Natuurtrip Noordoost Spanje

27 april – 6 mei 2014

Inleiding
Het is inmiddels de 7e keer dat we met zijn zevenen in het voorjaar een
natuurtrip maken naar het buitenland. Na het nodige voorbereidingswerk viel
onze keus dit keer op Noordoost Spanje. We willen een rondreis maken naar
respectievelijk de Ebrodelta, de steppen van de Los Monegros en de Pyreneeën.
Dit is onze tweede reis naar Spanje. In 2009 bezochten we reeds Extremadura
en de Sierra de Gredos, hetgeen ons buitengewoon goed is bevallen. Ons
zevental bestaat respectievelijk uit Jos en Marietje Schabbink, Henk en Silvia
Schepers, Johan Drop, Jan Grootelaar en Wim Wijering. We maken allen deel uit
van de Natuur- en Vogelwerkgroep “de Grutto” in Noordoost Twente.

Een deel van ons gezelschap op de luchthaven

Zondag 27 april
We worden door de ons aller bekende Harrie Weiden in een busje van Daniautomobielen naar Schiphol gebracht. Om 04.00 uur ’s nachts stappen we bij Jos
en Marietje in Saasveld in. Het vertrek per KLM toestel vanuit Amsterdam vindt
plaats rond 08.00 uur. Bij het instappen worden we vriendelijk begroet door twee
stewardessen. Eén van hen vraagt, bij het zien van alle apparatuur, wat we gaan
doen in Spanje. Vogels kijken natuurlijk, is het korte en krachtige antwoord. De
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volgende vraag, die gesteld wordt is: “En wat willen jullie dan zoal gaan zien?”
We noemen daarop twee wenssoorten; de zwarte tapuit en de lammergier.
Waarop de stewardess tegen ons zegt: “Wat zeg je me nou, een zwarte lamuit?”
Grinnikend en hoofdschuddend zoeken we na dit intermezzo ons stoelnummer
op.
Na ons gesetteld te hebben, klinkt het rondom ons niet lang daarna als in een
volière. De meesten van ons zijn namelijk al stevig met de geluidapparatuur aan
het oefenen met een aantal lastige Zuid-Europese soorten. Tijdens de vlucht
worden we verwend met een heerlijk broodje en drinken. Super! Koffie, jus
d’orange, fris, wat je maar wilt. Bij de landing in Barcelona is er veel turbulentie,
als gevolg van een stevige Westenwind, maar verder verloopt alles vlotjes.
Verwachtingsvol gaan we op zoek naar de “P” op de “BG” waar een taxibusje
voor ons klaar moet staan. Het vinden van de juiste plek heeft nogal wat voeten
in aarde. We stappen niet allemaal tegelijk in dezelfde lift, met als gevolg dat
dan de één en dan de ander op de verkeerde plek uitstapt. Uiteindelijk wordt de
juiste parkeerplaats gevonden en vindt hergroepering plaats. Daarna is het even
wachten op vervoer. We zingen alvast: “Busje komt zo, busje komt zo”. De
stemming heeft er niet onder geleden. Ondertussen worden uiteraard ook de
eerste vogels gespot, te weten: Huismus, Groenling, Witte kwikstaart, Blauwe
reiger, Gierzwaluw, Alpengierzwaluw, Zwarte roodstaart, Rotsduif (?) en Kleine
zilverreiger.
Nadat Silvia zich alvast in het openbaar wat zonniger heeft omgekleed, rijdt het
“Rent a Car” busje van Solmar voor. Er kunnen maar zes personen in en we zijn
met zijn zevenen. Andere passagiers met Jos en Marietje gaan alvast mee. Het is
10 minuten rijden tot het autoverhuurbedrijf, waar we 2 auto’s (Volkswagen
Touran) hebben gereserveerd. Daarna worden de overige 5 opgehaald. Bij het
verhuurbedrijf blijken die dag evenwel geen Tourans te huur. Hoezo reserveren
vooraf! Wel kunnen we volgens de directie een soortgelijke auto huren, te weten
twee Volkswagen Caddy’s. Alleen de achterruit is bij deze auto niet open te
draaien, wat voor onze fotografen een onoverkomelijk probleem vormt. Het
duurt lang voordat er eindelijk een oplossing wordt gevonden. Na heel wat
overleg besluiten Jos, Marietje, Henk en Sylvia toch een Volkswagen Caddy te
nemen. Het is een vrijwel nieuwe, witte auto. Jan, Johan en Wim krijgen
uiteindelijk een nagenoeg nieuwe Opel Astra turbo aangeboden. Men staat er op
dat deze eerst nog gewassen moet worden. Al met al zijn we bijna anderhalf uur
verder. Dan vertrekken we eindelijk richting Tarragona! We rijden over diverse
tolwegen zuidwaarts, richting Ebrodelta; onze eerste bestemming. Onderweg
zien we vanuit de auto, soorten als: Putter, Grauwe gors, Ekster, Turkse tortel,
Spreeuw en Houtduif.
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Onze geplande en gereden route

Het is prachtig zonnig weer. We rijden langs Tarragona en Tortosa en bij afslag
41 naar Amposta. Aan de snelweg op een parkeerplaats stoppen we even.
Natuurlijk wordt er wederom intensief naar vogels gekeken, terwijl Marietje wat
sinaasappels plukt. De volgende vogels worden hier genoteerd: Kleine
zilverreiger, Ralreiger, Koereiger, Steltkluut, Iberische gele Kwik en meerdere
Kwakken. Het begint er al op te lijken!
Aangekomen in de Ebrodelta zien we van afstand veel watervlaktes met
dammetjes. Het zijn de inmiddels bij velen bekende rijstvelden, die steeds verder
oprukken, hetgeen helaas ten koste gaat van dit ooit zo prachtige natuurgebied.
Ook zien we volop boomgaarden met olijfbomen. Het is – hoe dan ook – best
een apart gebied. We rijden door naar het dorpje El Poblenou del Delta, waar we
logies hebben weten te regelen via Kees Woutersen. Kees, die in Spanje woont,
is gedurende 2 dagen onze reisleider in Spanje. Het kustdorpje heeft een kerkje
en palmbomen. Je zou zeggen je kunt er niet verdwalen……
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Het is echter toch nog even zoeken om onze overnachtingsplek te vinden, te
weten: Casa de Pages Can Gilabert, met als gastvrouw: Gloria. De auto met
Wim achter het stuur, vindt de plek als eerste. Omdat Jos in de witte Caddy met
zijn medepassagiers wat ronddoolt, brengt het mobiele telefoonverkeer na enige
tijd uitkomst. Als Johan en Wim alvast kennis maken, wacht Jan de rest op bij
een rustig ‘kruispunt’. Ook de rest maakt aansluitend kennis met Gloria, waarna
we onze kamersleutels ontvangen. De taal vormt weliswaar een barrière, maar
we begrijpen elkaar ook zonder al teveel woorden. De appartementen (op twee
verdiepingen) zijn netjes en bevinden zich in een prachtige binnenplaats.,
begroeid met geraniums, datura’s, yucca’s en hele oude rozenstruiken. Dat is
van buitenaf allemaal niet te zien. Ook hangen her en der oude gereedschappen
en diverse kalebassen.
Omdat er nog tijd is
voor het opvijzelen van
onze soortenlijst,
worden snel de koffers
in de kamers neergezet
en weg zijn we. Marietje
en Sylvia huren
onderweg een
tweewieler en fietsen 2
uur lang door de Ebrodelta bij het kustdorpje
El Poblenou del Delta.
Wat een waterbakken, wat
een rijstvelden, evenwel nog
zonder rijst.

Prachtige binnenplaats

De dames hebben voor 6 euro twee uur lang fietsplezier. Uitgefietst wordt er
nog wat na gedronken; om precies te zijn twee wijntjes met groene olijven.
De mannen gaan met z’n vijven de Ebro Delta in. Ze zien meteen al een 5-tal
Purperkoeten. Ze gaan helemaal uit hun bol. Voor ieder van hen is dit een
nieuwe soort, zeg maar een wenssoort. Het miegelt hier bovendien van de
Graszangers. Voor ons ook niet bepaald een dagelijkse soort. Jos krijgt ze met
geluid zelfs heel dichtbij. Ook een paartje Krooneenden is present, evenals een
‘gillende’ Waterral. De Grote karekiet is eveneens met meerdere exemplaren
aanwezig en de Witwangsterns vliegen ons letterlijk om de oren. We zien verder
Ral-, Purper-, Blauwe- en ettelijke Kleine zilverreigers. Een poosje later
ontdekken we zelfs een hele boom vol ‘kleine zilvers’.
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We doen 2 kijkhutten aan, waarbij diverse Flamingo’s worden gevonden, evenals
een Zwartkopmeeuw, een Bruine kiekendief, een Sprinkhaanzanger, maar vooral
veel Waterhoentjes en Steltkluten. Johan en Wim gaan samen op pad om leuke
plaatjes te schieten. Ze zijn met name druk om een volgende wenssoort, te
weten de Audouinsmeeuw, op de gevoelige plaat te krijgen. Dat blijkt achteraf
niet al te moeilijk. Ze zijn in de Ebrodelta niet erg schuw en menig beestje is
bezig een Rode Rivierkreeft op te peuzelen. Op geluid wordt ook een Roerdomp
gespot. Daarna rijden we met z’n vijven naar het schiereiland Peninsula de la
Banya. Hier wedijveren Geelpoot- en Audouinsmeeuw met elkaar wie het mooist
op de foto komt.
Langs de kustlijn vliegen Grote
sterns en Kokmeeuwen. Aan het
eind van de kustweg laten ook
enkele Strandplevieren en wat
Oeverlopers zich verschalken. Op
een fraaie wetlandplek ontdekken we diverse waad- en watervogels, zoals Strandplevieren,
Groenpootruiters, Steenlopers,
Kleine strandlopers, Tureluurs,
Rosse grutto’s, diverse
Audouinsmeeuw, onze eerste wenssoort

Flamingo’s, Aalscholvers en hele ‘ritsen’ Zwarte ibissen. Het is een vogelrijke
namiddag en vooravond met ook nog kleine soorten als Europese kanarie,
Groenling, Zwarte roodstaart, Bonte vliegenvanger, Kneu, Ringmus en Rietgors.
We gaan bij restaurant Can Paquita om 20.30 uur eten. In Spanje eet men niet
eerder dan tegen 20.30 à 21.00 uur. De maaltijd is zeer uitgebreid met allerlei
voorafjes; vis- en vleesballetjes, inktvisringen en als hoofdgerecht vissoep en
een visschotel met onder andere platvis, enkele Rode Rivierkreeften (aten de
Audouinsmeeuwen ook graag) en gebakken tomaat. Jammer dat we onze
bediening niet kunnen verstaan. Het is handen- en voetenwerk. Wij zijn
overigens de enige gasten ’s avonds. Wijn en bier vloeien rijkelijk. Ieder is, mede
door de lange dag en de korte nacht, op enig moment pap-op. De buikjes zijn
bovendien goed gevuld. Tegen elven liggen de meesten er in. De daglijst geeft
een score aan van circa 70 soorten! Echt geteld hebben we namelijk niet.
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Maandag 28 april
We hebben goed geslapen. De lucht is weliswaar enigszins bewolkt, maar voor
de rest is het mooi en aangenaam weer. Alle bagage wordt in de auto gepakt en
al vroeg nemen we afscheid van onze gastvrouw. Ze wil, ondanks enig
aandringen, met haar werkkledij niet op de foto. Als we aan het inpakken zijn,
zien we op een terrein - tegenover het pension - soorten als: Roodkopklauwier,
Bonte vliegenvanger, Merel en een overvliegende Kwak.
Met volgepakte auto’s gaan we naar de ontbijtplek; wederom restaurant Can
Paquita. Uitgebreid geserveerd worden: koffie, thee, koek, cakejes, geroosterd
en gewoon stokbrood, ei met bacon etc. We krijgen eveneens goed gevulde
lunchpakketten mee. Later blijkt dat we deze apart hadden moeten afrekenen.
Via Kees wordt dat later alsnog in orde gebracht. Nadat we ook hier hartelijk
afscheid hebben genomen, gaan we wederom de Delta in. Er valt waarschijnlijk
nog veel meer te ontdekken. We rijden aanvankelijk rechtdoor over een smal
weggetje, dwars door de rijstgebieden en noteren achtereenvolgens: Koereiger,
Kleine zilverreiger, Steltkluut, een 2-tal Bosruiters, een Tureluur en warempel…..
twee Kieviten. Deze laatste hebben we de rest van onze 10-daagse nergens
meer gezien.
Na de rijstvelden komen we weer wat dichter bij de kust; in een soort
kweldergebied. Hier zijn veel steltlopers aanwezig. Als nieuwe soorten worden
hier genoteerd: Zilverplezier, Zwarte ruiter, Grote stern, Dunbekmeeuw,
Reuzenstern, Lachstern, Dwergstern en Krombekstrandloper. Ook de twee Rosse
grutto’s van een dag eerder en de vele Flamingo’s zitten er nog. Op diverse
plekken treffen we verder ook Bontbekplevieren en Oeverlopers aan. Later op de
ochtend wordt ook nog een Kleine Plevier opgespoord. Verder gaat het naar de
kijkhut bij Bassa de La Tancada. Het uitzicht op het water en in de lucht is fraai,
maar er zijn weinig nieuwe
soorten te ontdekken. Wel
echter: Slob- en Wilde Eend.
Het aantal eendensoorten in
de Ebrodelta is zeer beperkt.
Er zijn weliswaar veel Wilde
Eenden, maar het houdt niet
over aan Berg-, Slob-, Kraken Krooneenden. Andere
eendensoorten hebben we
zelfs niet eens gezien. En dat
in zo’n waterrijke omgeving.
Het uitzicht op het water en in de lucht is fraai
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Onderweg zien we op diverse plekken Bonte Vliegenvangers. Kennelijk is deze
soort nog op trek. In een waterrijk stukje bevinden zich op de oever enkele grote
“plakkaten” planten met grote gele bloemen. Later blijkt dit de Hottentotvijg te
zijn, een plant – net als het Goudknopje – afkomstig uit Zuid Afrika. Deze is op
meerdere plaatsen in Europa (waaronder Spanje) ingevoerd en kun je in
kustgebieden tegenkomen. Onderweg stoppen we bij een natuurgebiedje,
genaamd ‘Riet Vell’ met een boerderij, waar biologisch rijst wordt geteeld. We
moeten een eind wandelen om er te komen. Onderweg zijn Eucalyptusbomen
aangeplant, zien we een biologisch tuintje en veel ‘hangende’ nestkastjes. Deze
zijn vooral bedoeld voor bonte vliegenvangers en ringmussen. Ook is er een
‘insectenhotel’ gecreëerd. Langs het pad staan veel Gele Lissen in bloei en wordt
Groot Kaasjeskruid en Gewone Duivenkervel gevonden en gefotografeerd.
De bewuste boerderij is omgetoverd tot pensionruimte. Aan de hand van de
borden zien we dat de Kerkuil er broedt in de schuur. Een ander bord geeft aan
waar zich een kijkhut bevindt. Bij deze hut bevindt zich een relatief kleine
rietplas. Eenmaal binnen, zien we in de plas meerdere ‘kunstkorven” staan. We
hebben het vermoeden dat deze dienen als broedplaats voor de Purperkoet. We
kijken onze ogen
uit wat dit kleine
wetlandje allemaal te bieden
heeft. We tellen
zeker 15 Purperkoeten! De
camera’s klikken
veelvuldig. Deze
hoenderachtige
heeft namelijk de
merkwaardige
gewoonte om
hard door de
blubber te
rennen, van het
Komische run purperkoet

ene rietbosje naar het andere. Het doet beslist komisch aan. Verder zitten er
veel Steltkluten, Tureluurs en zowaar Zwarte ruiters en een enkele Kleine
Strandloper. Ook Kleine Zilverreigers (heel dichtbij), parende Geelpootmeeuwen,
een hinkelende Flamingo en een Roerdomp zijn er present.
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In de kijkhut zelf nestelen enkele paartjes Boerenzwaluwen. Eén paar is een nest
aan het bouwen bij een bord waar zijn trekroute naar Afrika op staat. Ze durven
soms niet naar binnen met al die enthousiaste Hollanders in de buurt. Ze vliegen
dan ook geregeld met nestmateriaal voor de kijkhut langs. Dat levert overigens
mooie plaatjes op. Bij de Oeverzwaluwen, die er ook vliegen, lukt dat jammer
genoeg niet.

Terug bij de auto’s
vergeet Jan per
ongeluk zijn
telescoop met statief
mee naar binnen te
nemen. Hij heeft
deze even tevoren
onnadenkend tegen
de Astra gezet. De
optische apparatuur
en het statief
geraakt aldus onder
de wielen. Helaas
gaat daarbij de
Manfrotto aan
Boerenzwaluwen vliegen geregeld voor de kijkhut langs

diggelen. Ook de telescoop lijkt het maar gedeeltelijk te hebben overleefd. Dat
gaat naderhand zeker een verzekeringskwestie worden (is naderhand allemaal
goed geregeld) . Heel erg jammer na zo’n mooie ochtend. Ook Wims’ camera
mietert van de bank in de kijkhut, maar dat blijft tot dan zonder gevolgen. De
temperatuur stijgt op deze dag zelfs tot 26 graden.
De enorme uitkijktoren bij Bassa de l’Alfacada levert weinig extra’s op. Wel zien
we, net als gisteren, weer enkele Iberische Koningspages. Ons oog valt op enig
moment op enkele tientallen Zwarte Ibissen. Een aantal is geringd. Er moeten
heel wat capriolen worden uitgehaald om er foto’s van te maken. De lunch wordt
bij de grote uitkijktoren genuttigd. Voor ons zijn ingepakt: een stokbrood met
vis, een stokbrood met cervelaatworst, een flesje water, een peer en een zak
chips. Het is lekker en het is veel.
Aansluitend volgt een urenlange tocht naar de steppengebieden bij Belchite. We
leggen op deze dag in totaal bijna 350 km af. Er worden onderweg twee stops
gemaakt. Eén keer om de auto’s vol te tanken en daarna nog eens om de benen
te strekken. Op deze laatste plek worden Europese kanarie en Ortolaan gespot.
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Onderweg in de auto zien we her en der wat Bijeneters en ook een aantal Zwarte
wouwen. De high light is toch evenwel een Steenarend op een prooi. De eer
komt in deze toe aan Johan, die deze prachtige roofvogelsoort vanuit zijn
ooghoeken op de grond ziet zitten. Jammer genoeg blijft deze prachtsoort niet
lang genoeg op de plek om er geweldige foto’s van te maken. Even later wordt
zelfs nog een tweede exemplaar gespot.

Onze bestemming voor vandaag
is Lecera, niet ver van Belchite,
waar we voor één nacht logies
hebben besproken in het hotel
Rincon del Cierzo. Dit is een
hotel, restaurant en tankstation
in één. Je moet er maar op
komen. Het hotel blijkt een
aantrekkelijk pension te zijn,
gelegen achter het tankstation.
We krijgen mooie ruime
appartementen toegewezen met
High Light: Opvliegende steenarend

een buitenzwembad en een vijver. Elk appartement heeft een vogelnaam. Tja,
dan kan de locatie bij ons al niet meer stuk. Een beetje in tegenspraak hiermee
lopen er wel heel wat katten rond. Nochtans vormde dit geen beletsel voor de
aanwezigheid van soorten als Groenling, Europese kanarie, Putter en diverse
Turkse tortels. Op enkele plekken zien we ook Rotsduiven met hun
karakteristieke witte stuit. Ook vliegt er zo hier en daar een Argusvlinder. Deze
laatste soort krijgen we in Nederland helaas nog maar weinig te zien.
We zijn met name naar Lecera en Belchite gekomen om het steppengebied “El
Planeron”, te bezoeken. Daar leeft namelijk nog de zeldzame Duponts leeuwerik,
wederom voor ieder van ons een wenssoort. De beste tijd om deze bijzondere
leeuweriksoort met zijn lange gebogen snavel te zien of te horen, is ’s morgens
vroeg of in de late namiddag / vooravond. Met goed kaartmateriaal trekken we
dan ook tegen 18.30 uur de steppen in met op de achtergrond de kenmerkende
“Tafelbergen”. Het gebied is vrijwel boomloos, hoogstens groeit hier en daar een
Spaanse jeneverbes. Vanwege de droogte is het gebied zeer dunbevolkt. Hier en
daar liggen zoutmeren, die ontstaan zijn doordat zich in bekkens na regenbuien
water verzamelt. Als het water verdampt, blijft het zout achter. Op die plekken
zien we al snel enkele Kleine kortteenleeuweriken, gewone Kortteenleeuweriken
en zo hier en daar wat Kalanderleeuweriken. Het is een echt leeuwerikgebied.
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Jos en Henk ontdekken op
enig moment 2 Grielen
en zien even later ook
een nest met 2 eieren.
Jan ontdekt op zijn
beurt een Rode patrijs.
De Duponts leeuwerik
wordt weliswaar (nog)
niet gezien, maar wel door
ieder (we waren opgesplitst)
gehoord. Dat geeft de burger
Eén van de 2 grielen

voor de dag van morgen moed. De ondergaande zon, de roodkleurige grond en
de wolkenpartijen maken dat het een prachtige avond wordt. Natuurlijk krijgen
de inzittenden van de Astra weer eens strafpunten omdat ze - zoals wel vaker té laat aan de dis verschijnen. Voor hen mag een dag wel 36 uur duren.
De maaltijd bestaat uit een bord gemixte sla, frietjes, kippenborst, konijn en een
toetje na. Onderweg hebben we trouwens ook nog twee “rabbits” gezien en één
Ree. Tegen 23.00 uur vindt iedereen het welletjes. Morgen is het vroeg opstaan
en om 07.00 uur ontbijt. Let wel: Na amper 2 dagen staat de teller reeds op 102
soorten!
Dinsdag 29 april
In het restaurant Rincon del Cierzo ontbijten we - met het oog op een mogelijke
ontmoeting met de Duponts leeuwerik -, al tegen 07.00 uur. De beheerster en
de bediening is een bedrijvig en vroeg volkje. Het ontbijt is jammer genoeg wat
aan de karige kant. Behalve jam is er bijvoorbeeld geen ander beleg. Wat hier
opvalt is dat je er ’s morgens vroeg en ’s avonds laat nog mensen achter de
gokkast ziet zitten. De lunchpakketten staan al ingepakt en wel voor ons klaar.
De route (via Johan) is op kaartmateriaal bekend en tegen 07.45 uur gaan we
voor de 2e keer op pad voor een mogelijk treffen met de Duponts leeuwerik. Als
we bij één van de bekende plekjes in het gebied stoppen, is het meteen raak.
Niet alleen horen we van dichtbij de melancholieke zang van deze extreem
schuwe soort, maar ook krijgt ieder van ons gedurende enkele minuten de vogel
vol in beeld te zien. De camera’s klikken onophoudelijk. Niet alleen Johan en
Wim voelen zich op dat moment de koning te rijk. Tjonge jonge, wat treffen we
het. Vele vogelaars voor ons hebben deze bijzondere soort namelijk nog nooit
gezien, noch gehoord. Eigenlijk kan de Spanjetrip nu al niet meer stuk.
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We splitsen ons na een
poosje op. Wim trekt er
met de auto op uit om
nog wat meer beeldmateriaal te verzamelen
van een aantal steppenbewoners. De rest maakt
een wandeling door het
gortdroge gebied. Wim
treft het, want achtereenvolgens laat een
Westelijk dambordje en

De extreem schuwe Duponts leeuwerik

aansluitend een Westelijke
blonde tapuit zich mooi
vereeuwigen. Ook slaagt hij
er in om Kleine kortteenleeuwerik, Kortteenleeuwerik
en Kalanderleeuwerik
geportretteerd te krijgen. Tot
zijn grote verbazing duikt er
plotseling nóg een Duponts
leeuwerik langs de kant van
de weg op. Hij slaagt er in

Aansluitend een Westelijke blonde tapuit

om ook dit exemplaar op de gevoelige plaat vastgelegd te krijgen. Nu kan de dag
helemaal niet meer stuk. Als we een beetje bekomen zijn van deze
uitzonderlijke waarnemingen, laten we El Planeron achter ons. Al snel worden
Bijeneters gezien en een jagende Bruine kiekendief. Niet ver van Belchite zweeft
de eerste Vale gier boven ons, hopelijk één van de velen die we nog te zien
zullen krijgen.
Op de planning staat vandaag een rit van 145 kilometer naar Alcolea de Cinca.
We besluiten echter eerst nog even naar de ruïnes te gaan van Belchite. In de
Crossbillguide staat namelijk vermeld dat we hier waarschijnlijk de Blauwe
rotslijster en de Kleine Torenvalk te zien zullen krijgen. Tijdens de Spaanse
burgeroorlog (1936 – 1939) werd Belchite met de grond gelijk gemaakt door
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hevige beschietingen. Het dorp was toen van relatief groot belang in de regio.
Het nieuwe Belchite is heropgebouwd, naast de resten van het oude dorp. De
ruïnes zijn na de oorlog onaangeroerd gebleven. Zonder verdere plichtplegingen
mogen wij dit “spookdorp” inrijden. Al snel zien we op de kapot geschoten
kerktoren daadwerkelijk
onze eerste Blauwe
Rotslijster. Tevergeefs wordt
echter gezocht naar de
Kleine Torenvalk. Wel
noteren we hier: Hop,
Rotszwaluw, Gekraagde
Roodstaart, Zwarte
Roodstaart en Grasmus. Ook
de Barbarijse vijg, een
cactussoort, wordt tussen de
ruïnes aangetroffen.
De oude spookstad Belchite

We vervolgen onze weg dwars door de Los Monegros en geven onderweg onze
ogen goed de kost. Wim ontdekt tijdens het rijden een volgende wenssoort;
een Zwarte tapuit (mannetje). Ook deze soort staat,
net als de Duponts leeuwerik, te boek als uiterst schuw.
Omdat toch iedereen graag deze soort wat nauwgezetter
wil bekijken, parkeren we de voertuigen in de buurt. Al
snel blijkt dat er hier niet één, maar twee zwarte
tapuiten hun domicilie hebben. Het blijkt een paartje te
zijn, die een vervallen boerenschuur tot broedlocatie
heeft uitverkoren. Zowel het mannetje als het vrouwtje
verdwijnen vrij snel uit het zicht. De gemaakte foto’s
laten om die reden helaas te wensen over. Nochtans
kunnen we weer een mooie soort bijschrijven op onze
snel groeiende lijst. De dames sporen ter plekke planten
op als Tijmbremraap en Kleverig zonneroosje.
Tijmbremraap

Op de open vlakte is maar weinig te zien. We kijken speciaal uit naar soorten als
Kleine Torenvalk, Steenuil, Zwarte Spreeuw, Kleine- en Grote trap. Geen van
deze soorten krijgen we evenwel te zien. In plaats hiervan zien we een kolossaal
park van zonnepanelen. In een rotsachtige omgeving met veel conifeerachtige
bomen wordt er geluncht. Het lunchpakket, is evenals het ontbijt ’s morgens,
aan de karige kant. Ten opzichte van een dag eerder valt dat een beetje tegen.
Het is intussen behoorlijk warm geworden. Na hier Mediterrane strobloemen te
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hebben gefotografeerd, zijn er zogeheten zandheksen te zien. Hierbij stuift het
zand soms wel 2 à 3 meter hoog. Als je een dergelijk verschijnsel ziet, blijft het
weer vaak droog en warm; een goed teken voor de rest van de week.
Onze eerstvolgende stop is
het dorpje Bujaralos.
Grenzend aan het dorp
bevindt zich een kleine plas.
Langs de randen foerageren
enkele Groenpootruiters,
Tureluurs en wat Steltkluten.
Ook horen we even later het
geluid van een Kleine
Karekiet. In de nabijgelegen
Langs de randen wat steltkluten

begroeiing zit een fraai mannetje Bonte Vliegenvanger te zingen. Verder zien we
Ringmussen en Putters. Dit is echter niet het meertje wat we in de planning
hadden. Daarvoor moeten we zijn bij het naburige Du Lagune Candasnos. De
locatie is snel gevonden. De borden geven aan dat dit een ornithologisch
interessante plek is. Al snel zien we soorten als Dodaars, Geoorde fuut, Tureluur,
Steltkluut, Purperreiger, Boomvalk, Cetti’s zanger, Krooneend (veel), Tafeleend,
Gierzwaluw, Grote Karekiet en Bruine kiekendief. Na ook nog even gebivakkeerd
te hebben in de aanwezige kijkhut rijden we tegen 16.00 uur richting Ballobar.
Hier zien we weinig landbouw , maar wel veel open vlaktes. We rijden nog steeds
rond in het steppengebied. Tevergeefs kijken we opnieuw uit naar zowel Groteals Kleine trap. Vlak voor Ballobar verandert het landschap. Hier zie je veel meer
boomgroei en bergen. Dit gebied oogt een stuk aantrekkelijker. Wim ziet in het
voorbijgaan een Grote lijster en een Aasgier, welke tot dan niet waren
waargenomen. In het dorpje zelf staat de rivier de Cinca droog, maar een eind
verder buiten het dorp
stroomt deze weer. Ra, ra.
Bij een tankstation worden
de benzine- en dieseltank
gevuld. Men helpt ons met
het schoon maken van de
stoffige ruiten. Daarna
rijden we verder richting
Alcolea de Cinca; onze
eindbestemming voor
vandaag. Pakweg 40 km
Mooi uitzicht op de rivier, de Cinca

13

verder zien we een hoog gelegen klooster, vanwaar een mooi uitzicht is op de
rivier, de Cinca. Hier kunnen we even wandelen en wat foto’s maken.
Er is wel veel wind boven op de berg. Terwijl Wim landschapsfoto’s aan het
maken is, merkt hij ineens dat hij zijn verrekijker kwijt is. Na de auto helemaal
op de kop te hebben gezet, is hij van mening dat hij deze het laatst bij zich had
bij het tankstation.
Johan en Wim rijden hierop spoorslags 10-tallen kilometers terug, maar helaas
daar ligt d’ie niet. Dan nog maar verder terug naar de laatst bezochte kijkhut.
Onderweg ontvangt het tweetal echter een verlossend telefoontje. De verrekijker
is gelukkig terecht! Die zou nimmer teruggevonden zijn, als er niet
toevalligerwijs een Grauwe Kiekendief bij het klooster was langs gevlogen.
Dankzij deze mooie soort stapt het gezelschap, wat net weg wilde rijden, weer
uit de auto. Daarbij ziet Marietje puur toevallig de verrekijker liggen in een
graspol. Wim blijkt die achteraf daar neergelegd te hebben om foto’s te kunnen
maken. Wat een opluchting!
De vijf achtergeblevenen rijden hierna door naar het nabijgelegen Hotel El Portal
in het plaatsje Alcolea de Cinca. Het is een mooi hotel waar we buiten op het
terras wachten op Wim en Johan. Deze kunnen onderweg de verleiding niet
weerstaan om één van de
twee opgespoorde Rode
Patrijzen op de kiek te
zetten. Ook een Bijeneter
ondergaat hetzelfde lot.
Nabij de steile rotswanden
van Alcolea de Cinca zien
zij daarnaast menige
Kleine Torenvalk. Deze
soort broedt, zoals bekend,
in kolonieverband. Na
hereniging besluiten we
voor het eten nog even
rond te lopen, waarbij er nog
Een bijeneter ondergaat hetzelfde lot
vele vogelgeluiden te

horen zijn. Vooral de Nachtegaal laat zich niet onbetuigd van zijn zangtalent. Ook
zijn er mooie bloemen te zien, zoals Komkommerkruid (zowel witte als blauwe
vorm). Deze plantensoort wordt ook wel Bernagie genoemd. Samen eten wij
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tegen 20.30 uur. Wij komen er geregeld te laat achter wat de Spaanse
menukaart te bieden heeft. Bijvoorbeeld het menu “trout”. Wij maar denken dat
het kalkoen is. Lekker niet dus; het is vis. Verrassingen zijn evenwel ook mooi.
Het eten is weliswaar niet goed gaar, maar honger maakt nu eenmaal rauwe
bonen zoet, zoals het spreekwoord zegt. Tegen elf uur heeft iedereen kleine
oogjes. Dus lekker naar bed en morgen gezond weer op.
Woensdag 30 april
Om 07.00 uur staan we op om
voor het eten nog even een ronde
te lopen in de nabije omgeving
van het hotel. We horen hier heel
veel Nachtegalen, Cetti’s zangers
en Graszangers. Johan ziet kans
om een zingende Orpheusspotvogel te vereeuwigen en ook Wim
trekt er in zijn eentje op uit. Hij
komt naderhand met een hele rits
soorten op de proppen, zoals:
Zingende Orpheusspotvogel

Wielewaal, Draaihals, Grote bonte- en Groene specht, Bruine kiekendief, Putter,
3 soorten mezen, Heggenmus, Winterkoning, Roodborst etc. Ieder geniet op zijn
of haar manier van de vroege ochtend. We hadden hier best nog wat langer
willen rondstruinen. Om 09.15 uur hebben we echter een ontmoeting met onze
natuurgids Kees Woutersen tijdens het ontbijt. We gaan met hem op pad in de
Los Monegros om nog meer steppenvogels op te sporen. Kees vertelt vooraf veel
over - wat hij noemt - de droge landbouwgebieden, de subsidieverstrekking van
de EEG voor irrigatiemogelijkheden etc. Maar ook vertelt hij wat een verkeerde
uitwerking dat heeft op het leven in de steppen en de onderlinge problemen, die
hij geregeld tegenkomt. Volgens hem zijn er volop kansen voor ecotourisme,
maar men blijft hangen in ouderwets denken. Als fervent natuurbeschermer in
Spanje ziet hij de teloorgang van de steppenbewoners dan ook met lede ogen
aan.
Rond half 11 vertrekken we wederom richting Los Monegros. Gelukkig is het
gebied – althans voor onze begrippen – nog heel erg groot!. Kees kent een
alternatieve route via een ‘Camino Rural’ wat landschappelijk een stuk
interessanter voor ons is. Het is goed om iemand bij je te hebben die de
omgeving kent. We zien allereerst een Steenarend, daarna meerdere
Theklaleeuweriken en aansluitend een Westelijke Blonde Tapuit. We stoppen op
een plek waar Kees soorten verwacht als Kleine trap en de beide
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zandhoendersoorten. De Kleine trap wordt dan wel niet gevonden, maar wie
anders als Henk, ziet op grote afstand 2 Zwartbuikzandhoenders op een
akkerland lopen. Hoe hij het doet, doet hij het, maar het lukt hem keer op keer.
De vogels zijn zelfs met de telescoop amper waarneembaar. Daarna wordt nog
een Alpenkraai opgespoord en ziet Jan een kort moment Gierzwaluwen aan voor
Kleine Torenvalken. Het kan verkeren. Er is die dag veel ‘Ebrowind’ volgens
Kees. Dat betekent dat het behoorlijk waait. Op verschillende plekken zien we
percelen met groenbemesting. Het ziet er kleurrijk uit met Klaprozen, Kamille en
Wolfsmelk. Geregeld zien we Zwarte Wouwen. Deze soort is veel talrijker in
Spanje dan de Rode wouw.
Niet veel later komen we in een gebied waar volop gewerkt wordt. Er worden
irrigatiebuizen geplaatst, er vindt egalisatie plaats, alsmede overige
grondwerkzaamheden. En dat in een gebied waar zich, tot voor kort, nogal wat
Grote- en Kleine Trappen ophielden. Weer gaat een stuk droge landbouw, wat zo
kenmerkend is voor dit gebied, verloren.

Weer gaat droog landbouwgebied verloren

Kees heeft er duidelijk moeite mee en maakt ondertussen foto’s van dit alles.
Trappen krijgen we jammer genoeg niet te zien. In deze tijd van het jaar zijn ze,
volgens Kees, bovendien ook moeilijk te vinden. Wel krijgen we een Iberische
Klapekster, een Vale gier, een Hop en een Griel in het vizier. Verder wordt er een
Vos met een grijze buik getraceerd.
We picknicken in een stuk onaangetaste steppe. We zoeken een plekje uit de
wind bij een bouwval. In een cirkel van pakweg honderd meter doorsnee staan
volop zoutminnende planten. Dit is één van die zoutmeren, waar al over
gesproken is. Wij kijken meteen in het rond of we ook water kunnen ontdekken,

16

maar dit schijnt zo’n zoutmeer te zijn waarin praktisch nooit water staat. Wel
staan hier veel planten in bloei. De meesten kunnen we helaas niet op naam
brengen.
Nochtans onderkennen we Witte affodil, Wouw (een resedasoort) en Veldsalie.
Verder kruipt er een aparte miljoenpoot rond en
schieten zo hier en daar hagedissen weg. Het lukt
verder om een Kleine Kortteenleeuwerik en een Paapje
op de kiek te krijgen. Het merendeel van ons
gezelschap maakt aansluitend met Kees een wandeling
door het gebied.
Vanwege knieklachten trekt Wim er met de auto op uit.
Hij weet zich het poeltje te herinneren, waar we kort
voordien een Duinpieper hebben gezien. Daar krijgt hij
een lieflijk tafereeltje voorgeschoteld van een tweetal
Brilgrasmussen. Het mannetje baltst er lustig op los,
voorover buigend met de staart omhoog.
Witte affodil

Even later biedt hij het
vrouwtje zelfs een vette rups
aan. Hiervan zijn aandoenlijke foto´s gemaakt. Iets
verderop zit een mannetje
Tapuit. Deze past precies in
het landschap. Een kijkje bij
de poel levert vervolgens
nog een Iberische meerkikker op en een grote pol
Blauw Parelzaad.
Aandoenlijk tafereeltje tweetal brilgrasmussen

Nochtans valt de Los Monegros ons toch een beetje tegen. Waarschijnlijk hebben
we er zelf van tevoren een te hoog verwachtingspatroon van gemaakt. Het
gebied, waar we net waren, wordt wellicht door particulieren opgekocht voor
natuurbehoud. Kees is daar druk mee bezig. Misschien gloort er toch nog wat
hoop aan de horizon.
Na de picknick en een wandeling door het gebied gaan we richting Huesca. Eerst
echter maar eens naar een locatie waar meerdere Kleine Torenvalken
gezamenlijk een broedplek hebben. Het speciaal voor deze soort aangepaste
gebouw ligt langs een drukke verkeersweg en afslaan lukt de eerste kilometers
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niet. Pas na enige tijd zien we kans om te keren. Als we de auto’s parkeren bij
het bewuste gebouw, zien we meerdere Kleine Torenvalken het luchtruim
kiezen. Slechts een enkeling blijft een beetje in de buurt. Jammer, want het zijn
prachtige vogels. Het is een erg winderige dag. Zeker windkracht 5 à 6.
De Kleine Torenvalken zijn dan
ook lastig te fotograferen. In
hetzelfde gebouw nestelen ook
meerdere Kauwen. Deze soort
komt in Noord Spanje niet veel
voor. We bieden Kees gratis wat
Kauwtjes aan uit onze eigen
achtertuin, samen met een partij
Zwarte kraaien. Ook die kom je
daar amper tegen. Raven en
Alpenkraaien zie je er veel vaker
dan de laatstgenoemde soort.
Kleine torenvalk, lastig te fotograferen

Via Condasnos gaan we richting Ontinena en daarna naar Sesa. Daar stoppen
we, omdat zich op een hoog gebouw een Ooievaarskolonie bevindt. We tellen al
snel 12 bewoonde nesten. Leuk om te zien! In Sarinena stoppen we opnieuw. Bij
een supermarkt slaan we een hoeveelheid waterflesjes in en 4 kilo rijst. Dat
laatste is nodig om de rijstzak van ome Willem te vullen. In Huesca, daar waar
Kees woont, nemen we afscheid en rijden door naar Bolea, waar we 3 dagen
zullen overnachten. Ondertussen is een kniebandage gekocht voor Wim, die als
chauffeur behoorlijk veel last heeft van de lange autoritten.
Onze bestemming heet deze
keer Casa Do ‘Majo, gerund
door onze gastvrouw Isabel.
Wij krijgen de beschikking
over een appartement met 4
slaapkamers, 2 badkamers,
een woonkamer, een keuken,
een berging, een balkon etc.
Het uitzicht op de achterliggende heuvels is prachtig.
We zien meteen al diverse
gieren zweven.
Meteen al zwevende gieren
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Dat belooft wat te worden. Als we de auto’s hebben leeg gepakt besluiten we nog
even de plaatselijk kroeg aan te doen voor een afzakkertje. Dat hoort een beetje
bij de plaatselijke traditie, voorafgaand aan het avondeten. Het rondje kost ons
zegge en schrijve 13 euro. Bacootje 5 euro, een glas cola 1½ euro en een
glaasje Vino tinto 1 euro. Ja ja! Om 20.00 uur staan we op de stoep bij Isabel
voor het warme eten. Ze heeft mooie bordjes en het eten is heerlijk. We krijgen
soep, varkensvleeslapjes met (zwarte) pepersaus, gemixte sla, stokbrood en er
wordt rode wijn geserveerd. Ze is met ons gezelschap duidelijk in haar nopjes,
alhoewel het nog een beetje onwennig is. We kunnen elkaar weliswaar niet
verstaan, maar toch wordt het gaandeweg beregezellig! Er wordt heel wat
afgezongen. We worden in Europa immers “the Singing Birdgroup genoemd”.
Omdat de stemming er al behoorlijk in zit, gaan we na de maaltijd nog eens naar
de kroeg. We wandelen door het dorp en Jan en Silvia dollen wat op straat. Er
valt hier niet al teveel te beleven, zo lijkt het. Terug dus naar dezelfde kroeg als
eerder die dag. Er zijn intussen redelijk wat bezoekers. Er is voetbal op TV. In
een zaaltje zitten diverse voetbalfanaten de match te bekijken. Na de wedstrijd
wordt het steeds gezelliger. Er wordt gedanst, gefotografeerd, maar vooral veel
geklapt op de Spaanse muziek. In no time hebben we ’t hele gezelschap aan het
zingen, dansen en wat dies meer zij. Het moet gezegd dat onze zangtalenten Jos
en Jan extra hun best doen. De glazen worden regelmatig gevuld en er worden
emailadressen uitgewisseld. Ze draaien voor ons zelfs plaatjes van André Hazes.
Eén van de aanwezige jongeren is jarig. Hij wordt zowel in ’t Nederlands, het
Engels, als het Spaans toegezongen. Kennelijk is het overdag te tammetjes
geweest en moeten we onze energie kwijt. Op tafel staat ’n bordje met:
‘Gereserveerd natuurvrienden’. Dat schijnt met voor bedachten rade uit
Nederland te zijn meegenomen en is afkomstig van een bepaald feestje.
Sommigen onder ons ontpoppen zich als echte salsadansers. We krijgen de
handjes op elkaar en er wordt op Spaanse en Zuid-Amerikaanse ritmes gedanst.
Ieder van ons doet vrolijk mee. De sfeer is meer dan uitstekend. Als dit
geschreven wordt, is het inmiddels 01.00 uur ’s nachts. De vraag is hoe lang dit
nog doorgaat. Bijkomend voordeel. De kilocalorieën vliegen er van af…! Aan het
bijwerken van de soortenlijst komen we helaas niet meer toe.
Donderdag 1 mei
We beginnen met een ontbijt om
08.00 uur. Ook nu weer geroosterd
brood en jam, koffie (met mot) en
thee. Het is nochtans prima voor
elkaar. Het valt op dat niemand met
hoofdpijn rondloopt. Om 09.00 uur
gaan we vandaag op weg. De

Los Malos Riglos
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aanvangstemperatuur is 15 graden. We gaan vandaag naar Riglos, waar we een
bergwandeling willen maken. Als we er arriveren staan de parkeerplaatsen reeds
behoorlijk vol.
Vandaag is het 1 mei, oftewel de nationale feestdag. Het zijn vrijwel uitsluitend
bergbeklimmers, die we hier tegenkomen. Ze hebben allerlei klimattributen bij
zich. We zijn dan ook bij de vermaarde Los Malos de Riglos. Sommige
rotswanden hier zijn wel 300 meter hoog. Zij maken deel uit van de uitlopers van
de Pyreneeën. Vanwege hun steile wanden zijn de Malos de Riglos een populaire
bestemming voor bergbeklimmers. Met de verrekijker zien we dat een tweetal
klimmers al halverwege een steile rotswand `hangt`. Met het blote oog zijn ze
niet eens te zien. Ook zweven er 10 tallen Vale gieren.
Er zijn hier meerdere wandelroutes. Bij de eerste is het pad voor een gewone
wandeling te slecht en zeer gevaarlijk. Overal liggen losse stenen en het is zeer
smal. Je bent alleen maar bezig met lopen en opletten, terwijl je niet kunt
genieten van moedertje natuur. We besluiten om terug te lopen en een andere
wandelroute te zoeken, richting Marcuello. Deze begint bij de plaatselijke VUU,
even buiten het dorp. Dat blijkt achteraf een zeer goede keuze. Het is een heel
mooi en breed pad met allerlei biotopen. We zien veel mooie bloemen en
planten, evenals struiken (o.a. bloeiende Rozemarijn) en bomen. Aan vogels
noteren we onderweg soorten als Aasgier, Blauwe- en Rode rotslijster,
Vuurgoudhaan, Kleine zwartkop en Baardgrasmus. Leuke soorten, toch! Ook
zien we Grote leeuwenbek en een Anthuriumsoort in bloei staan.
Wim is - om reden van zijn
kniehandicap - met de auto aan
het rond zwerven. In Riglos zelf
maakt hij opnames van een
broedende Rotsduif, twee
uitgevlogen jonge Rotsduiven
en een Rotsduif in de vlucht.
Ook een Argus-vlinder laat zich
mooi vereeuwigen. Bij deze ene
vlindersoort blijft het niet, want
ook Moors bruin blauwtje,
Spaanse parelmoerKolibrievlinder drinkend bij salie

vlinder, Icarusblauwtje (paring), Iberische koningspage en Kolibrievlinder
moeten er aan geloven. We hebben ons tijdens onze trip dan wel niet specifiek
gericht op deze vliegende juweeltjes, maar het valt op dat het vlinderassortiment
hier beduidend hoger is dan in onze contreien. Voor de “vlinderaars” is de
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Pyreneeën dan ook een waar paradijs. Het schijnt dat de tweede helft van mei en
de maand juni voor vlinders evenwel nog beter zijn.
Op de plek waar we later onze lunch nuttigen zijn er intussen veel leuke
vogelsoorten gespot. Daartoe onder andere: Draaihals, Kuifkoekoek , Zanglijster,
Kuifleeuwerik, Boomkruiper, Boomklever, Vuurgoudhaan, Europese kanarie,
Staartmees, Zwarte Mees, Grote Bonte Specht etc. Als we daar na enige tijd
met z’n allen zijn op deze plek zijn, is de Kuifkoekoek helaas gevlogen. De
Draaihals laat zich daarentegen wel goed zien en horen. We lunchen gezamenlijk
en verkennen de omgeving. Daarbij worden foto’s gemaakt van diverse
bloeiende planten als Purperorchis ook wel Bruine orchis genoemd en Rood
Guichelheil. Dit geldt waarschijnlijk ook voor een Iberische meerkikker en
Kolibrievlinder.
Vandaaruit gaan we naar het stuwmeer bij
Vadiello, waar jammer genoeg niet veel te
zien is. Oeverloper, Zwarte wouw,
Duinpieper, Witte en Gele kwikstaart en een
enkele Fuut is hier de schrale oogst. Wel
wordt hier nog Witte reseda en een
bijzondere orchidee gefotografeerd. Dit
blijkt na bestudering een Sniporchis te zijn;
een smulsoort. Hiervan worden uiteraard
meerdere opnames gemaakt.
We rijden daarna door naar een oud kasteel,
genaamd ‘de Loarre’. Daar is het zo druk
i.v.m. de 1 mei viering dat we de
bezichtiging ervan voor gezien houden. Na
deze bezienswaardigheid van afstand te
hebben vastgelegd, besluiten we ons op te
splitsen. De VW Caddy met aan boord Jos,
Marietje, Henk en Sylvia rijdt terug naar
Bolea. Het viertal wil een beetje bijkomen
van de toch wel vermoeiende dag en nacht.
Sniporchis, een smulsoort

De Opel Astra met Johan, Jan en Wim aan boord zijn nog lang niet “uitgevogeld”
en rijden naar een nabijgelegen gebied voor gieren. Daar zouden deze vogels in
de namiddag gemakkelijk te fotograferen moeten zijn. We volgen een smal
bergweggetje met veel losse stenen, diepe kuilen, met naast ons geregeld een
diepe afgrond. Niet bepaald een weggetje voor mensen met hoogtevrees. Op de
terugweg wisselen we van bestuurder. Zo nu en dan komt ons zelfs verkeer
tegemoet. Op veel plaatsen kun je elkaar onmogelijk passeren, maar uiteindelijk
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bereiken we, na een – op zijn zachtst gezegd – avontuurlijke rit, het eindpunt.
Het blijkt echter niet de juiste plek te zijn, maar de kasteelruïne bij Marcuello.
Naast de restanten uit een ver verleden en de vele in bloei staande
gaspeldoornstruiken, valt hier jammer genoeg weinig te beleven. Een Zwarte
wouw, een paartje Roodborsttapuiten en
een Blauwe Rotslijster is alles was we hier
te zien krijgen. En dat na zoveel moeite!
Op weg naar Bolea ontdekt Johan gelukkig
nog een prachtige Roodkopklauwier in een
boompje. Deze geeft de fotografen
gelukkig toch nog de kans om een beetje
leuk af te sluiten.
Roodkopklauwier, leuke dagafsluiting

Onze gastvrouw heeft zich weer uitgesloofd om ons te verblijden met een prima
avondmaal. We genieten ten volle. We krijgen als voorafje een stokbroodje met
asperge, ansjovis en saus.
Daarna volgt sla, rijst en allerlei gebakken groenten. Vervolgens wordt voor ieder
van ons een groot stuk Bacalao opgediend, oftewel kabeljauw. Ter afsluiting
krijgen we pudding met een Marie(tje) biscuitje. Hoe toepasselijk! Jan gaat om
22.00 uur plat, waarna gaandeweg de meesten volgen. Alleen Jos, Johan en
Wim blijven nog vrij lang nakuieren. Het is een prachtige dag geweest, waarop
we uiteindelijk 246 kilometer gereden hebben en heel wat vogels, vlinders en
fraaie bloemen hebben gezien.
Vrijdag 02 mei
Om 07.45 uur zitten we aan het ontbijt. ’s Nachts was er sprake van een harde
wind. Tegen de ochtend is deze gelukkig wat geluwd. Wel is het nog behoorlijk
fris. In de keuken is Isabel uit volle borst het Slavenkoor van Verdi aan het
zingen. Wij applaudisseren voor haar als ze uit de keuken komt. Kennelijk voelt
ze zich een beetje “betrapt” dan wel opgelaten, want even later verschijnt ze met
een doek over haar hoofd. De stemming zit er
meteen weer goed in. Na een stevig ontbijt
rijden we naar Huesca waar we Kees
Woutersen oppikken. Dit wordt de 2e dag dat
we met hem meegaan.
Als eerste staat op het programma het
‘gierenrestaurant’ nabij het dorpje Santa Cilia,
in de Sierra de Guara. We gaan op pad met

Kees, met Manu, de “gierenman”(links)
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“de gierenman Manu”. In het nabij gelegen Panzano staat deze al op ons te
wachten. José Manuel Aguilera Manu (el), zoals zijn volledige naam luidt, blijkt
zijn hart geheel en al te
hebben verpand aan het behoud van de gieren in deze streek. Vooral voor de
Lammergier heeft hij een speciaal plaatsje in zijn vogelhart. Samen met zijn
maatje Leonardo is hij in 1986 begonnen met het (bij)voederen van de gieren.
Jammer genoeg is Leonardo enkele jaren geleden overleden. Samen hebben ze
el Fondo Amigos del Buitre opgericht. Vrij vertaald is dit een Fonds, genaamd:
“Vrienden van de gieren”. Naast het voeren houdt deze organisatie zich ook
bezig met onderzoek en worden er gieren voor wetenschappelijke doeleinden
geringd. Tot het jaar 2000 werd in Spanje het dode vee veelal achtergelaten op
het land en konden de gieren zich daarmee voeden. In 2000 werd dit
eeuwenlange gebruik verboden, ter voorkoming van besmettelijke ziektes.
Alleen stond men met dit besluit niet stil bij het effect dat dit heeft op de
gierenpopulatie. Gelukkig worden er sinds enige tijd weer ontheffingen verleend.
We rijden door de smalle straatjes van Santa Cilia en verder omhoog over enkele
grindwegen om in de buurt van de voederplek te komen. Manu heeft achter de
auto een klein dicht aanhangertje gekoppeld met slachtafval voor de gieren. In
een aantal plastic zakken zitten botten, vleesresten en rauwe eieren. Wim heeft
het voorrecht om met Manu mee de berg op te rijden. De rest moet nog een stuk
lopen en de auto’s op een parkeerplaats achter laten. Ook de Opel Astra blijft
achter. Als het tweetal nog maar net weg is, merken we dat de Astra niet op slot
is gedaan. Natuurlijk heeft Wim de sleutels nog op zak en lukt het niet om
telefonisch contact te krijgen. Marietje bedenkt zich niet lang en rent - tegen de
schuine berghelling op - het autootje van Manu achterna. Net als ze over is om
de sleutel op te halen, zijn de overige kornuiten er op de een of andere manier
toch in geslaagd om de auto afgesloten te krijgen. Zo valt er elke keer weer wat
nieuws te beleven. Van de gieren is
tot dan nog geen spoor te
bekennen.
Als we gehergroepeerd zijn, krijgen
we eerst enkele gedragsinstructies
(geen rugzakken mee, in één lijn
zitten, niet overeind komen, niet
teveel kletsen etc.). Fotograferen
mogen we gelukkig wel. Uit een
schuurtje wordt een kruiwagen
gehaald en trekt Manu zijn rode
windjack aan. Dit ritueel schijnt
heel belangrijk te zijn, wil alles
Slachtafval en een rood jasje behoren bij het ritueel
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goed verlopen. Enkele Spaanse wandelaars sluiten zich op hun verzoek bij ons
aan. Wel moet hun hond aangelijnd achterblijven.
Als Manu de kruiwagen heeft gevuld, loopt hij vast vooruit. Wij moeten nog circa
10 minuten wachten voordat we hem mogen volgen. We kijken opnieuw in de
lucht en zien tot onze verbazing dat er plots aan het firmament grote aantallen
gieren verschijnen, vrijwel allemaal Vale gieren. Waar ze zo snel overal vandaan
komen is ons een raadsel. Ze reageren ongetwijfeld op de man in het rode jack
met de kruiwagen. Het duurt niet lang voordat de eerste gieren afglijden richting
voederplaats. Dit blijkt een schuine rotshelling te zijn, waar we met z’n allen
voorzichtig naartoe lopen. Er zitten al 10-tallen vale gieren te wachten op de
dingen die komen gaan. Daar nemen we op linie plaats op de harde ondergrond.
Echt gerieflijk zit het niet, maar je moet er wat voor over hebben.
We zijn even later getuige van
het aanvliegen van vele Vale
gieren (spanwijdte circa 2½
meter). Naderhand blijkt dat het
er meer dan 300 zijn geweest!
Manu strooit vanuit de kruiwagen
op verschillende plekken botten
en vleesrestanten van plaatselijke slagers uit en wordt bijna
bedolven tussen het gierengeweld. Hij moet letterlijk enkele
dieren van zich afslaan. Het is
Het aanvliegen van een vale gier

een waar feestmaal voor deze aaseters. Ze schrokken het voedsel naar binnen,
vechten met elkaar, duwen,
krijsen; het is kortom een
onvergetelijk schouwspel. Het
gehele feestmaal wordt
binnen een kwartier opgeslokt.
De camera’s klikken
onophoudelijk. Als Manu bij
ons komt zitten in zijn rode
jas, schuift het gehele
vogelgezelschap steeds
dichter naar ons toe. De
brutaalste vogels zitten op een
Manu voert de gieren zelfs met de hand
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gegeven moment op nog geen 2 tot 3 meter van ons vandaan. Manu voert
enkele exemplaren zelfs met de hand.
Hij biedt ze rauwe eieren aan. Het is lastig voor de vogels om het eierstruif naar
binnen te werken. De vogels zitten zo dichtbij dat je ze zelfs kunt ruiken. Erg fris
is dat logischerwijs niet.
Het wachten is nu op andere
soorten dan de Vale gier. Op een
gegeven moment verschijnen de
eerste Aasgieren. Van afstand zijn
het tamelijk lichte vogels. Ze zijn
een stuk kleiner dan de vale gier.
Enkele exemplaren komen ook op
de grond en zijn zo wat beter te
bekijken. Zij houden echter gepaste
afstand. Tot ieders verbazing
verschijnt op enig moment Reintje
Reintje de vos verschijnt ten tonele

de vos ten tonele, die kennelijk ook een kluifje mee wil pikken. Erg lang krijgen
we ‘m overigens niet te zien. Echter lang genoeg om er toch wat foto’s van te
maken. Daarna komt een Monniksgier (met een spanwijdte van bijna 3 meter) in
glijvlucht naar beneden. Deze enorme vogels lijken van afstand bijna zwart. In
werkelijkheid zijn ze bruinzwart met een blauwachtige koptekening. De vogel
blijkt te zijn voorzien van een ring.
Ook deze ploft bij de overige gieren
neer. Monniksgieren zijn vrijwel
altijd solitair. Na een poosje wordt
evenwel ook een 2e exemplaar
waargenomen. Vrijwel gelijktijdig
verschijnen ook de eerste
Lammergieren in het luchtruim. We
hadden ze al een poosje op afstand
in het vizier. Ook dit is één van
onze wenssoorten.
Eerste lammergier in het luchtruim

Het zijn 2 adulte exemplaren en een juveniele vogel. Het verschil is goed te zien.
De vogels zweven weliswaar zo nu en dan boven onze hoofden, maar komen niet
aan de grond, althans niet waar wij bij zijn. Deze gieren staan bekend om het
van hoogte laten vallen van botten, die ze daarna versplinterd en wel opeten,
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omdat ze verzot zijn op beenmerg. Uitgerekend op het moment dat de
lammergieren er zijn, krijgt de telelens van Wim kuren en zijn er plots geen
goede foto’s meer mee te maken. Dat is weliswaar balen, maar het overgrote
deel van dit schouwspel is inmiddels uitgebreid op de gevoelige plaat vastgelegd.
Gelukkig knipt de telelens van Johan nog gewoon door.
Als alles goeddeels achter de rug is, gaan
we een eindje verderop zitten en genieten
na van deze bijzondere vogelhappening.
Daarna legt ieder van ons, als slotritueel,
een kei bij een reeds hoog opgestapelde
berg stenen. Daaraan kunnen we zien dat
er al velen ons zijn voorgegaan. Hopelijk
hebben die net zo genoten als wij. Of zij,
net als wij, alle vier gieren- soorten hebben
mogen bewonderen, is echter maar zeer de
vraag. Kees laat in ieder geval weten dat
we ontzettend gemazzeld hebben. In de
buurt van de voederplaats staat Grote
leeuwenbek in bloei. Hiervan wordt voor
vertrek nog een laatste foto gemaakt.
Teruglopend naar de auto’s zien en horen
wij nog enkele Provençaalse Grasmussen.
Deze soort ontbrak tot dan nog op de lijst.
Afsluitend drinken we in Parzan samen een
kop koffie.

Grote leeuwenbek in bloei

Na dit alles rijden we door naar Loporzano. Hier woont een Nederlander; Rob
Mooser. Hij wordt in Spanje de ‘zwaluwman’ genoemd. Johan en hij schijnen
elkaar te kennen, omdat beiden onderzoek doen naar boerenzwaluwen. We
worden gastvrij onthaald. Hij laat ons zijn geheel gerenoveerde woning zien; een
voormalige herberg. Het is heel bijzonder ingericht. Aan de antieke Hollandse
koffiemolen aan de wand is te zien dat hij zijn afkomst niet verloochent. Hij wijst
ons de plek aan waar elke nacht een Rotsmus slaapt. Dit blijkt een oud
boerenzwaluwnest te zijn. We nuttigen onze lunchpakketten in zijn tuin en
worden voorzien van thee, melk en koffie met honing. Na afloop wordt er stevig
gediscussieerd over de natuurbescherming, de economische mogelijkheden en
onmogelijkheden, de grootverdieners, de machtsverhoudingen in het land etc.
etc. Zowel Kees als Rob zijn gedreven natuurliefhebbers; zoveel is wel duidelijk.
We wandelen hier nog even rond, terwijl er een Rode wouw overvliegt. Bij een
kloosterkerkje vertelt Rob ons over zijn inspanningen m.b.t. de (boeren)zwaluw.
Hij wijst ons daarbij meerdere zwaluwnesten aan. Niet veel later horen en zien
we hier een Westelijke Orpheusgrasmus; alweer een nieuwe soort.
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Hierna begeven we ons naar een olijfboomgaard.
Hier staan stokoude olijfbomen, die er circa 500
à 600 jaar geleden zijn geplant door de Moren.
Sommige hebben grote openingen / gaten in de
stam. Silvia poseert hierin voor de camera. Ook
is er een olijvenperserij (molen). Nu is het een
museum. Vroeger brachten de mensen van het
dorp de olijven hier naar toe.
Na de rondleiding nemen we hartelijk afscheid
van Rob en neemt Kees ons mee naar Salto de
Roldan. We bestijgen deze berg/rots langs de
zuidelijke route.

Silvia poseert in een eeuwenoude olijfboom

Het is een prachtige omgeving, maar het weggetje naar boven is smal. Elkaar
passeren is niet mogelijk. Boven aangekomen wandelen we langs de zuidkant.
Wel een beetje eng voor mensen met hoogtevrees. We hebben een prachtig
uitzicht op de omgeving en de Vale gieren en Rotszwaluwen vliegen onder ons
door. Op de
parkeerplaats
spot Jan voor
de afwisseling
nog 2 Blauwe
Rotslijsters.
Daarna rijden
we terug naar
Huesca. Wim
laat het rijden
over aan
Johan, gezien
de smalle weg
met steile
afgronden.
Gezamenlijk met Kees (linksboven) op de foto

Terug in Huesca nemen we afscheid van Kees en bedanken hem voor zijn
reisleiderschap en het regelen van veel zaken. Voordat we elkaar evenwel de
hand drukken, kopen de meesten van ons een T-shirt van de natuurbeschermingsorganisatie van Kees. Hiermee gaan we gezamenlijk op de foto.
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We rijden daarna zoetjes aan terug naar Bolea. Onderweg stoppen we nog even
bij een bergbeekje. We zien hier onder andere een Roodkopklauwier, diverse
Grauwe gorzen en horen een Draaihals. Ook vinden we een vers dode Waterral,
kennelijk een verkeersslachtoffer. Heel erg jammer!
Het is intussen laat geworden, op dus naar het diner bij Isabel. Ze komt op deze
avond helemaal ‘los’. Ze ons allerlei Twentse en klassieke songs ten gehore
brengen. Op haar beurt zingt en neuriet zij bekende Spaanse liedjes als ‘Paloma’
en ook ‘Dolores’. De feestvreugde wordt nog extra verhoogd, nadat een fles
champagne wordt ontkurkt. Kortom; één groot feest (fiësta) aan de dis. Later
op de avond bezoeken we nogmaals de plaatselijke kroeg en proberen opnieuw
de stemming er in te brengen. Maar het is niet meer zo spontaan als twee
avonden eerder. Het hondje in de schuur moet het wederom ontgelden en blaft
ons nog lang na. We ontmoeten ook weer enkele oude / jonge bekenden.
Tegen 01.30 uur is het welletjes geweest en hobbelen we terug naar onze
slaapplekken. Dag 6 zit er op. We sluiten de dagscore af met 166 / 167 soorten.
Iedereen is van menig dat onze ontmoeting met alle gieren (circa 300 Vale
gieren, 6 Aasgieren, 2 Monniksgieren, en 3 Lammergieren) voor vandaag de
hoofdprijs verdient, samen met de steeds vaker grinnikende en lachende Isabel.
De laatsten van ons gaan pas na 02.00 uur naar bed. Het schijnt dat er die nacht
flink is gesnurkt.
Zaterdag

03 mei

Voor de laatste keer ontbijten we bij Isabel. Voor de zoveelste keer wordt er
gezongen. Isabel zingt solo een liedje over Bolea. Super / geweldig! Na het
ontbijt proberen we vlot afscheid te nemen. Tja, aan alle mooie dingen komt nu
eenmaal een eind. Zo ook deze ochtend. Wanneer we wegrijden staat Isabel ons
uit te zwaaien bij de straat. Ze heeft van ons gezelschap echt genoten en wij van
haar.
Vandaag rijden we naar het hooggebergte
van de Pyreneeën. Onze bestemming is
Linas de Broto. De eerste stop houden we
bij een stuwmeer met waterkrachtcentrale. Het meer hier heet Mar Eocene.
Aan de rotswanden zijn Huiszwaluwen
bezig hun nest te bouwen. Ook
Rotszwaluwen zijn er present.
Ook rotszwaluwen zijn er present
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We maken een korte wandeling om de benen te strekken, waarbij wederom een
Blauwe rotslijster wordt gespot. Aan de rotsen staan leuke plantjes in bloei.
Helaas krijgen we ze niet op naam.
Daarna vervolgen we onze reis en passeren Salina de Jara. Een tweede stop
volgt bij het gehucht Villalangua, dicht bij de oevers van de rivier de Asabón. We
houden hier 5 minuutjes pauze en rijden dan door naar San Juan de la Pena y
Monte Oroel.
Hier staat een groot klooster (Monastery Nuevo)
midden in een ornithologisch en botanisch erg
waardevol gebied. Overal staan borden met daarop
afbeeldingen van allerlei planten en dieren, die hier
voorkomen. Het is er behoorlijk druk met
dagjesmensen. Overal wordt gepicknickt en
gewandeld. We besluiten hier nochtans een
wandeling te maken, die uiteindelijk 4 uur duurt. In
het begin struinen we door een gemengd loof- /
naaldbos. We ontdekken grote plakkaten Groot
maagdenpalm, veldjes vol Pyreneese viooltjes, erg
veel Gulden sleutelbloemen, volop Kogelbloemen,
wat Leverbloempjes, zo hier en daar Grote anemoon
en zelfs een Blesharlekijn. Er staan hier nog meer
orchideeën, die we helaas niet op naam kunnen
brengen.

Zelfs een blesharlekijn

Aan vogels noteren we hier onder meer: Roodborst, Pimpelmees, Zwarte mees,
Kuifmees, Vuurgoudhaan, Bergfluiter, Boomklever, Boomkruiper, Vink, Goudvink,
Grote bonte specht en Zwarte specht.
Het bosgedeelte heeft twee mooie uitzichtpunten. Geregeld worden er opnames
gemaakt. Daarna struinen we over wat bergpaadjes, waar we Biesbladige
Narcissen (echte mini’s – Narcissus requienii) zien en Blauwe druifjes. Het laatste
gedeelte gaat weer door bosachtig gebied. De lunchplek bevindt zich temidden
van grote “platen” Egelbrem, een laag struikje, waar je maar beter niet op kunt
gaat zitten. Landschappelijk ziet het er echt mooi uit. Wim moet - in verband
met zijn knieklachten – noodgedwongen halverwege afhaken. Hij ziet nochtans
kans om wat vlinders op de gevoelige plaat vast te leggen. Daartoe soorten als
Groentje, Oranjetipje, Spaans bloemenblauwtje en Argusvlinder. Na enige tijd
treffen we elkaar weer bij de auto. Iedereen is enthousiast.
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Landschappelijk ziet het er erg mooi uit

We rijden met beide auto’s een stukje verder om daar de rest van de goed
gevulde lunchpakketten te nuttigen. Het is een mooie plek en heerlijk weer.
Constant schijnt de zon! Hier wordt wederom een Bergfluiter waargenomen.
We vervolgens onze trip richting Jaca en daarna naar Linas de Broto. Het hotel,
genaamd El Ultimo Bucardo, vernoemd naar de uitgestorven Pyrenese steenbok,
die hier tot jaargang 2000 voorkwam, wordt snel gevonden. We krijgen
kamersleutels uitgedeeld en er is warempel WIFI aanwezig. De eerste tijd weten
we dus wel even op te vullen. We ontvangen allerlei nieuws van het thuisfront.
Het is een gezellig hotel, ook geschikt voor grotere groepen. Het hotel wordt
gerund door Linda, samen met Manuel. We eten om half negen wat de pot
schaft. Er is soep, salade, kip met gebakken aardappels en yoghurt na. Natuurlijk
wordt er rode wijn en water bij gedronken. Alles smaakt heerlijk; daar zal de
buitenlucht zeker ook aan bijgedragen hebben.
Na het eten zitten we nog een poosje op de kamer van Jan en Johan. Daar
nuttigen we nog het nodige aan wijn en bier en praten wat na over onze
ervaringen van vandaag. De scorelijst komt na deze dag uit op 171 soorten. Met
nog enkele dagen te gaan lijkt het erop dat we het vooraf gewenste aantal van
190 waarschijnlijk niet zullen halen.
Zondag 04 mei
Johan is al vroeg op pad en spot een Groene specht nabij het dorp, evenals een
paartje Roodborsttapuiten. Ook de rest is op tijd uit de veren en om 08.00 uur
zitten we aan het ontbijt. Net zo snel als er gisteravond bediend is, is dat ook nu
weer het geval. We hebben voor de verandering kaas, ham en warme melk + de

30

normale ingrediënten. Om 08.45 uur zijn we startklaar, nemen de
lunchpakketten mee en kopen 3 (extra) flessen water. Buiten is het fris, zo’n 10
graden. Het plan is om naar de Bujaruelovallei te gaan in het hooggebergte om
vervolgens een bezoek te brengen aan het nationale park van Ordesa. We zijn
amper weg als er een Sneeuwvink (nieuwe soort) wordt ontdekt (in het
rotsvalbeschermgaas), gevolgd door een overvliegende Zwarte specht en een
schichtige Vos in het weiland. Ook een Groene specht en een Zwarte roodstaart
worden gespot. Da’s nog eens een begin! Via Torla gaan we richting Bujaruelo.
Meteen al wordt een Grote gele kwik gezien (vermoedelijk heeft deze zijn nest in
een tunnel, omdat we hem bij de terugreis opnieuw zagen). Daar waar de rivier
de Ara en de Arazas elkaar kruisen, komen we op een prachtige route terecht.
De ‘bulderende’ Ara onder ons en aan weerszijden rotswanden, waar aan alle
kanten smeltwater langs heen
sijpelt of ‘giet’. Er staan hele
bijzondere planten, zoals het
Grootbloemig vetblad, een
vleesetende plant. Ook het
landschap is prachtig. De
eerste vogelsoorten die we hier
zien en / of horen zijn:
Nachtegaal, Roodborst, Grijze
gors (nieuw), Rotszwaluw,
Alpenkraai en Zanglijster.
Grootbloemig vetblad; een vleesetende plant

We vervolgen onze weg en bij een bruggetje wordt een Waterspreeuw ontdekt.
Dat is de derde nieuwe soort reeds van vandaag. Even later ontdekken we
Voorjaarsgentiaan (Gentiana verda), een bekoorlijk blauw plantje en enkele niet
op naam te brengen orchideeën. Tegen 09.30 uur arriveren we bij de Refugio de
Bujaruelo waar de voertuigen worden geparkeerd. We zijn daar beslist niet de
enigen. Velen trekken hier (’s zondags) naar toe om er te picknicken, te
wandelen, te fietscrossen, etc. We splitsen ons op, omdat Wim de dagwandeling
niet kan volbrengen. Johan en hij wisselen hun lenzen uit. Hier volgt eerst het
verhaal van Wim en daarna die van ons. Bij de gemeenschappelijke vallei worden
veel opnames gemaakt van de omgeving met besneeuwde toppen en het woeste
water (Rio Ara), welke door het landschap kronkelt. Tal van plantjes, w.o.
Vliergeurorchis (zowel de gele als de purperkleurige variant), Dotterbloem en
Vergeet me nietje worden op de kiek gezet. Er liggen mooie stenen. Het
vogelarsenaal hier is niet al te groot, maar de omgeving vergoedt veel.
Heggenmus, Vink (met een apart bijgeluidje), Fitis (enkele met zang), Zwartkop
( diverse), Waterspreeuw (2 x), Zwarte mees (diverse), Roodborst ( meerdere),
Vuurgoudhaan (vele), Boomklever (met zang), maar ook Grote gele kwik, Zwarte
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roodstaart en een
Waterpieper (nieuw)
volgen daarna.
Heggenmus,
Vuurgoudhaan en
Zwarte mees worden
gefotografeerd. Voor
deze soorten moet veel
moeite worden gedaan,
maar dat geeft
natuurlijk wel een kick.
Gaandeweg vliegen er
steeds meer vlinders,
zoals Rouwmantel veel),
Oranje luzerne vlinder
en Oranje tipje.

Veel rouwmantels in de Pyreneeën

Verwachte vogelsoorten als Kruisbek en Citroenkanarie (wenssoort) worden
helaas niet ontdekt. Wel echter later nog een Goudvink wijfje en een Ekster.
Terwijl Wim zich op zijn manier vermaakt, maakt de rest een wandeling in de
vallei. Het is een echte kuitenbijter, want het is er alleen maar omhoog. Dan een
stukje recht en dan weer zigzaggend de berg op. Ook onze eerste Rouwmantel
laat zich hier al snel zien. Later zouden er nog veel meer volgen. Aan
interessante planten is in het hooggebergte geen gebrek. We zien
achtereenvolgens: Alpensleutelbloem, Akkergeelster, Vingerhelmbloem en
Pyrenese kwastjesbloem. Tijdens de lunch wordt een Alpenmarmot gespot en
later ook een Gems. Alpenmarmotten komen van oorsprong, zoals de naam al
aangeeft, voor in de Alpen. Ze zijn echter in de vijftiger jaren met succes in de
Pyreneeën ingevoerd. Het zijn behoorlijke knoeperds. We lopen door tot voorbij
de sneeuwgrens. Marietje houdt de traditie in ere door met sneeuwballen te gaan
gooien. Het laatste stuk is nagenoeg vlak. Hier wordt alleen nog een stel
geelgorzen gespot. Ook Alpenkauw (nieuw) en Alpenkraai worden gezien. Verder
Witte kwikstaart, Roodborst, Zwarte kraai, Vale gier, Heggenmus, Grote lijster,
Kneu, Torenvalk, Vuurgoudhaan en Grote gele kwik.
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Wat opvalt aan de
Vinken hier is dat de
mannetjes knalrood
zijn op de borst en
dat het laatste
fluittoontje omhoog
gaat, terwijl dat bij
onze vinken naar
beneden gaat. Zelfs
de Vinkvrouwtjes
zingen hier.

We lopen door tot voorbij de sneeuwgrens

Johan en Jan hebben lang in het ongewisse verkeerd, alvorens het geluid te
determineren. Om 17.25 uur zijn we weer bij de auto en hebben ‘de proemen
op’.
Leuk nog om te vermelden is, dat Marietje aan de andere kant van de rivier
begon. Op een gegeven moment kon ze niet verder, en moest ze door het water
om weer bij ons te komen. Jos fungeerde als drooglijn voor haar sokken, zoals
het hoort. Dit was weer eens Marietje ten voeten uit. Ze houdt er nu eenmaal
van om haar eigen weg te kiezen en er op los te struinen. Het was al met al een
prachtige wandeling.
Op de terugweg naar onze logeerplek stopt Wim plotseling bij een overhangende
bergwand, waar het gletsjerwater met bakken tegelijk naar beneden komt.
Aanvankelijk heeft niemand door wat de reden is van deze stop. Wat blijkt: Door
het rijden over allerlei stoffige wegen kon hij amper nog door de ruiten kijken.
Een lege plastic lunchbag fungeert even later als wateropvang. Zakken vol water
worden daarna over de Astra uitgestort en leeg gekieperd. Dat hij daar zelf niet
helemaal droog bij is gebleven, laat zich raden. Een afzakkertje en een lekkere
maaltijd maken de dag daarna compleet.
Maandag 05 mei
Snif snif, de laatste actieve dag van onze tiendaagse. De dag start met een
temperatuurtje van amper 7 graden; fris dus. We zitten op de gebruikelijke tijd
aan het ontbijt. Daarna naar de Ordesa Vallei, gelegen in het Nationaal park
Ordesa y Monte Perdido. Hier splitsen we ons op.
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De 6 wandelaars van een dag eerder gaan het hier nog eens proberen omdat het
er zo mooi is. Wim kan om de gebruikelijke reden wederom niet mee, maar weet
zich in de omgeving van de
parkeerplek prima te
vermaken. Gehoord en
gezien worden hier onder
andere: Glanskop,
Staartmees, Kool- en
Pimpelmees, Raaf,
Gekraagde- en Zwarte
roodstaart, Tjiftjaf en Fitis,
Nachtegaal, Vink, Kneu,
Europese kanarie,
Zanglijster, Merel,
Zwartkop, Winterkoning
etc.
Mooie lunchplek aan het water

De afspraak is om tegen 12.30 uur samen te lunchen. Een uur eerder echter
volgt er een telefoontje en is er een tweede uitvaller. Jan heeft een dag eerder
teveel van zichzelf gevergd en sluit zich later bij Wim aan. In het restaurant
wordt een kopje koffie gedronken. Het is even wachten totdat de tweede auto
terug is. Wim heeft zich intussen verdienstelijk gemaakt met het fotograferen
van Rots- en Huiszwaluwen bij het verzamelen van nestmateriaal. Hij heeft
bovendien een mooie lunchplek gevonden en wel in het dorpje Broto, opnieuw
langs een smeltwaterbergbeek met woest stromend water. Meteen wordt
wederom een Waterspreeuw ontdekt. Deze heeft, getuige het vele voedsel in
zo’n snavel, beslist jongen. We traceren na enige tijd de vermoedelijke
broedplek, namelijk onder de brug. Even later worden ook nog 2 oeverlopers en
een paartje Grote gele kwikken gespot. Heerlijk om zo te lunchen aan het water.
Al snel gaan (i.v.m. de warmte, de temperatuur is opgelopen tot 21 graden)
diverse kledingstukken uit. Daarna wordt van nabij de waterval en de
geologische structuur van de bergwand bekeken.
De “fitte” wandelaars gaan naar de Anisclo-kloof voor de volgende wandeltrip.
Sommigen vragen zich grinnikend af of we intussen niet een wandelclub i.p.v.
een vogelclub zijn geworden. De vogellijst stokt, als gewoonlijk op de laatste
dagen. Vannacht kwam er een Kerkuil bij en Jan en Wim spotten later op 3
verschillende plekken nog een Kleine bonte specht. Helaas dus voor vandaag
maar 2 nieuwe soorten. Jan en Wim noteren verder nog een Koekoek, een Raaf
die aangevallen werd door een Alpenkraai en een Koolmees met een meikever.
Er worden voorts mooie opnames gemaakt van een Europese kanarie en een
Roodborsttapuit. Ook wordt onderweg nog een Zwarte wouw en een Tuinfluiter
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gespot. Zij zien ook nu weer veel vlinders, waartoe onder meer: Diverse
Blauwtjes, rouwmantel en Iberische koningspage. Verder worden Pyreneese
akelei, Gaspeldoorn en Blauw parelzaad op de foto gezet.
De wandelfanaten
speculeren of het
niet verstandig is
om volgend jaar
een fitheidstest in
te voeren.
Zij trekken na het
lunchen richting
Anisclo canyon. Na
een schitterende
rit er naar toe,
komen we na een
uur aan bij de
parkeerplaats nabij
Anisclo.
Iberische koningspage

Het eerste gedeelte lopen we heerlijk in de warme zon. We zien super mooie
inkijkjes van kolkend water in diepe bergmeertjes, die helderblauw kleuren. Het
water kolkt hier en daar loeihard naar beneden. In het begin is het pad heel goed
te bewandelen. We zien veel vlinders en prachtige bloemen. Pyrenees Viooltje,
Grootbloemig vetblad, Salomonszegel, Varentjes, ‘hang’mossen, en allerlei
andere bloemen die we deze week al eerder hebben gezien. Aan vlindersoorten
worden genoteerd: Dagpauwoog, diverse Blauwtjes, Oranjetip, Iberische
koningspage, Citroenvlinder en Zuidelijke aardbeivlinder. De zonnestralen
kunnen ons tijdens de loop van de wandeling steeds moeilijker bereiken. We zijn
2 uur heen gelopen en toen weer terug. ’s Avonds vlak voor het eten is iedereen
retour.
De maaltijd bestaat deze keer uit stokbrood met ‘kroketjes’, een snijboon-/
aardappelsalade, heerlijke schnitzels en ijs na. Perfecto! ’s Avonds hebben we
nog een poosje “doorgeboemeld’’ . We nemen na het maken van een foto
afscheid van onze gastvrouw Linda. Manuel verzorgt nog een poosje de drankjes.
Enkele pogingen om nog vocaal iets te bewerkstelligen, smoren in enkele solo’s
van wie anders dan Jos. Voor elven is ieder naar de slaapkamer. Wederom is een
mooie (zonnige) dag ten einde. De scorelijst blijft steken op 179 soorten.
Sommigen pakken alvast het boeltje bij elkaar; de rest begeeft zich in een
horizontale positie.
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Dinsdag 6 mei
Manuel (niet de gierenman) heeft zich voor ons uitgesloofd. Opnieuw is het
ontbijt goed verzorgd. De lunchpakketten staan klaar en om 8.40 uur zitten we
in de auto. Het is vandaag voor het eerst van onze vakantie, althans in Linas de
Broto, bewolkt weer. De
temperatuur is evenwel al
opgelopen tot 11 graden en
dat hoog in de bergen. We
maken ons op voor een
tocht van 372 kilometer
naar Barcelona. Het is
immers onze laatste dag.
We denken er circa 4 tot 5
uur over te doen. Onderweg
naar het vliegveld is het de
bedoeling om enkele stops
in te lassen.
Ook roodborsttapuit wordt gezien

Bij vertrek tot aan onze eerste stop zien en horen we achtereenvolgens:
Koekoek, Zwarte roodstaart, Raaf, Huismus, Gier-, Huis-, Rots- en
Boerenzwaluw, Roodborsttapuit, Koolmees, Zwartkop, Merel, Vink, Ekster,
Groenling, Zwarte kraai, Rode wouw en 2x een Buizerd (soort 180!).
Het is bijzonder dat we tot dan Buizerd hebben gemist. Ze zijn hier overigens
lang niet zo algemeen als bij ons. We hebben sowieso veel roofvogels gemist,
maar dat zal ook zeker aan het vele wandelen hebben gelegen. Verder worden
onderweg vanuit de auto genoteerd: Turkse tortel, Zwarte spreeuw, Zwarte
wouw, Houtduif, Ooievaar, Theklaleeuwerik, Bruine kiekendief, Grauwe gors en
zelfs nog Kleine kortteenleeuwerik.
Tegen 10.45 uur lassen we onze eerste stop in. Dat is in de omgeving van het
klooster bij Barbastro. Het is intussen al weer behoorlijk zonnig en de
temperatuur is gestegen tot 19 graden. Het weggetje waar we staan, doet wat
gewoontjes aan, maar plots breekt de lucht open met heel veel gieren (tientallen
Vale gieren, tenminste 3 Aasgieren en zelfs 2 Lammergieren). Uiteraard vliegen
er ook Zwarte wouwen. Het lijkt er op dat we niet ver van een gierenvoederplek
zijn. Bij het klooster vliegen Kauwtjes en Rotsduiven. Even later trekt een
groepje Gierzwaluwen over met daartussen meerdere Alpengierzwaluwen (witte
buikjes). Ook zien we zeker 3 Dwergarenden overkomen en een Slangenarend.
Aan “gewone” soorten noteren we: Zwarte kraai, Zwarte spreeuw, Nachtegaal,
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Putter, Grauwe gors, Vink, Ooievaar, Fitis, Koolmees, Groenling en Bergfluiter.
Van deze laatste hebben we heel veel exemplaren gehoord. Over enkele
maanden zal hier beslist rijst groeien, want Wim strooit hier zijn rijstzak van 3,5
kg leeg.
Tegen 12.30 uur lassen we de
tweede stop in. Hier blijven
we maar liefst 1,5 uur,
spreken onze lunch aan en
wordt er gewandeld, gevogeld
en gefotografeerd. De plek
ligt dicht bij Sant Pere dels
Arguells, waar een prachtig
heuvelachtig gebied is
gelegen, afgewisseld met
landbouwgewassen.
Baardgrasmus

Henk weet een Koninginnepage te ‘verschalken’ en Wim ziet de eerste
Distelvlinder. Johan vermaakt zich intussen met het fotograferen van soorten als
Boomleeuwerik, Kleine Zwartkop en Baardgrasmus. De eerste soorten, die
werden opgemerkt waren evenwel: Blauwe rotslijster en Bijeneter. Later volgen
nog: Zwartkop, Paapje, Grauwe
gors, Nachtegaal, Hop,
Gierzwaluw, Groenling, Merel,
Draaihals, Koekoek,
Roodkopklauwier, Wielewaal,
Vink, Gaai, Zomertortel,
Bergfluiter, Boerenzwaluw en
Huismus. Wat ’n plek! En wat
’n soorten! En dat alles te
midden van een cultuurhistorisch gerestaureerd
kapelletje, uitkijktorentje en
wat dies meer zij.
Lunchen in een cultuurhistorische omgeving
We gaan er met enige weemoed, maar met een pracht van een lijst weg. Er zijn
dan nog 70 km te gaan richting Barcelona.
Omdat we over de A2 autoweg rijden, is de restantscore van vandaag nog:
Geelgors, Grote gele kwik, Witte kwikstaart, Geelpootmeeuw en Kleine
zilverreiger. Tegen 15.30 uur tanken we de voertuigen af bij een nabijgelegen

37

tankstation van het autoverhuurbedijf Solmar. We spoelen met name de erg
stoffige Opel Astra enigszins af en leveren daarna de auto’s in. Er wordt lichte
schade ontdekt rechts voor bij de bumper. Niemand weet hoe deze is ontstaan,
maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat deze er niet was bij vertrek. Wim als
chauffeur is daarmee zijn borg van 650 euro kwijt. Er worden foto’s van de
schade gemaakt en er wordt een schadetaxatie gemaakt. Bij Sunny Cars zal de
schade nadien worden gedeclareerd. Omdat we All Risks verzekerd zijn, zal alles
wel op zijn pootjes terecht komen. Erg blij met de papieren rompslomp zijn we
evenwel niet.
We worden met de bagage bij Terminal 2 van het vliegveld in Barcelona afgezet.
Na een poosje in het ongewisse te hebben verkeerd, komen we er achter dat we
op de verkeerde plek zijn en dat we per bus circa 5 km verder moeten naar
Terminal 2 voor buitenlandse vluchten. Het inchecken etc. verloopt gelukkig naar
wens. Er blijft zelfs nog wat tijd over voor souvenirs, een kopje koffie en een
bakkie sla. Om 19.55 uur stijgen we op en vliegen met ‘de nachtegaal’ (hoe
treffend!) terug naar Amsterdam. Daar treffen we tegen 22.30 uur onze
chauffeur Harrie, die ons tijdens hevige regenval gezond en wel terugbrengt naar
onze thuisbasis.
Een prachtige tiendaagse vogelreis zit er op. De scorelijst eindigt op 180 soorten!
Het hadden er een paar meer kunnen en moeten zijn, maar kennelijk heeft het
mooie voorjaarsweer (vrijwel uitsluitend zon met temperaturen boven de 20
graden) ons een beetje parten gespeeld. Bovendien is er veel aandacht besteed
aan de prachtige flora en de vele
vlinders en niet te vergeten het
wandelen. Spanje II gaat
nochtans de boeken in als een
bijzondere en gedenkwaardige
trip! Het was kortom elke dag
genieten geblazen. Er wordt over
een poosje een evaluatiebarbecue
gepland, want dit alles moet nog
wel even worden na gevierd.
España ole!
España ole!
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