
floraiberica.es
florasilvestre.es
http://www.biolveg.uma.es/varios/florandor/florandor.html (Andalucische flora)
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Excursies
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Wetenschappelijke naam
Acer monspessulanum
Aegilops geniculata
Allium polyanthum
Alnus glutinosa
Anagallis arvensis
Anagallis monellii
Anarrhinum bellidifolium
Anarrhinum hirsutum
Anchusa azurea
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Anemone palmata
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Anogramma leptophylla

Anthoxanthum odorata
Anthriscus sylvestris
Anthyllis vulneraria (ssp. maura)
Anthyllis vulneraria (ssp. vulneraria)
Aphanes australis
Arabis verna
Arbutus unedo
Aristolochia paucinervis
Arum maculatum
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Asparagus acutifolius
Asparagus officinalis
Asperula arvensis
Asphodelus albus
Asphodelus ramosus
Asplenium adiantum-nigrum
Asplenium billottii
Asplenium ceterach
Asplenium trichomanes
Astragalus lusitanicus
Atropa baetica
Avena sterilis
Baldellia ranunculoides
Barbarea stricta
Bellardia trixago
Bellis annua
Bellis sylvestris
Berteroa incana
Borago officinalis
Briza maxima
Briza minor
Bryonia dioica
Calendula arvensis
Campanula erinus
Campanula patula (ssp. lusitanica)
Capsella rubella
Celtis australis
Centaurea calcitrapa
Cerastium fontanum
Chaetonychia cymosa
Cheilanthes hispanica
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Chelidonium majus
Chenopodium album
Chrysanthemum segetum
Cistus albidus
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Cistus ladanifer
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Cistus salviaefolius
Cleome violacea
Convovulus altheoides
Convolvulus arvensis
Convolvulus cantabrica
Corrigiola telephiifolia
Crataegus monogyna
Crepis capillaris
Cruciata laevipes
Cynara cardunculus
Cytinus hypocistis
Cytisus multiflorus
Cytisus scoparius
Daphne gnidium
Daucus carota
Digitalis thapsi
Dipcadi serotinum
Echium plantagineum
Epipactis helleborine
Erica arborea
Erica multiflora
Erica umbellata
Erodium ciconium
Erodium cicutarium
Erodium moschatum
Eryngium campestre
Eucalyptus camaldulensis
Eucalyptus globulus
Euphorbia exigua
Euphorbia helioscopia
Evax pygmaea
Ferula communis
Ficus carica
Filago gallica
Fraxinus angustifolia
Fumaria officinalis
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Galactites tomentosa
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Galium aparine
Galium verruscosum
Genista hirsuta
Geranium dissectum
Geranium lucidum
Geranium molle
Geranium robertianum (ssp. purpureum)
Gladiolus italicus
Gratiola linifolia
Gynandriris sisyrinchium
Halimium viscosum
Helichrysum arenarium
Heliotropium europaeum
Herniaria cinerea
Hordeum murinum
Hyacinthoides hispanica
Hypericum humifusum
Hypochaeris radicata
Illecebrum verticulatum
Jacobaea vulgaris
Jasione crispa
Jasione montana
Jasminum fruticans
Lactuca serriola
Lathyrus inconspicuus
Lavandula stoechas
Linaria aeruginea
Linaria algarviana
Linum bienne
Linum suffruticosum
Lithospermum officinale
Lolium perenne
Lonicera caprifolium
Lonicera xylosteum
Lupinus angustifolius
Malcolmia lacera
Malope malacoides
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Malva hispanica
Malva sylvestris
Malva tournefortiana
Matricaria chamomilla
Medicago arabica
Melissa officinalis
Melittis melissofyllum
Mentha aquatica
Mercurialis annua
Misopates orontium
Mucizonia lagascae
Muscari comosum
Narcissus bulbocodium
Nasturtium officinale
Neotinea maculata
Nerium oleander
Nigella arvensis
Olea europea (ssp. sylvestris)
Omphalodes linifolia
Ophrys lutea
Ophrys scolopax
Orchis champagneuxii
Orchis italica

Ornithogalum narbonense
Ornithogalum umbellatum
Ornithopus pinnatus
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Welke orobanche is dit?
Orobanche amethystea
Orobanche minor
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Orobanche ramosa
Orobanche rapum-genistae
Osyris alba
Oxalis pes-caprae
Papaver dubium
Papaver rhoeas
Parentucellia viscosa
Parietaria judaica
Paronychia capitata
Petrorhagia prolifera
Phillyrea angustifolia
Phlomis lychnitis
Pistacea terebinthus
Plantago afra
Plantago coronopus
Plantago lagopus
Plantago lanceolata
Plantago scabra
Polygonatum odoratum
Polypodium Cambricum
Psoralia bituminosa
Pteridium aquilinum
Quercus ilex (ssp. rotundifolia)
Quercus pubescens
Quercus suber
Ranunculus aquatilis
Ranunculus hederaceus
Ranunculus sceleratus
Reseda luteola
Reseda phyteuma
Retama sphaerocarpa
Robinia pseudacacia
Rosa pouzinii
Rosa rubiginosa
Rubia peregrina
Rubus fruticosus
Rumex bucephalophorus
Rumex scutatus
Ruscus aculeatus
Salvia pratensis
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Sanguisorba minor
Santolina rosmarinifolia
Saxifraga granulata
Schoenoplectus lacustris
Scilla italica
Sedum album
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Sedum arenarium
Sedum multiceps
Selaginella denticulata
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Zie opmerking onder tabel

Serapias lingua
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Sherardia arvensis
Silene colorata
Silene flos-cuculi
Silene gallica
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Silene latifolia
Silene vulgaris
Silybum marianum
Sisymbrium officinale
Smyrnium perfoliatum
Solanum nigrum
Solenopsis laurentia
Spartium junceum
Spergularia purpurea
Spergularia rubra
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Stachys arvensis
Tamarix africana
Tamus communis
Tolpis barbata
Trifolium alexandrinum
Trifolium arvense
Trifolium campestre
Trifolium incarnatum
Trifolium repens
Trifolium resupinatum
Trifolium stellatum
Trifolium tomentosum
Tuberaria guttata
Umbilicus rupestris
Urginea maritima
Urtica membranacea
Valeriana dioica
Valeriana officinalis
Viburnum tinus
Vicia benghalensis

Vicia lutea
Vicia villosa
Viola arvensis
Viola odorata
Vitis vinifera

v

v

v
v
v

v
v

v
v
v

v

v
v

v

v

v

v
v

v
v

v

v
v

v
v
v

v
v
v
v

v
v
v

v
v
v

v
v
v
v
v

v

v

v

v
v

v

v
v
v
v
v

v
v

v

v
v
v

v

v

v
v

v

v

v

v
v

v
v

v

v
v

v
v
v

v

Selaginella denticulata
Is een buitenbeentje dat zowel aan wolfsklauw als aan mos doet denken. Valt onder de primitieve planten die zich na de
mossen hebben afgesplitst van de plantenstamboom. Hebben een begin van een vaatstelsel, alsmede worteltjes en boven
een voorziening om direct water op te nemen af te sluiten door middel van een tongetje. Deze planten zijn in miljoenen jaren
nauwelijks veranderd.
In Europa komen maar enkele Selaginella’s voor. Engels mos is ook een Selaginella.
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