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1. Inleiding
Dat Spanje één van de betere Europese landen is om vogels te kijken wordt ondermeer
weerspiegeld in het aantal keer dat onze vogelwerkgroep er heen ging om vogels te kijken. Na
Extremadura in 2000 en Tarifa in 2005 viel dit keer de keuze op de Spaanse Pyreneeën gezien
deze bekend staan als zeer vogelrijk. Vooral typische soorten van bergachtige streken als
Rotskruiper, Alpenkraai en –kauw, Alpenheggenmus, Lammergier, Steenarend, Grijze gors, etc.
stonden hoog op het verlanglijstje. De keuze viel op het westelijk deel van de Pyreneeën met
welgekende vogelgebieden als de Hecho- en Ansovallei, Foz de Lumbier, Candanchu en Riglos. Als
uitvalsbasis diende Jaca. Ook een tripje naar de Los Monegros, een open en steppeachtig gebied
ten zuiden van de Pyreneeën stond op het programma wat ons soorten als Kleine trap, Griel,
Kortteen- en Kalanderleeuwerik, Blonde tapuit, zandhoenders, Griel en nog van dat fraais kon
opleveren. Zelfs Duponts leeuwerik behoort er tot de mogelijkheden.
Om niet in één ruk naar Spanje te moeten rijden, stond eveneens een bezoek aan La Brenne op de
agenda, een vijvergebied centraal in Frankrijk in de buurt van Orléans. De tientallen vijvers en
omliggende moerassen staat garant voor tal van watervogels.
Uiteindelijk vertrokken vijf leden van de Noord-Oost-Vlaamse vogelwerkgroep versterkt door een
Wase vogelkijker voor een tiental dagen (04/05 tot 13/05/2007) richting Spanje met een
tussenstop in Frankrijk.
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Figuur 1: De vogelwerkgroep
Noord-Oost-Vlaanderen op
weg naar La Brenne en de
Spaanse Pyreneeën v.l.n.r.
Pieter, Danny, Walter, Joris,
Bjorn en Bart (HAW).

b) Vervoer
auto
Na het afwegen van enige mogelijkheden besloten we toch om in België een auto te huren en
rechtstreeks naar Spanje te rijden. Per vliegtuig of trein bleek namelijk behoorlijk duurder te zijn.
Bij de firma Transdeco werd voor 10 dagen een busje (Renault Traffic) gehuurd aan 79 euro per
dag. In de totaalprijs van 790 euro zat ook een omniumverzekering en een soort
reisbijstandsverzekering vervat en was het aantal kilometers onbeperkt. De drie banken leverden
plaats voor 9 personen. Het bedrijf heeft zijn zetel in Tielt (Pittemsesteenweg 13) maar langs de

Aalterbaan in Maldegem is er eveneens een filiaal wat praktisch was voor de afhaling en
terugbezorging van het voertuig.
c) Logement
In Frankrijk verbleven we in restaurant hotel Au Boeuf Couronne in het centrum van Mézières-enBrenne (9 Place Charles de Gaulle). Het huren van 2 kamers voor één nacht kostte 138 euro,
samen met het avondmaal en ontbijt kwam de eindafrekening uit op 293 euro. Het enige wat ik er
goed vond, was de kaasschotel na het avondmaal. Al de rest, zowel het verblijf, avondmaal en
ontbijt was eerder teleurstellend.
Op Camping Pirineos (Ctra. N-240 Km 300, 22791 Santa Cilia de Jaca, www.pirinet.com/pirineos)
huurden we een bungalow voor zes personen. De bungalow, in feite een houten blokhut, was
comfortabel en bestond uit 2 slaapkamers (4+2 personen), een badkamer met toilet en douche. De
eetkamer en keuken vormden één geheel en niet onbelangrijk er was een terras. De totale
kostprijs om de bungalow 8 dagen te huren bedroeg 790,40 euro. Op Camping Pirineos is ook een
restaurant El Bosque waar je een lekkere dagschotel bestaande uit voorgerecht, hoofdschotel en
dessert, kan eten tegen een zeer democratische prijs (tussen 95 en 130 euro voor 6 personen).

Figuur 2: Bungalow in Camping Pirineos (HAW).
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e) Algemene info
In Spanje spreken ze natuurlijk Spaans en in dit deel van Spanje waarschijnlijk ook Baskisch, wat
het communiceren niet altijd even gemakkelijk maakt. Hun kennis van het Engels is veelal beperkt,
vandaar dat een paar woordjes Spaans handig kan zijn in winkels en restaurants. Aan de balie in
camping Pirineos spreekt men evenwel zeer goed Engels.
Hou er in Spanje ook rekening mee dat vele winkels, cafés en restaurants ’s middags gesloten zijn.
’s Avonds daarentegen zijn de restaurants lang open wat zeer handig is maar overdrijf er niet mee.
Het weer in de Pyreneeën was in deze periode (mei) behoorlijk wisselvallig. Sommige dagen was
het koud en regenachtig; op andere dagen warm en zonnig. In de bergen kan het weer evenwel
altijd plots omslaan, kwestie van erop voorzien te zijn.
f) Kaarten
Institut Geografique National 1990. Série bleue: Mézières-en-Brenne (2025O), édition 2, 1/25000.
Institut Geografique National 1990. Série bleue: Rosnay (2026O), édition 2, 1/25000.
Instituto Geográfico Nacional 2001. Mapa Provincial de Huesca, Edición 5, 1/200000.

Figuur 3: De vogelwerkgroep in
actie in La Brenne met onze
huurwagen op de achtergrond
(HAW).

3. Dagverslagen
Vrijdag 04/05/2007
Om 06u kwam Pieter me oppikken, Walter en Danny volgden en de weg werd verder gezet naar
Gent waar we aan het station Joris oppikten en Bjorn werd thuis afgehaald. Vervolgens en route
naar La Brenne waar we tegen de middag arriveerden.
Onderweg hielden we even halt om te lunchen op Aire de Bois du Bailly waar we de eerste
Nachtegaal, Fluiter en Grauwe vliegenvanger tikten. Tussen Vierzon en Châteauroux vloog een
mannetje Grauwe kiekendief boven de velden en foerageerden Roeken in de wegbermen.
In de namiddag arriveerden we in La Brenne. Dit is een vijvergebied ten westen van Châteauroux.
Vijvers, veelal aangelegd in functie van viskweek, wisselen er af met extensief begraasde
weilanden waartussen weelderige meidoornhagen staan. Verspreid liggen bossen en struwelen,
alsook natte hooilanden en moerassen. Een eerste stop aan Reserve naturelle de Cherine was
echter teleurstellend want de vijver (Etang Ricot) stond leeg. In de omgevende bossen zong wel
een Bergfluiter en natuurlijk Nachtegaal. In Etang de Monmélier stond wel water wat onmiddellijk
de eerste watervogels als Fuut, Tafeleend, Krakeend, etc. opleverde. De eerste Witwangstern en
Purperreiger werden er gezien alsook de eerste Zwarte wouwen en Bruine kiekendief. Etang de
Gabrière is een groot meer met weinig vogels enkel Knobbelzwaan, Kuifeend en Tafeleend konden
we noteren. Op weg naar Etang Purais hielden we nog even halt ter hoogte van het kruispunt van
de D78 en D43 in zeer extensief gebruikt landbouwgebied. De weilanden zijn er omgeven door
haagkanten van meidoorn, terwijl de weilanden zeer gevarieerd zijn door het reliëf en de lage
begrazingsdruk. Soorten als Grasmus, Roodborsttapuit, Paap, Grauwe gors en de eerste Hop
werden waargenomen terwijl vier Koereigers overvlogen. Op een nieuw aangelegd meer ten oosten
van Etang de Lérignon zat een Grote zilverreiger, terwijl langs de weg nog een Graszanger zipte.

Figuur 4: Etang Purais omringd door brede rietkragen en waterplantenvegetatie (HAW).

Figuur 5: Overvliegende Koereigers en Purperreiger in La Brenne (EVJ).

Etang Purais is één van de meest waardevolle vijvers van La Brenne. Vanaf een wegje naar hoeve
La Tranchy is het meer zeer goed overzichtelijk. De vijver heeft een weelderige
waterplantenvegetatie van Witte waterlelie (Nymphaea alba) en Gele plomp (Nuphar lutea), terwijl
de oevers begroeid zijn met brede rietkragen. Achteraan is trouwens een groot rietland gelegen.
Een kolonie van Witwangsterns gebruikt de waterplanten om te broeden evenals de Geoorde futen.
Ook Futen en Dodaarsjes zijn aanwezig naast duikeenden als Kuif- en Tafeleend. Een Purperreiger
werd gezien, alsook een mannetje Bruine kiekendief en een Cetti’s zanger werd gehoord. In het
natte weiland naast het meer viel een leuke orchidee op. IJle orchis (Orchis laxiflora), Knolspirea
(Filipendula vulgaris), Zeegroene zegge (Carex flacca) en Blauwe zegge (Carex panicea) wisten we
snel te herkennen, naast enkele algemene soorten van natte graslanden. Vanuit de omliggende
bossen weerklonk nog een Wielewaal. Iets verder langs de D43 ter hoogte van les Grands Etangs
vonden we nog een leuke orchidee nl. Tongorchis (Serapias lingua).
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Figuur 6: Wegje naar hoeve La
Tranchy langs Etang Purais
(DHP).

Figuur 7: IJle orchis (Orchis laxiflora) in grasland nabij Etang Purais (DHP) en Tongorchis (Serapias lingua) in
de buurt van les Grands Etangs (DHP).

Figuur 8: Witwangstern in La Brenne (EVJ).

Langs de D44 ligt een kleine parking van waar een wandelpad vertrekt die langs de andere vijvers
van Cherine loopt. Langs het pad liggen ook een paar kijkhutten. Naast tal van eendensoorten o.a.
6 mannetjes Zomertaling, werd Kleine en Grote zilverreiger gezien, terwijl Walter er in slaagde een
Woudaapje te spotten. Twee Zwarte sterns werden gezien, welke in La Brenne veel zeldzamer zijn
dan Witwangstern. Op de oever en in het water zelf zagen we nog enige Europese
moerasschildpadden (Emys orbicularis).
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In de extensief begraasde graslanden, struwelen en bossen naast het meer werden nog tal van
andere soorten gezien waarvan de overvliegende Appelvink misschien wel het meest verrassende
was. Ondertussen was het reeds vrij laat geworden en besloten we naar het hotel terug te keren
om te dineren.
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Na het avondmaal stond nog een kleine excursie op het programma op zoek naar nachtactieve
vogels als Roerdomp, Porseleinhoen, etc. Het weer viel evenwel wat tegen, het waaide te hard en
ook was het behoorlijk fris. Ter hoogte van verschillende vijvers hielden we halt om een
hoempende Roerdomp te horen, het bleef evenwel overal vervelend stil. Aan één vijver nl. Etang
de Monmélier hadden we wel succes. De naaimachine van een Sprinkhaanzanger stikte er
voorzichtig, terwijl uit het bos een Bosuil weerklonk. Andermaal geen Roerdomp te horen maar wel
kort de roep van een Porseleinhoen.
De dag afsluiten gebeurde in de enige lokale kroeg op Place Charles de Gaulle. Op de deurdorpel
werden we nog verrast door een mannetje Grote nachtpauwoog (Saturnia pyri), de grootste
nachtvlinder van Europa.

Figuur 9: Mannetje Grote
nachtpauwoog (Saturnia pyri) op
de deurdorpel van het café in
Mézières-en-Brenne (DHP).

Zaterdag 05/05/2007
Mézières-en-Brenne
Tijdens een vroegmorgenwandeling werden in de omgeving van Mézières-en-Brenne
batterij zang- en andere vogeltjes waargenomen. In het centrum broedde zelfs een Grote
en zong een Europese kanarie. Na het ontbijt werd nog wat proviand opgeslagen uit
winkel en kon de rit naar de Spaanse Pyreneeën worden aangevat. Boven het marktplein
een Boomvalk waargenomen.
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In plaats van de autosnelweg te nemen werd gekozen voor de secundaire wegen. Via de A20 reden
we naar Limoges om vervolgens de N21 te volgen tot in Périgieux. Een korte stop om te lunchen in
de omgeving van Châlus (N21) leverde naast 2 zingende Geelgorzen ook een Boompieper en –
leeuwerik op. Gezien we er ook vooral koude leden en het niet al te droog bleef werd de tocht
verder gezet in de richting van Bergerac. Vanaf daar volgden we de D933 tot in Marmande. Een
paar tientallen kilometer voorbij Marmande loopt de D933 door de uitlopers van de Landes. Een
kilometerslange kaarsrechte weg door zure zandgronden met uitgestrekte naaldbossen. Eenmaal in
Mont-de Marsan zetten we koers naar Pau, aan de rand van de Pyreneeën gelegen en gekend als
aankomstplaats van menig Touretappe. Tot nu toe telden we langs de afgelegde route niet minder
dan 26 Buizerds, 11 Zwarte wouwen, 13 Torenvalken, 2 Sperwers, een Rode wouw alsook een
Dwergarend. Vanaf Pau volgden we de N134 naar Oloron-Ste-Marie om de Aspenvallei in te rijden.
Ter hoogte van een rotswand in de Aspenvallei werden de eerste Rotszwaluwen gezien en een
Slechtvalk. Ondertussen was het reeds stilaan donker aan het worden en hadden we nog Col de
Somport voor de boeg. Eenmaal aangekomen op Camping Pirineos konden we nog snel het
avondmaal meepikken in restaurant El Bosque om nadien de bagage uit te laden en de kamers vol
te stouwen. De dag werd afgesloten op het terras, het begin van een traditie.
Zondag 06/05/2007
Jaca is één van de grotere steden in het westelijk deel van de Spaanse Pyreneeën en ligt in de
vallei die van west naar oost loopt ten zuiden van de hoge Pyreneeën. De Hecho- en de Ansovallei
zijn bekende vogelrijke valleien die noord zuid gericht zijn en welke vandaag op het programma
stonden.
Alastuey
Bjorn, Danny en Walter slaagden er in om vroeg op te staan en verkenden het wegje naar Alastuey
en namen er onderstaande soorten waar.
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Hechovallei
Via Puenta la Reina de Jaca begaven we ons naar de Hechovallei. Het eerste deel van de vallei is
nog vrij open en de rivier is er nog vrij breed. Al snel werden de eerste Zwarte en Rode wouwen
gespot, alsook Buizerd en Raaf. Ergens stoppen in de Pyreneeën zonder een Nachtegaal te horen is
zo goed als onmogelijk, ze zien is evenwel een ander paar mouwen.

Een boerderij in de buurt van Hecho leverde 5 Aasgieren op die tussen de koeien liepen. Een nogal
eigenaardig zicht maar waarschijnlijk kwamen ze af op een pasgeboren kalf. Het kalf interesseerde
hen niet de nageboorte of placenta des te meer.
Een grote groep Vale gieren, in totaal 28, passeerde voorbij ons in de vallei om net achter een
heuvel te landen. Mits enige moeite zagen we tussen de bomen enige vogels zitten. Dichter
geraken behoorde ook niet tot de mogelijkheden. Het zou trouwens een rit voor niets geweest zijn
want de landbouwer begaf zich naar de plaats en alle gieren vlogen terug op. Tussen Hecho en
Siresa zagen we in totaal nog 6 noordwaarts migrerende Wespendieven.
Voorbij Siresa verder stroomopwaarts worden de vallei en rivier vanzelfsprekend smaller en de
rivier verandert in een kolkende bergstroom. Een korte stop in een Pinusbos leverde Vuurgoudhaan
en de enige Fitis van de reis op. Een soort parkeerplaatsje in de buurt van een bordje waarop stond
“Centro de interpretacion del megalitism” zorgde voor het eerste hoogtepunt van de reis. Onze
voorzitter, Bjorn, installeerde zijn telescoop en begon de hoge rotswand af te speuren. De woorden
“ik heb er één” sloeg iedereen met verstomming. Bjorn was er weldegelijk in geslaagd om een
Rotskruiper te ontdekken op een rotswand van 300 à 400 meter hoog of was het nog meer.
Respect!
Een gekende plek in de Hechovallei die veel kans biedt op Rotskruiper situeert zich ter hoogte van
twee kort op elkaar volgende tunnels. De vallei is er zeer smal met steile rotswanden waartussen
de rivier naar beneden dondert. Na enig zoekwerk wisten we ook daar een mannetje Rotskruiper te
spotten. Mannetjes hebben in tegenstelling tot vrouwtjes geen witte keelvlek. Naast een Grote gele
kwik leverde de locatie niet veel op, vogels horen is er sowieso vrij moeilijk door het neervallende
water. Ook uit de lucht begon helaas het water te vallen en ook de temperatuur was niet echt
hoog.
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Figuur 10: Hechovallei ter hoogte van het parkeerplaatsje in de buurt van een bordje met “Centro de
interpretacion del megalitism” waar we de eerste Rotskruiper zagen (HAW).

Figuur 11: Hechovallei t.h.v. twee tunnels, een goede plaats om Rotskruiper te zien.

Terug afdalend namen we de verbindingsweg tussen de Hecho- en Ansovallei. Ter hoogte van een
tunnel hielden we halt om te lunchen. Rond de rotswand vlogen enige Rotszwaluwen, terwijl ook
enige rovers als Dwergarend, Slangenarend, Zwarte en Rode wouw, Aasgier en Vale gier de revue
passeerden. Al werd de show gestolen door een koppel Alpenkraaien die af en aan vlogen op de
rots.
Ter hoogte van een brugje over de Rio Veral, de rivier die door de Ansovallei loopt, hielden we
even halt. De rijkdom aan vogels is hoog in de Spaanse Pyreneeën maar de soortenrijkdom aan
planten is nog een factor hoger. Op een verstruwelend kalkgraslandje wisten we soorten te
herkennen als Kogelbloem, Voorjaarsganzerik, Bruine orchis, Zeegroene zegge, Vleugeltjesbloem
sp., Buxus, Jeneverbes, Grote tijm, Echte kruisdistel, Ruige weegbree, Esparcette,
Paardenhoefklaver, Echte gamander, Geel walstro, Zonneroosje sp., etc. Het herkennen van de
plantensoorten is even wennen. De soortenrijkdom en aantallen dagvlinders zijn er eveneens
uitermate hoog.

Figuur 12: Overvliegende Aasgier in de Hechovallei (EVJ).

Figuur 13: Vale gier (EVJ).

De Rio Veral slingert tussen de steile, beboste rotswanden en leverde typische soorten op als
Waterspreeuw en Grote gele kwik, minder typisch was de Oeverloper.
Zuriza is het laatste dorpje in de Ansovallei en ligt ongeveer op de boomgrens. Helemaal
bovenaan, op het einde van de weg ligt enkel nog de Refugia de Linza. Vanaf de boomgrens
wandelden we in de richting van de refugia. De hoogste bossen worden er trouwens gedomineerd
door Beuk aangevuld met Pinus sp. en Jeneverbes. Uit de bossen klonk een afwijkende roep van
Groene specht, uiteindelijk bleek het toch om een gewone te gaan.
Nog hoger beland je in de alpenweiden die nog maar pas sneeuwvrij waren en waar de eerst
bloeiende soorten reeds de kop opstaken; Gulden sleutelbloem (Primula veris) en
Voorjaarsgentiaan (Gentiana verna) wisten we te herkennen. De overgang is niet bruusk en
verspreid staan nog kleine struwelen en bosjes. In dit biotoop waren de mezen met soorten als
Kuifmees, Koolmees en Zwarte mees goed vertegenwoordigd. Een grote groep luidruchtige
kraaiachtigen (22 ex.) bleken Alpenkauwen te zijn. Alpenkauwen leven in groep in tegenstelling tot
Alpenkraaien die in paren leven. In een struikje op de alpenweide wisten we een Geelgors te
spotten, overweldigd waren echter de aantallen Tapuit die op de alpenweiden zaten. In totaal
telden we er 90 maar mogelijks waren het er nog veel meer. Waterpieper is eveneens kenmerkend
voor deze alpenweiden waarvan we er verschillende zagen en hoorden. Er kwam enig klauterwerk
aan te pas maar het loonde toch de moeite om Bjorn, Joris en Pieter in te halen, ze hadden
namelijk 5 mannetjes Rode rotslijster gevonden die dongen naar de gunsten van 1 vrouwtje.
Na het nuttigen van een koffie in de refugia werd de terugweg aangevat, al stopten we nog even
voor een mannetje Bonte vliegenvanger die aardig poseerde. Een Vos maakte zich snel uit de
voeten.
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Figuur 14: Alpenweiden in
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Figuur 15: Twee mannetjes Rode rotslijster op een alpenweide in de Ansovallei (EVJ).

Figuur 16: Een alpenweide in de Ansovallei met een vrouwtjes Rode rotslijster (EVJ).

Op de terugweg daalden we af door de Ansovallei en hielden halt ter hoogte van Biniés waar
honderden Huiszwaluwen rondvlogen.
Uit een eerdere reis herinnerde Pieter zich een waarneming van Oehoe langs de weg naar Alastuey.
Tegen valavond vatten we dan ook post ter hoogte van een brugje, een mannetje Cirlgors liet zich
horen en ook zien, het mannetje Baardgrasmus liet zich iets minder goed zien. Honderden
zwaluwen, deze keer Boerenzwaluwen waren op weg naar hun slaapplaats, de Oehoe liet zich
evenwel zien noch horen.
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Bruine kiekendief

Koekoek
Boerenzwaluw 100en
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Houtduif
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Figuur 17: Zingend mannetje Cirlgors langs het wegje naar Alastuey (EVJ).

Figuur 18: Mannetje Baardgrasmus die zich even buiten het struikgewas waagt (EVJ).

In het restaurant El Bosque op camping Pirineos werd het avondmaal naar binnen gewerkt. Naast
het voorgerecht, hoofdschotel en nagerecht smaakte de pint des te beter al verkoos Walter
systematisch zijn fles wijn. Al bij al is het een goed restaurant met zeer democratische prijzen
variërend tussen de 95 en 130 euro (6 personen). Ondertussen had Bjorn zijn overschrijfsessie
beëindigd en werd de dag afgesloten op het terras met bijhorende Veterano.
Maandag 07/05/2007
Na het shoppen in Jaca stond de Sierra de San Juan de la Pena op het programma. Het zonnige
weer met weinig wind waren alleszins leuk meegenomen.
Jaca
Walter en Bjorn hadden er al een dauwtrip opzitten vooraleer we gingen shoppen in Jaca. Na het
shoppen zochten we uit Jaca de weg naar Bernués en dan lukte niet al te goed waardoor we
uiteindelijk op een landwegje uitkwamen midden de akkers. Dit leverde wel onmiddellijk enkele
akkervogels op als Grauwe gors, Veldleeuwerik, Rode patrijs en een mannetje Roodkopklauwier.
Twee Aasgieren vlogen over. Wat ook kwam aangevlogen was een nogal woeste Spaanse boer.
Blijkbaar probeerde hij ons duidelijk te maken dat we op privédomein zaten, al duurde dat wel
even.
Jaca – Bernués (A1205)
Het gevarieerde lage struikgewas bestaande uit Buxus en andere soorten (Fabaceae) tussen
kilometer 3 en 4 zag er alleszins veelbelovend uit. Nachtegaal kon natuurlijk niet ontbreken en al
snel volgde Roodborsttapuit, Europese kanarie, Cirlgors, Baardgrasmus, Koekoek, Wielewaal,
Tjiftjaf, Bergfluiter, etc. Wat orchideeën betreft, konden we Vliegenorchis en Mannetjesorchis
herkennen naast de vele andere bloeiende planten. Veel bloemen betekent veel vlinders.
Citroenvlinder, Groentje, Koningspage en soort oranje gekleurd witje passeerden de revue. Een
volgende stop situeerde zich ter hoogte van kilometer 7. Naast Vink, Groenling en Bergfluiter
hoorden we een Iberische tjiftjaf, welke een toch wel duidelijk verschillende zang heeft van de
Tjiftjaf. Boven de bergkam bidde nog een Slangenarend. Een Zwarte mees liet zich horen vanuit
het bos, terwijl bij iedere stop Bergfluiter werd gehoord.
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Figuur 19: Koningspage (Iphiclides podalirius) in het gevarieerde en bloemrijke struikgewas op de heuvels van
Jaca naar Bernués (HAW).

Bernués – San Juan de la Pena
Op weg naar het nieuwe klooster van San Juan de la Pena werd ongeveer hetzelfde soortenpalet
waargenomen aangevuld met Tapuit, Grote bonte specht en Zwartkop, deze laatste is in feite niet
zo courant in de Pyreneeën. Een spinnenorchis werd nog gevonden alsook een
Roodvleugelsprinkhaan en een Oranjetip.
San Juan de la Pena (Monasterio Nuevo)
De zitbankjes op het grasland naast de parking bij het nieuwe klooster van San Juan de la Pena
waren de ideale lunchplek. Er werd zelfs voor enig spektakel gezorgd door een yuppie die met zijn
4x4 probeerde over de afboording van het pad te springen. Een omhoog springende 4x4, landend
bovenop de houten paaltjes, die er vervolgens weer met volle kracht probeerde van te geraken,
leverde ons uitgerokken lachspieren op en hem een verbrijzelde bumper en misschien nog enkele
onderdelen op. Na de lunch werd wat gevogeld in de omgeving van het Monasterio. Naast de
gewone soorten was de kers op de taart twee Citroenkanaries. Al moet gezegd worden dat dit
behoorlijk actieve beestjes waren die constant over en weer vlogen waardoor het moeilijk was ze
eens goed in de telescoop te krijgen. Naast een Raaf vlogen in totaal zeven Wespendieven over,
terwijl in de boomtoppen van de verspreide bosjes nog negen Kruisbekken foerageerden.
Wespendief 7

Winterkoning

Raaf

Zwarte wouw
Aasgier

Zwarte roodstaart
Grote lijster
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Figuur 20: Monasterio Nuevo van San Juan de la Pena met Narcissus requienii in een belendend grasland
(DHP).

Monasterio Viegó
De tocht werd verder gezet in de richting van het dorpje Santa Cruz de la Serós. Langs deze
afdaling passeer je voorbij het oude klooster welke tegen en in de rotswand is gebouwd,
monumentaal. Er loopt eveneens een wandelpad naar beneden dwars door een Beukenbos waarin
ook enkele dennen staan, als overige plantensoorten werden herkend Leverbloempje, Buxus, Rode
bosbes, Muizendoorn, Gulden sleutelbloem, Akelei en Longkruid. Naast enkele andere bos- en
struweelsoorten werd de enige Boomklever op Spaanse bodem er gespot. In de vallei vlogen enkel
Rotszwaluwen alsook minstens drie Alpengierzwaluwen. We besloten het pad niet helemaal tot
beneden te volgen en keerden terug.
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Zwartkop
Bergfluiter
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Vale gier 15
Alpengierzwaluw 3
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Staartmees

Boomkruiper
Raaf 1

Rotszwaluw

Pimpelmees

Vink

In het dorp Santa Cruz de la Serós was een terrasje te verleidelijk om te passeren. Van een koffie
nippend, konden we een op de kerk broedende Witte kwik en Huiszwaluwen waarnemen. Ten
zuiden van het dorp vormt een rotswand een amfitheater waar Lammergier kan worden
waargenomen. Wij moesten het echter stellen met een 15-tal Vale gieren, een Alpenkraai en –
kauw.
Puenta la Reina de Jaca – Arrés
In de late namiddag begaven we ons in de richting van Arrés. Eerst werd een klein onverhard
wegje dat uitgaf op de Rio Aragón te voet verkend. Naast Grauwe gors en Kuifleeuwerik werd in de
akker een roepende Kwartel waargenomen. Aan roofvogels was er opnieuw geen gebrek, zowel
Buizerd, Zwarte wouw, Dwergarend als Vale gier werden waargenomen. In een bomenrij langs de
rivier werden zelfs de eerste vier Bijeneters van de reis gevonden. In de zomerbedding van de
rivier stonden tussen de verspreide struiken in de zandige bodem onder andere Soldaatje, Bruine
orchis, Blauw walstro, Brem en Zuurbes. Naast Grauwe werd ook Bonte vliegenvanger ontdekt in
de struikjes terwijl een Geelpootmeeuw boven de rivier vloog en een Oeverloper langs de waterlijn
foerageerde. De gehoopte Buidelmees konden we evenwel niet vinden, terwijl de oude huisjes ook
geen Rotsmus opleverden.
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Figuur 21: Schematisch kaartje van het gebied rond Rio Aragón in de buurt van Arrés.
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Figuur 22: Rio Aragón op het einde van het onverhard wegje niet ver van Arrés (HAW).

Figuur 23: Bijeneter aan de oever van de Rio Aragón nabij Arrés (EVJ).

Arrés
Arrés is een klein dorpje, gelegen in een gevarieerd heuvelachtig landschap van akkers en
graslanden, welke overal afgeboord zijn met brede houtkanten. Verspreid liggen nog enige bosjes,
terwijl sommige hellingen en valleien verstruweeld zijn.
De laatste uren van de dag werden gespendeerd ten zuiden van het dorp. De koude
aanwakkerende wind maakten de omstandigheden om vogels te kijken er alleszins niet
gemakkelijker op. Aan Grauwe gorzen was er geen gebrek, terwijl ook al snel Tapuit, Hop en
Paapje werden gezien. In de struikjes liet een Baardgrasmus zich af en toe eens zien. Een pieper in
tegenlicht op een draad was niet onmiddellijk te determineren maar bleek toch een Duinpieper te
zijn. De meeste aandacht ging echter naar musachtige geluiden die niet onmiddellijk te lokaliseren
waren. Mits wat zoeken werd het beestje toch ontdekt. Een zwaar gestreepte en stevig gebouwde
mus met opvallende bleke wenkbrauwstreep werd schuilend voor de koude wind op een betonnen
elektriciteitspaal gevonden. De eerste Rotsmus van de reis was een feit. Er werd zelfs een tweede
exemplaar gezien.
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’s Avonds werd opnieuw gegeten in het restaurant El Bosque op camping Pirineos. Bjorn schreef
nogmaals mijn notaboek over terwijl tot slot de dag traditioneel op het terras werd afgesloten. Op
de camping liet zich trouwens nog een Dwergooruil horen en zien, al kunnen die beesten zich
verdomd goed wegsteken.

Figuur 24: Rotsmus schuilend achter een betonnen paal nabij Arrés (EVJ).

Dinsdag 08/05/2007
Vandaag stond de omgeving van het skioord Candanchu op het programma, een goed gebied voor
typische soorten van het hooggebergte zoals Alpenheggenmus, Lammergier, Rotskruiper, etc.
Alastuey
Enkel Bjorn en Walter slaagden er in om een dauwtripje te maken langs het wegje naar Alastuey
en wisten de volgende soorten waar te nemen.
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Jaca
Op weg naar Candanchu stopten we even bij het erotisch centrum, Eroski, in Jaca. De teleurstelling
was evenwel nogal groot bij Bjorn toen ‘den Eroski’ gewoon een supermarkt bleek te zijn. Zes Rode
wouwen en zingende Veldleeuweriken konden de teleurstelling ietwat temperen.

Candanchu
Bijna op de grens met Frankrijk is het skistation Candanchu gelegen. Eenmaal je voorbij de hotels
en restaurants bent gereden, kan je parkeren ter hoogte van de skiliften. Onmiddellijk zit je boven
de boomgrens en vanaf de parking kan je het pad volgen naar die verschillende skiliften. Veel
vogels leven niet in deze omgeving maar toch werden al snel typische soorten van alpenweiden en
rotsige hellingen gevonden. De meest courante soort is Zwarte roodstaart, in Vlaanderen vindt
deze soort een surrogaat voor zijn natuurlijk biotoop in steden, hier is er aan rotsachtige hellingen
geen gebrek. Op enige afstand vlogen Alpenkraaien en –kauwen, alsook een Torenvalk. Op de
alpenweiden werd Tapuit en Waterpieper gevonden. Een mannetje Wespendief trok over de bergen
naar het noorden, later zouden we nog een tiental overvliegende Wespendieven zien. De eerste
Alpenheggenmus liet zich alleszins niet gemakkelijk vinden. Het beestje zat verscholen achter een
rotsblok en enkel op basis van zijn zachte zang kan het worden gevonden. Eenmaal gesitueerd
konden de roestbruine flankstrepen, de kleine streepjes op de keel, de gele ondersnavel en de
geschubde onderdelen goed worden waargenomen. Uiteindelijk bleek het om een koppel te gaan.
Op vrij grote afstand werden naast een Buizerd de eerste twee Steenarenden van de reis gezien.
Kort erna werd in dezelfde richting trouwens nog een donker (volwassen?) exemplaar gezien en
een tweede kalenderjaar. Ter hoogte van de eerste skilift en hoger waren nog grote delen bedekt
met sneeuw. Om de één of andere reden slaagden we er ook in het pad dat tot dan toe vrij goed te
doen was, kwijt te spelen en belandden we nota bene pal op een steile skipiste. Een steile helling
bezaaid met grote stenen met verdomd scherpe kantjes maakten het er alvast niet eenvoudiger
op. De vijf Gemzen die we over de helling zagen crossen, hadden er alleszins minder moeite mee.
De beloning was echter groot toen van de overkant van de vallei een adulte Lammergier kwam
aangevlogen. Wat sterk opviel was de bleke kop en de duidelijk wigvormige staart, de vleugels
werden ietwat naar beneden gehouden bij het afglijden. Eenmaal bekomen van deze fly-by ging de
beklimming verder.
Citroenkanaries moeten zowat de meest zenuwachtige of ongeduldige vogels zijn in de WP. Twee
exemplaren kwamen aangevlogen, helaas konden ze slechts kort worden geobserveerd zittend op
een klein struikje of steen waarna ze ver wegvlogen. Iets later zagen we trouwens nog een
exemplaar. Tijdens een adempauze kwam een Raaf uiterst dicht poolshoogte nemen of er nog
leven te bespeuren was in de zes puffende lichamen. Om de knoert van een snavel en de
wigvormige staart te zien, hadden we alleszins geen verrekijker nodig. Al van bij het begin van de
beklimming hoorden we geregeld een geluid dat met enige verbeelding leek op een alarmerende
Scholekster. Deze verwacht je niet onmiddellijk in het hooggebergte en na enig zoekwerk bleken
het de Marmotten te zijn die dergelijke geluiden maakten.
Het geklauter werd verder gezet. De volgende waarneming was één van de topmomenten van de
reis. Op slechts een boogscheut afstand vonden we namelijk een mannetje Rotskruiper. Het
beestje trok zich van onze aanwezigheid duidelijk niets aan en deed gewoon zijn ding. Hij kroop
over de rotsen op zoek naar voedsel alsof het niets was; af en toe eens vervliegend waardoor het
roodzwarte patroon in de vleugels met enkel witte vlekken in de buitenste handpennen duidelijk te
zien was. Wat ook goed te zien was, waren de zeer lange nagels, handig gereedschap voor dit
werk. De fototoestellen snorden eveneens gretig toen het fluffy beestje zich rustig zat te poetsen.
Onze klimtocht hield op aan de derde skilift, hoger zou niet gelukt zijn wegens de vele sneeuw.
Was er aan sneeuw geen gebrek, Sneeuwvinken waren er helaas niet te vinden. Wel scheerde een
groep van ca. 150 Gierzwaluwen rakelings langs onze hoofden, terwijl ook een Vos over de
alpenweiden het hazenpad koos. Aan Gemzen was er trouwens ook geen gebrek, we telden er nog
32.
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Figuur 25: Voorbijvliegende Raaf op Candanchu (EVJ).

Figuur 25: Mannetje Rotskruiper langs de ‘zwarte piste’ op Candanchu (EVJ, DHP).

Figuur 26: Eén van de vele Gemzen die rondliepen op de hellingen bij Candanchu (DHP).

Sta Engracia de Jaca
In de vooravond verkenden we nog het wegje naar het dorpje Sta Engracia de Jaca. Een ruiger
stukje tussen akkers trok onze aandacht. Al wandelend langs het onverhard paadje (1) werden al

snel enkele soorten van minder intensief gebruikt landbouwgebied gespot: Grauwe gors, Kneu,
Kuif- en Veldleeuwerik, Roodborsttapuit, Roodkopklauwier, Zomertortel, etc. Twee Hoppen lieten
zich opmerken, terwijl op een hoop stenen wat anders dan twee Steenuilen werden gezien.
Steenuilen maken om te nestelen geregeld gebruik van dergelijke steenhopen. Deze stenen worden
door de landbouwers op de akkers verzameld en op een hoopje gegooid. Onderhoudend waren
eveneens de verschillende Duinpiepers, in totaal wisten we er vijf te spotten, eenmaal je hun
musachtig roepje kent vrij simpel.
Verder rijdend in de richting van het dorpje Sta Engracia de Jaca kom je aan je rechterzijde een
kleine plas (2) tegen waar naast een koppel Wilde eend en Kleine plevier en een Groenpootruiter
foerageerden. Toch wel een rare plek voor deze laatste. In de perzikenboomgaard (3) aan de
overkant van de weg vonden naast de rotalgemene Nachtegaal nog een Zwarte spreeuw.
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Figuur 27: Een Grauwe gors in minder intensief gebruikt landbouwgebied in de buurt van
Sta Engracia de Jaca (EVJ).
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Figuur 28: Schematisch kaartje van het gebied langs de weg naar Sta Engracia de Jaca.

Na het avondmaal werd de terrastraditie verder gezet en liet de Dwergooruil zich andermaal horen.
Woensdag 09/05/2007
Geen bergen vandaag op het programma, maar wel een tripje naar de vlakte ten zuiden van de
Pyreneeën, Los Monegros, een gebied goed voor zandhoenders, grielen, kleine trappen en nog
soorten van open landschap. Onderweg daarnaar liggen een aantal meren die een bezoekje waard
zouden zijn.
Embalse de la Sotonera
Het Embalse de la Sotonera is een stuwmeer dat zich ten westen van Huesca situeert. Wij
bezochten via Tormos de zuidkant van het meer waar enkele eilandje liggen. Desalniettemin zaten
er bedroevend weinig vogels op het meer wat zo vaak het geval is met stuwmeren. Naast een
mannetje Krooneend moesten we het stellen met enkele Futen, Aalscholvers en een paar steltjes.
Er geraken via Lupiñén vergt trouwens nogal veel tijd en er is al bij al niet veel te zien, dus in feite
de moeite niet om te bezoeken.
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Laguna de Sariñena
Net ten westen van Sariñena ligt het meer. Ter hoogte van een soort graanopslagplaats of drogerij
kan je parkeren en daar is ook een informatiecenter dat helaas gesloten was (1). Van aan de
oostzijde kan je van op het plateau het meer overzien maar de afstand is net iets te groot om
vogels te kijken. Naast enige Wilde en Tafeleenden konden ook Fuut, Dodaars en Meerkoet worden
herkend, terwijl ook twee vrouwtje en een mannetje Bruine kiekendief werden gezien. Een Grote
karekiet was te horen vanuit de verre rietlanden.
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Figuur 29: Schematisch kaartje van het Laguna de Sariñena

Als je evenwel terug noordwestwaarts rijdt langs de Crta 129 in de richting van Lanaja passeer je
een klein riviertje. Tussen kilometer 64 en 65 ligt een klein onverhard wegje dat naar de noordzijde
van het meer loopt. Wij parkeerden in het begin en wandelden tussen de verlaten salina’s in de
richting van het meer (2). Kale zoutvlaktes die blijkbaar nog niet lang waren drooggevallen,
wisselen er af met ruigte en struwelen. Naast Grote en Kleine karekiet hadden we er onder andere
Graszanger en Cetti’s zanger. Ter hoogte van het meer staat een, zij het ietwat vervallen, schuilhut
van waaruit je tussen de struiken boven de rietkaag uitkijkt op het meer (3). Een groep van 27
Groenpootruiters foerageerden in het ondiepe water, terwijl 4 Witwangsterns boven het meer
jaagden. Uit het rietland vlogen nog 2 Purperreigers op. En ook hier lieten Grote karekiet en Cetti’s
zich veelvuldig horen. Gezien de hoge oevervegetatie leverde het wandelen langs het meer niet al
te veel op. Op de terugweg naar de auto stootten we evenwel een Griel op, de eerste van de reis.
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Rio Flúmen
Ondertussen was het al een stuk na de middag geworden. De brug over de Rio Flúmen bleek een
goeie locatie om te lunchen, al zat het er wel vol met lastige vliegen. Langs de rivier staan nogal
wat bomen en struiken, vooral Wilgen, de ideale plek dus voor Buidelmees. Al snel hoorden we de
zachte eentonige zang van een Buidelmees. Ze zien was evenwel niet zo evident. Ervoor waren we
trouwens al getrakteerd op een grote groep overvliegende Vale gieren. Ergens in de buurt moeten
ze op de grond hebben gezeten. Op de natte akkers in de vallei van de Rio Flúmen zaten eveneens
nogal wat Ooievaars. Vanzelfsprekend werden enige Rode en Zwarte wouwen waargenomen,
terwijl de Nachtegaal zich liet horen vanuit de struiken. Het klein en onvoorstelbaar snel vogeltje
bleek een Grauwe vliegenvanger te zijn, ook Bonte vonden we langs de oevers van de rivier.
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Figuur 30: De in de Pyreneeën rotalgemene Nachtegaal waagt zich even uit het struikgewas (EVJ).

Los Monegros
Via de A230 bereikten we Bujaraloz. In een truckercafé dronken we een koffietje om vervolgens
een klein plasje ten ZO van Bujaraloz aan te doen. Niet minder dan 17 Steltkluten en 2
Oeverlopers telden we er naast enige Kokmeeuwen, Waterhoenen en Wilde eenden.
Om het hart van Los Monegros te bereiken, namen we het vervolg van de A230 in de richting van
Caspe om vervolgens rechtsaf de A2105 in te slaan. Het open, vlakke landschap bestaat er
voornamelijk uit akkers waartussen her en der nog wat te vinden is van de oorspronkelijke steppe.
Verspreid liggen nog enige tijdelijke meren, zoals het Laguna de la Playa. Om dit meer te bereiken
dien je langs de A2105 een oostelijke onverharde weg in te slaan tussen km 7 en 8. Naast het
meer staan nog enige oude vervallen gebouwen waar vroeger Kleine torenvalk broedde. Wij
vonden er enkel Kauwen, zeldzaam in deze omgeving, en een gewone Torenvalk. Het meer zelf
was zo goed als volledig uitgedroogd. Enkel tussen een soort van rabatten stond nog wat water:
Tien Tureluurs, 2 Groenpootruiters, 3 Steltkluten, 6 Strandplevieren en een Kleine strandloper.
Over deze laatste was wel enige discussie temeer omdat de hitte nogal wat haze veroorzaakte
waardoor het niet eenvoudig was om alle kenmerken op die afstand te zien. Naast Tapuit was ook
een Blonde tapuit aanwezig, de westelijke ondersoort wel te verstaan. Ten zuiden van het meer
waren restanten van vermoedelijk in steen opgeworpen salina’s. Op een van de muurtjes had Joris
ondertussen een leeuwerik met zware snavel gefotografeerd die nota bene ook streepjes op de
borst had, een Kleine kortteenleeuwerik, één van de doelsoorten van deze dag.
Steltkluut 3
Strandplevier 6

Tureluur 10
Groenpootruiter 2

Kuifleeuwerik
Tapuit

Kleine strandloper

Kleine kortteenleeuwerik

Westelijke blonde tapuit

Figuur 31: Kleine kortteenleeuwerik op een muurtje van een voormalige salina in de buurt
van Laguna de la Playa (EVJ).

Aansluitend volgden we de A2105 een paar kilometer verder om opnieuw een oostelijke
onverharde weg in te rijden ter hoogte van hectometerpaal 9.2. Aan weerzijden van deze weg was
nog enige steppe aanwezig. Na een paar honderd meter wandelen, beleefden we misschien wel het
meest spectaculaire moment van de reis. Tegelijkertijd ontdekte Danny aan onze linkerzijde een
mannetje Kleine trap; Walter, Bjorn en Joris vonden rechts een groepje Zwartbuikzandhoenders,
terwijl Pieter een Griel voor ons zag vliegen. De Griel en Kleine trap konden we niet meer
terugvinden. De Zwartbuikzandhoenders, het moeten er een tiental geweest zijn, konden we
langdurig observeren. Ondertussen was ook nog een vrouwtje Grauwe kiekendief gezien en
verschillende Kalander- en Kortteenleeuweriken werden verspreid in de steppe gevonden.
Grauwe kiekendief vr

Kalanderleeuwerik

Kleine trap 1 m
Griel

Kortteenleeuwerik
Kuifleeuwerik

Zwartbuikzandhoen

Westelijke blonde tapuit

Figuur 32: Mannetje Kleine trap (links) en Kalanderleeuwerik (rechts) in Los Monegros (EVJ).

Figuur 33: Danny ontdekt een mannetje Kleine trap en is daar zeer overtuigend over (EVJ).

Ondertussen was het al laat in de namiddag en werd het tijd om ons naar de plaats te begeven
waar we kans hadden op Duponts leeuwerik. Luc Bekaert had ons getipt dat ter hoogte van een
hoogspanningsleiding langs de weg naar Ballobar een goede plaats was. Via de NII namen we de
A2214 richting Ballobar. Langs deze weg werden we verrast door een voorbijvliegende Scharrelaar.
Snel de auto aan de kant maar waarschijnlijk was Bjorn nog sneller uit de wagen om de
Scharrelaar te zoeken. Op vrij korte afstand konden we drie exemplaren vinden, alsof dat nog niet
genoeg was passeerden ook nog 3 Kleine trappen, 6 Grielen en 3 Rode patrijzen de revue. Eenmaal
bekomen reden we verder tot aan de hoogspanning.

Figuur 34: De steppe
in Los Monegros waar
zandhoenders, Kleine
trap, Griel en
verschillende
leeuweriken te zien
zijn (HAW).

Daar kon de zoektocht naar de Duponts beginnen. Het gebied leek evenwel gedegradeerd te zijn.
Een vegetatie bestaande uit pollenvormende grassen was door overbegrazing omgevormd in een
korte vegetatie, zij het wel vrij soortenrijk. Ter hoogte van een betonnen plateau parkeerden we de
wagen en kon de zoektocht beginnen. De eerste vondst was een gigantische Gewone oliekever
(Meloe proscarabaeus) die over de beton kroop. Een paar Paapjes, Kortteen- en Kuifleeuweriken

werden gevonden, zelfs opnieuw Kalanderleeuwerik, te herkennen aan de donkere ondervleugel
met witte achterrand. Aan leeuweriken geen gebrek dus, alleen geen spoor van Duponts.
Ondertussen begon het al serieus duister te worden en bleek duidelijk dat Grielen vooral dan actief
zijn. Van alle kanten hoorden we Grielen roepen, en zagen we er in totaal 6 vliegen of lopen. Ook
twee Steenuiltje werden nog gezien en wat zeer actief werd, waren muggen. In de verre omgeving
geen water te bespeuren maar dat hield hen blijkbaar niet tegen. Met honderden waren ze
aanwezig en blijkbaar waren ze maar op één ding uit, bloed. Vooral op het bloed van Danny
hadden ze het gemunt die door de vele muggenbeten in een soort van lazarus metamorfeerde.
Vluchten was de boodschap.
Rode patrijs 2
Griel 6

Hop
Kalanderleeuwerik

Paap 2
Tapuit

Steenuil 2
Bijeneter

Kortteenleeuwerik
Kuifleeuwerik

Zwarte kraai

Figuur 35: Voor de zoektocht naar de Duponts leeuwerik begon vonden we een Gewone
oliekever (Meloe proscarabaeus) (DHP).

Donker, laat en vooral hongerig vonden we in Sariñena toch nog een pizzeria (Pizzaragon) die open
was. Ondanks het naderende sluitingsuur wilde de pizzaman gelukkig nog zes van zijn producten
bakken en ik moet eerlijk toegeven dat het uitermate lekkere pizza’s waren.

Figuur 36: Tegen valavond
werden verschillende
Grielen waargenomen
(EVJ).

Donderdag 10/05/2007
Gezien het nogal laat was de vorige dag stond eerder een rustig voormiddagje op het programma.
Eerst een kort bezoekje aan de vallei van de Rio Veral nabij Biniés en vervolgens via Arrés naar
Riglos en Foz de l’Escalette. Riglos biedt kans op Zwarte tapuit, l’Escalette op Havikarend.
Rio Veral, Biniés
Twee Aasgieren en een drietal Rode wouwen werden gespot langs de weg tussen camping Pirineos
en Berdún. Via Berdún gingen we eerst wat proviand opslaan in Biniés, een klein dorpje met steile
straatjes waar de bakker gewoon in het eenvoudig, klein, donker huisje bleek te zijn. De lokale
jeugd kreeg trouwens net hun les LO op het dorpspleintje.
Ter hoogte van de brug over de Rio Veral parkeerden we de wagen en werd de omgeving verkend,
wat in feite het begin van de Ansovallei is. Kleine akkers, graslanden, struwelen, bossen en
rotswanden wisselen er af langs de oevers van de rivier. Nabij de brug werd Rotsmus gevonden,
vanzelfsprekend waren de gewone soorten als Nachtegaal en Europese kanarie al genoteerd.
Zwaluwen (Huis, Boer) en Gierzwaluwen zijn algemeen in de Pyreneeën en ook roofvogels zijn er
nooit ver weg, Zwarte en Rode wouw, Dwerg- en Slangenarend en zelfs een Bruine kiek vulden het
lijstje aan. Uiteindelijk werd in een struweel op het einde van een akkertje de eerste
Orpheusspotvogel gevonden, al hadden we er in La Brenne ook al één gehad. Joris wist er ook nog
een Cirlgors en Baardgrasmus te spotten.
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Arrés
De omgeving van Arrés valt nooit tegen om vogels te kijken, vandaar dat we er op weg naar Riglos
een paar uur vogels gekeken hebben. Uit de akker riep Kwartel, terwijl ook een Grauwe gors zong.
In het struweel op de helling wisten we tal van typische soorten te spotten waarvan Grauwe
klauwier misschien wel de speciaalste was (1). Ten zuiden van de Pyreneeën komt deze namelijk
niet voor.
Kwartel

Roodborsttapuit

Grauwe klauwier

Koekoek
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Kuifleeuwerik 3
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Grauwe gors
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Walter, Bjorn en Joris waren al verder de helling opgeklommen en wenkten ons enthousiast dat ze
op de volgende verstruweelde helling (2) voorbij de stallen een Ortolaan hadden gevonden. Het
beestje zat te zingen in een onbebladerde struik. Verder werd een gelijkaardig soortenpalet
waargenomen als op de vorige helling. In het kleine dorpje zelf vonden we een Zwarte roodstaart,
het habitat waarvan we ze kennen in België, dus hier huizen ze niet enkel in het gebergte maar
zitten ze ook in de dorpen en steden. Eenmaal door het kleine dorpje

Figuur 37: Schematisch kaartje van de omgeving van Arrés met aanduiding
van de verschillende locaties.

vonden we naast Tapuit en Paapje ter hoogte van het huisje met arena een mannetje Rode
rotslijster (4). Ondertussen begon iets verder een landbouwer zijn grasland te maaien. Dit werkte
als een magneet op de wouwen. Zowel Zwarte als Rode wouw kwamen boven het vers gemaaide
gras zoeken naar ‘maaislachtoffers’. Gezien de beesten zeer dicht en laag vlogen, leverde dit leuke
prentjes op. Een paar minuten later luidde een hevige knal het einde van de maaiwerken in.
Blijkbaar had de boer met zijn maaimachine op een steen gereden.
Het gevarieerde heuvelachtig landschap van akkers en graslanden met brede houtkanten ertussen
en her en der een bosje, staat borg van tal van vogelsoorten (5). In het struweel vonden we
eindelijk onze eerste Provençaalse grasmus, terwijl Orpheusspotvogel zich ook liet horen en zelfs
zien. Vanaf 10 mei was deze duidelijk aanwezig. Wat je dus overal hoort maar nooit ziet, is de
rotalgemene Nachtegaal. Twee Klapeksters waren behoorlijk actief, terwijl we in de verte nog een
Ortolaan hoorden zingen.
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Figuur 38: Panorama van de omgeving van Arrés (CAD).

Figuur 39: In de Pyreneeën is Rode wouw algemeen, deze was op zoek naar ‘maaislachtoffers’
op een grasland nabij Arrés (EVJ).

Figuur 40: Zwarte wouw is nog algemener in de Pyreneeën, deze is eveneens op zoek naar
‘maaislachtoffers’ op een grasland nabij Arrés (EVJ).

Los Mallos de Riglos
In de namiddag bezochten we Los Mallos de Riglos. De speciaal gevormde rotsen bieden kans op
Zwarte tapuit, die er in de onmiddellijk omgeving van de huizen zou te zien zijn. Van op de parking
speurden we de rotsen af. Op het moment dat wij er waren, vond een lokale tuinder het evenwel
nodig om zijn moestuin te bewerken met een lawaaierige tractor. Vogels horen was dus
uitgesloten. Tegen de gigantische bergwand zagen we wel verschillende Alpenkraaien en -kauwen
vliegen, alsook twee Aasgieren en een Slangenarend. Van Zwarte tapuit helaas geen spoor te
bekennen.

Figuur 41: Los Mallos de Riglos, landschappelijk indrukwekkend, naar avifauna toe eerder beperkt (DHP.

Foz de l’ Escalette
In de late namiddag bezochten we Foz de l’ Escalette, wat in feite net ten noorden ligt van Los
Mallos de Riglos en waar Havikarend en ook Blauwe rotslijster zouden broeden. Hoe eigenaardig
het ook mag klinken maar deze laatste is niet echt algemeen in de Pyreneeën, Havikarend evenmin
trouwens. De goeie plaats vinden, was evenwel niet evident. Via een aantal landweggetjes
bereikten we uiteindelijk toch het wandelingpad langs het snelstromend riviertje dat deels
gekanaliseerd is. Het wandelpad loopt door het bos wat het zicht op de hoge rotswand soms iets
belemmerd maar leverde wel tal van bos- en struweelsoorten op als Nachtegaal, Staart- en
Pimpelmees, Vuurgoudhaan, etc. Het afspeuren van de bergkam leverde natuurlijk onmiddellijk
Zwarte roodstaart op, terwijl langs de rivier een Waterspreeuw werd gezien. Een Zwarte roodstaart
bracht nog even verwarring maar uiteindelijk wisten we toch een Blauwe rotslijster te spotten,
vliegend van de ene rots naar de andere en af en toe eens zacht zingend. Wespendief, Boomvalk,
Zwarte wouw en Vale gier passeerden de revue, de Havikarend bleef helaas afwezig.
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Aan de rand van het dorp vonden we nog een Rotsmus en Roodborsttapuit, terwijl een hele groep
Bijeneters passeerde. Uit de rietlanden klonk nog een Kleine karekiet en Cetti’s zanger, Wilde
eenden en Aalscholver dobberden op het water. De afwisseling van open water, rietlanden en
struwelen lijkt ideaal voor Kwak, helaas slaagden de muggen er in om ons vroegtijdig te doen
vertrekken. Het einde van een aangenaam dagje vogels kijken.

Vrijdag 11/05/2007
Een bezoekje aan de hoge delen van de Hechovallei stond vandaag op het programma.
Hechovallei
Onderweg even stoppen leverde reeds een aardig lijstje op met een koppel Slechtvalken en twee
koppels Aasgieren als uitschieters, al is die eer eerder weggelegd voor de Havik die Pieter en Bjorn
zagen voorbijflitsen.
Ter hoogte van het wegje naar Gabardito maakten we een korte wandeling. Een Dwergarend was
aan het jagen, al was het jachttafereel van 2 Slechtvalken spectaculairder. Samen probeerden ze
een Alpengierzwaluw te verschalken door om beurten naar het beest te duiken. De Slechtvalken
moesten evenwel het onderspit delven en op hun honger berusten.
De bloeiende struikjes afgewisseld met korte grazige vegetatie herbergde tal van vogelsoorten.
Naast Cirl- en Geelgors werd een vrouwtje Grauwe klauwier waargenomen en vlogen 2
Alpenkraaien over. Twee Rotsmussen met nestmateriaal werden gezien, terwijl ter hoogte van het
riviertje een Grote gele kwik passeerde. Aan het riviertje vloog een Waterspreeuw met voedsel
voorbij. Na enige zoekwerk van op de brug vonden we stroomafwaarts op de rechteroever het
nest, zo goed als onzichtbaar verscholen onder een overhangende rots, al verraadden de
poepspetters op de onderliggende rots veel.
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Figuur 42: Bleke fase Dwergarend en twee Alpengierzwaluwen, jagend in de Hechovallei (boven) en een
Waterspreeuw in de buurt van zijn nest (onder) (EVJ).

Eenmaal voorbij de boomgrens belandden we in de alpenweiden met her en der nog een struikje,
het leefgebied van Geelgorzen. De gorzen kennen een duidelijke verdeling binnen de Pyreneeën.
De Geelgorzen zitten dus vooral op de alpenweiden, terwijl de Grauwe gorzen de
landbouwgebieden frequenteren. Cirlgorzen verkiezen dan weer kleinschalige landschappen in het
middengebergte met veel lage struiken.

Figuur 43: De Geelgors, kenmerkend voor de alpenweiden waar nog af en toe een struikje staat (DHP).

Uit het naburige bos weerklonk nog een Groene specht. De overgang van bos naar alpenweiden is
trouwens het leefgebied van de alpestris ondersoort van Beflijster, helaas kregen we er geen te
zien.
Bovenaan de bergkam onttrokken aan het oog, hadden de vele Vale gieren hoogstwaarschijnlijk
een kreng van een of ander zoogdier gevonden. Aan zoogdieren trouwens geen gebrek, naast
Edelhert, werden nog Marmotten en Gemzen waargenomen. De show werd evenwel gestolen door
twee jonge Steenarenden. De witte staartbasis en witte basis van de handpennen wijst in de
richting van 2e kalenderjaarvogels. Zij aan zij vlogen ze rond en zelfs af en toe spelenderwijs met
de klauwen in elkaar hakend. Naast de Steenarenden waren er nog roofvogels te zien: Buizerd,
Rode wouw, Torenvalk en een Lammergier stak praktisch in één ruk zonder vleugelslagen de vallei
over. Ander typische bergsoorten als Alpenkauw en -kraai werden nog gezien, alsook twee
Alpenheggenmussen.
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Torenvalk
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Figuur 44: Twee spelende Steenarenden in de hoge Hechovallei (EVJ).

Figuur 45: Tweede kalenderjaar Steenarend in de hoge Hechovallei (EVJ).

Voorbij het bruggetje kan je enkel bergop te voet verder langs de snelstromende bergrivier.
Rotshellingen wisselen er af met alpenweiden. De steile rotswanden zijn duidelijk het uitgesproken
natuurlijk broedbiotoop voor Torenvalken. Niet minder dan tien telden we er. Ook Zwarte
roodstaarten frequenteren dergelijk habitat. Twee soorten die bij ons min of meer gebonden zijn
aan urbane regio’s. Een mannetje Wespendief vloog over, terwijl Waterpiepers op de alpenweiden
te vinden waren, net als Tapuit. De show werd evenwel gestolen door 2 adulte Lammergieren die
zij aan zij pal over ons vlogen.
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Figuur 46: Twee adulte Lammergieren vliegen in één ruk de Hechovallei over (EVJ).

Figuur 47: Het begin van de hoge Hechovallei (HAW).

Om de dag te eindigen werd nog eens het wegje naar Alastuey afgereden met op een verre
rotswand 25 Vale gieren als bijzonderste.
Vale gier 25
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Cetti's zanger
Bergfluiter 2
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Winterkoning

Pimpelmees

Zaterdag 12/05/2007
Om de laatste dag nog goed te spenderen besloten we een aantal nieuwe gebieden ten westen van
Jaca te bezoeken: Foz de Lumbier en Foz de Arbayun. Al is het evenwel niet aangeraden om Foz de
Lumbier te bezoeken in het weekend gezien het er dan nogal druk is.
Op weg naar Foz de Lumbier hielden we eerst halt ter hoogte van archeologische site waar de
restanten van een Romeinse villa (Liedena villa romana) waren blootgelegd. Tijdens deze korte
stop passeerden een donkere en witte Dwergarend, alsook 2 Aasgieren en een groepje Vale gieren.
Ook 2 koppeltjes Rotsmus vonden we er en op de verre rotswand konden we een Blauwe rotslijster
spotten. Achteraf gezien bleek die verre rotswand het einde van de Foz de Lumbier te zijn.
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Figuur 48: Foz de Lumbier (HAW).

Foz de Lumbier
Via een duidelijke bewegwijzering is de Foz de Lumbier gemakkelijk te bereiken. Er is zelfs een
parking voorzien waarvoor evenwel een kleine bijdrage wordt verwacht (€2) en ook dien je een
toegangsticket aan te schaffen.
De Foz de Lumbier is een vrij smalle maar diepe kloof waardoor een comfortabel wandelpad loopt
dat geregeld overgaat in een tunnel. De kloof is trouwens vrij populair bij de lokale recreanten
waaraan de vogels blijkbaar zeer gewend zijn want ze zijn absoluut niet schuw wat mogelijkheden
biedt naar fotograferen. In het begin van de kloof spatte een grote hagedis vliegensvlug weg,
onmogelijk om te zien wat het was. Op de rotswand aan de overkant telden we minstens 27 zowel
adulte als juveniele Vale gieren. Boven de kloof scheerden 6 Alpengierzwaluwen en een
Rotszwaluw liet zich van zeer dichtbij bekijken. In feite vrij uitzonderlijk waren de Alpenkraaien. De
vorige dagen hadden we die enkel in paren gezien, in deze kloof leek het wel of ze in een soort
kolonie leefden. In de hele kloof die toch maar een paar kilometer lang is, telden we niet minder
dan 16 Alpenkraaien, soms zelfs in groepjes vliegend. Een Blauwe rotslijster die we enkel nog maar
in Foz de l’Escalette zagen vloog van de ene rotswand naar de ander, ondertussen duchtig zingend.

Deze die we zagen vanaf de Romeinse villa zat trouwens ook in de Foz de Lumbier, evenwel op het
einde. Ook Rotsduiven vlogen rond in de kloof, al kan men zich afvragen of het wel echte
Rotsduiven betrof. Ook tal van kleurvariëteiten vlogen namelijk rond in de kloof. Hoog zittend op
de rotsen vonden we nog een Slechtvalk alsook enige Torenvalken. Beneden langs de rivier zagen
we nog een Grote gele kwik, de verwachte Waterspreeuw liet echter verstek varen. Op het einde
van de kloof kan je nog uw leven wagen door een uiterst smal paadje te volgen langs een zeer
diepe afgrond. Het paadje komt tot aan een brugje dat Devil’s bridge wordt genoemd, gebouwd in
de 16e eeuw en volgens de legende vroeg de bouwer hulp van de onderwereld om deze gevaarlijke
klus te klaren. Een paar eeuwen later werd ze door de Fransen vernietigd. Terugkeren kan via
dezelfde weg door de kloof of je kan een wandeling maken over de berg die uiteindelijk ook
uitkomt aan de parking. De eerste optie leek ons de eenvoudigste.
Zwarte wouw 2

Rotszwaluw

Koolmees

Rode wouw 1
Aasgier 1

Huiszwaluw
Grote gele kwikstaart

Wielewaal
Alpenkraai 16

Vale gier min. 27
Torenvalk

Nachtegaal
Zwarte roodstaart

Kauw
Huismus

Slechtvalk
Rotsduif

Blauwe rotslijster 2
Merel

Rotsmus 3
Vink

Alpengierzwaluw 6
Grote bonte specht

Cetti’s zanger
Iberische tjiftjaf

Putter

Oeverzwaluw

Pimpelmees

Figuur 49: Jonge Vale gier zittend op de rotswand in Foz de Lumbier (EVJ).

Foz de Arbayun
Qua landschap nog indrukwekkender dan Foz de Lumbier is Foz de Arbayun. Te bereiken door
verder te rijden langs de NA178. Van op een zwevend plateau dat over de kloof hangt, heb je een
fenomenaal uitzicht. Wandelmogelijkheden zijn er evenwel niet maar het plateau is ideaal om te
picknicken. Ondertussen konden we opnieuw een donkere Dwergarend vinden alsook 2 Aasgieren
en 2 Raven. Een Slangenarend vloog door de kloof terwijl naast Huis- en Rotszwaluwen ook enige
Alpengierzwaluwen in de kloof foerageerden en in de Pyreneeën door een verrekijker kijken zonder
Zwarte wouwen en Vale gieren te zien is zo goed als onmogelijk.
Zwarte wouw

Koekoek

Raaf 2

Aasgier 2
Vale gier

Alpengierzwaluw
Rotszwaluw

Vink
Putter

Slangenarend
Dwergarend 1 donker

Huiszwaluw
Merel

Figuur 50: Foz de Arbayun (HAW).

Vanaf Foz de Arbayun reden we langs de NA214 in de richting van Burgi. Na een korte stop bij een
verkeerslachtoffer, wat achteraf een jonge Westelijke hagedisslang bleek te zijn, werd de weg
verder gezet op zoek naar potentieel habitat voor Grijze gors. Deze hadden we namelijk nog niet
gezien, nochtans hadden we reeds tal van gebieden bezocht waar in reisverslagen naar gerefereerd
wordt en waar Grijze gors was gezien in dezelfde periode. Ter hoogte van een rotsige helling met
her en der wat struikjes hielden we halt en startten we de zoektocht. Vooral Pieter was er sterk op
gebrand een Grijze gors te zien want dat was een bottle bird voor hem. Ondanks zeer intensief
zoeken en heel het gebied te hebben uitgekamd bleef de Grijze gors onvindbaar. In de struikjes
ontdekten we wel een Provençaalse grasmus, de tweede pas van de reis en in de buurt van een
klein stalletje vonden we nog twee mannetjes en een vrouwtje Rode rotslijster. Een Duinpieper
vloog over en in de struikjes zong nog een Orpheusspotvogel.
Koekoek
Duinpieper

Orpheusspotvogel
Provençaalse grasmus

Putter
Kneu

Grote gele kwikstaart
Rode rotslijster 2m+1vr

Vink
Europese kanarie

Cirlgors
Grauwe gors

Het enige café dat we vonden in Burgi, bleek een soort jeugdhuis (Petront Taberna) te zijn. Het
terras gaf evenwel uit op de tuintjes langs het riviertje. Het slurpen van de koffie werd nog
aangenamer toen een Rode wouw verschillende keren uiterst dicht passeerde. Uiteindelijk bleken 2
Rode wouwen het valleitje als jachtgebied te gebruiken. Iets verderaf schoven nog 2
Slangenarenden voorbij.
Via de NA137 reden we door de landschappelijk zeer fraaie Vallee del Roncal op weg naar de N240.
Onderweg stopten we nog eens her en der in hoop een Grijze gors te vinden, het enige wat we
vonden waren 3 teken op weg om Joris van enig bloed te ontdoen.
Er bleef nog wat tijd over om een kort bezoekje te plegen aan Arrés. Onderweg naar Arrés zagen
we nog een Grauwe klauwier. De verstruweelde helling voor het dorp (2) in Arrés leverde zowel
Grauwe als Geelgors op, alsook 3 Roodkopklauwieren, een Kneu en minstens vier Europese
kanaries. Orpheusspotvogel was duidelijk massaal gearriveerd want we hadden er praktisch overal
in de omgeving van Arrés. Ter hoogte van de arena (4) hadden we nog een Kuifleeuwerik. In de
struikjes daar voorbij (5) liet zowel een Provençaalse als Baardgrasmus zich opmerken, net als een
Cirlgors. Vrij veraf hoorden we nog de zang van een Ortolaan. De laatste vogel die we die dag
noteerden was een mannetje Rode rotslijster in het dorpje zelf.

Rode wouw 1
Bruine kiekendief 1vr

Nachtegaal
Roodborsttapuit

Huismus
Europese kanarie

Kwartel
Koekoek

Rode rotslijster 1 m
Orpheusspotvogel

Kneu
Geelgors

Bijeneter
Kuifleeuwerik

Provençaalse grasmus
Baardgrasmus

Cirlgors
Ortolaan

Boomleeuwerik
Nachtegaal

Pimpelmees
Roodkopklauwier 3m+1vr

Grauwe gors

Na ons laatste avondmaal in restaurant El Bosque werd de zwanenzang gezongen op het terras
met al de nodige ingrediënten er bij.

Zondag 13/05/2007
De hele dag stond in het teken van de terugreis naar België. In tegenstelling tot de heenreis
maakten we nu gebruik van de autosnelwegen. Reeds vrij vroeg werd de terugreis aangevat. Via
Jaca en Col de Somport staken we de Pyreneeën door. Eenmaal op Franse bodem werd de eerste
de beste bakkerij overvallen en na een kort ontbijt werd de weg verder gezet. Via Pau reden we
oostwaarts langs de A64 in de richting van Toulouse. Vanaf Toulouse zetten we koers pal naar het
noorden om via Montauban, Brive-la-Gaillarde, Limoges, Châteauroux, Vierzon, Orléans en Paris
Lille te bereiken. Onderweg waren we wel nog enkele malen gestopt om de benen even te strekken
en een hapje te eten. Zo hielden we halt aan het eerste wegrestaurant voorbij Lourdes. De bussen
gelovigen waren er niet te tellen en de dichtheden aan paterkes en nonnekes fenomenaal hoog. Na
dat gezien te hebben, besloot Danny het stuur over te nemen van Pieter om ons volledig door
Frankrijk te brengen. Uiteindelijk betaalden we ca. 40 euro aan péage en na een klein ommetje via
Doornik bereikten we Gent en vervolgens het Meetjesland. Het einde van een geslaagd vogelreisje.

4. Resumé
Doelsoorten van deze vogelreis waren vogelsoorten van het gebergte of hooggebergte. Het gros
van deze typische soorten kregen we ook effectief voor de lens. De Pyreneeën barsten trouwens
van de Zwarte en Rode wouwen, ook cirkelen overal Vale gieren rond waartussen geregeld een
Aasgier te zien is. Ook Slangenarend en Dwergarend kom je geregeld tegen. Lammergier is iets
moeilijker maar toch kregen we in de Hechovallei een show van twee beesten nadat we er ook in
Candanchu reeds één hadden gezien. Ook een paar Slechtvalken wisten we te spotten terwijl in de
bergen de Torenvalken op de steile rotswanden broeden. Een zeer leuk extraatje waren de
verschillende Steenarenden die we zagen. Het spektakel van de twee jonge ex. in de Hechovallei
en de fly-by in Candanchu zullen we niet rap vergeten. In totaal werden niet minder dan 17
roofvogelsoorten gezien. Geelgorzen zitten daar in de bergen net als de Zwarte roodstaarten. Voor
Alpenheggenmus moet je al wat meer moeite doen en een Citroenkanarie langer dan 5 seconden in
beeld krijgen, blijkt echt wel niet te lukken. Groepen Alpenkauwen en duikvluchten van
Alpenkraaien krijg je in het gebergte ook geserveerd, terwijl de alpenweiden in de Ansovallei
barstten van de Tapuiten. Her en der passeert ook een Waterpieper en Rode rotslijster. Voor
sommigen is het moeilijk een Rotskruiper te spotten, wij wisten er 3 te spotten, de eerste op 400
meter, de laatste op 40 meter of was het nog minder. Grijze gorzen en Sneeuwvinken bleven
helaas onvindbaar.
De lagere heuvels ten zuiden van het hooggebergte zijn begroeid met een mozaïek van struweel
(Buxus, bremsoorten) en kruidige vegetatie waar je Cirlgors, Baardgramus, Provençaalse grasmus,
Orpheusspotvogel, Ortolaan, Roodkopklauwier, etc. kan zien. Geregeld flits een Duinpieper voorbij
en constant hoor je de zagende roep van Kuifleeuwerik. Praktisch nergens hoor je geen
Nachtegaal.
Vijf minuten in het steppe- en akkergebied van Los Monegros leverde Griel, Kleine trap,
Zwartbuikzandhoen, Kalanderleeuwerik en Kortteenleeuwerik op. Eerder hadden we ook de Kleine
kortteenleeuwerik te pakken gekregen. Een stop omwille van een passerende Griel leverde drie
Scharrelaars op. De Duponts leeuwerik bleek echter niet thuis te zijn maar vervangen door
honderden muggen en enkele Grielen.
Een aangenaam voorgerecht was het vijvergebied La Brenne, ten westen van Châteauroux,
centraal in Frankrijk. Een vijver in La Brenne staat vol met waterplanten waarop Witwangsterns en
Geoorde futen broeden. Fuut en Dodaars zijn natuurlijk ook aanwezig en aan reigers en
eendachtigen is er geen gebrek. Roerdompen weerklonken helaas niet uit de vele rietlanden.
In zoverre dat we onze nota’s goed hebben bijhouden, stopte de teller op 169 vogelsoorten
waaronder voor velen van ons enkele leuke bottle birds zaten. Kopieën van de nota’s kan je bij
Bjorn bekomen die trouwens grote fan blijkt te zijn van erotische centra of Eroski’s. Danny blijkt
echt wel allergisch te zijn aan muggenbeten. De chauffeurkwaliteiten en arendsogen van Pieter zijn
ondertussen algemeen bekend, laat nooit een fles wijn onbewaakt achter bij Walter en dat Joris
schitterende prentjes maakt en ongelooflijk bezorgd is om zijn D-zoveel, is ondertussen ook
algemeen bekend. Al bij al dus weeral een geslaagde trip, op naar de volgende.

5. Soortenlijsten
Vogels
Naam
1
Dodaars
2
Fuut
3
Geoorde fuut
4
Aalscholver
5
Woudaapje
6
Koereiger
7
Kleine zilverreiger
8
Grote zilverreiger
9
Blauwe reiger
10 Purperreiger
11 Ooievaar
12 Knobbelzwaan
13 Canadese gans
14 Krakeend
15 Wintertaling
16 Wilde eend
17 Zomertaling
18 Slobeend
19 Krooneend
20 Tafeleend
21 Kuifeend
22 Wespendief
23 Zwarte wouw
24 Rode wouw
25 Lammergier
26 Aasgier
27 Vale gier
28 Slangenarend
29 Bruine kiekendief
30 Grauwe kiekendief
31 Havik
32 Sperwer
33 Buizerd
34 Steenarend
35 Dwergarend
36 Torenvalk
37 Boomvalk
38 Slechtvalk
39 Rode patrijs
40 Kwartel
41 Fazant
42 Porseleinhoen
43 Waterhoen
44 Meerkoet
45 Kleine trap
46 Steltkluut
47 Griel
48 Kleine plevier
49 Strandplevier
50 Kievit
51 Kleine strandloper

Wetenschappelijk naam
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Phalacrocorax carbo
Ixobrychus minutus
Bubulcus ibis
Egretta garzetta
Egretta alba
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ciconia ciconia
Cygnus olor
Branta canadensis
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas querquedula
Anas clypeata
Netta rufina
Aythya ferina
Aythya fuligula
Pernis apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Gypaetus barbatus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus pygargus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Falco tinnunculus
Falco subbuteo
Falco peregrinus
Alectoris rufa
Coturnix coturnix
Phasianus colchicus
Porzana porzana
Gallinula chloropus
Fulica atra
Tetrax tetrax
Himantopus himantopus
Burhinus oedicnemus
Charadrius dubius
Charadrius alexandrinus
Vanellus vanellus
Calidris minuta

English name
Little Grebe
Great Crested Grebe
Black-necked Grebe
Great Cormorant
Little Bittern
Cattle Egret
Little Egret
Great White Egret
Grey Heron
Purple Heron
White Stork
Mute Swan
Canada Goose
Gadwall
Common Teal
Mallard
Garganey
Northern Shoveler
Red-crested Pochard
Pochard
Tufted Duck
Honey Buzzard
Black Kite
Red Kite
Lammergeier
Egyptian Vulture
Griffon Vulture
Short-toed Eagle
Marsh Harrier
Montagu's Harrier
Northern Goshawk
Sparrowhawk
Common Buzzard
Golden Eagle
Booted Eagle
Kestrel
Hobby
Peregrine Falcon
Red-legged Partridge
Common Quail
Pheasant
Spotted Crake
Moorhen
Common Coot
Little Bustard
Black-winged Stilt
Stone Curlew
Little Ringed Plover
Kentish Plover
Northern Lapwing
Little Stint

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Grutto
Tureluur
Groenpootruiter
Witgat
Oeverloper
Kokmeeuw
Geelpootmeeuw
Witwangstern
Zwarte stern
Zwartbuikzandhoen
Rotsduif
Houtduif
Turkse tortel
Zomertortel
Koekoek
Kerkuil
Dwergooruil
Steenuil
Bosuil
Gierzwaluw
Alpengierzwaluw
Ijsvogel
Bijeneter
Scharrelaar
Hop
Draaihals
Groene specht
Grote bonte specht
Kalanderleeuwerik
Kortteenleeuwerik
Kleine
kortteenleeuwerik
Kuifleeuwerik
Boomleeuwerik
Veldleeuwerik
Oeverzwaluw
Rotszwaluw
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Duinpieper
Boompieper
Waterpieper
Gele kwikstaart
Grote gele kwikstaart
Witte kwikstaart
Waterspreeuw
Winterkoning
Heggenmus
Alpenheggenmus
Roodborst
Nachtegaal
Zwarte roodstaart
Paap
Roodborsttapuit
Tapuit

Limosa limosa
Tringa totanus
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Actitis hypoleucos
Larus ridibundus
Larus michahellis
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Pterocles orientalis
Columba livia
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Cuculus canorus
Tyto alba
Otus scops
Athena noctua
Strix aluco
Apus apus
Apus melba
Alcedo atthis
Merops apiaster
Coracias garrulus
Upupa epops
Jynx torquila
Picus viridis
Dendrocopus major
Melanocorypha calandra
Calandrella brachydactyla

Black-tailed Godwit
Redshank
Common Greenshank
Green Sandpiper
Common Sandpiper
Black-headed Gull
Yellow-legged Gull
Whiskered Tern
Black Tern
Black-bellied Sandgrouse
Rock Dove
Wood Pigeon
Collared Dove
Turtle Dove
Cuckoo
Barn Owl
Scops Owl
Little Owl
Tawny Owl
Swift
Alpine Swift
Kingfisher
European Bee-eater
Roller
Hoopoe
Wryneck
Green Woodpecker
Great Spotted Woodpecker
Calandra Lark
Short-toed Lark

Calandrella rufescens
Galerida cristata
Lululla arborea
Alauda arvensis
Riparia riparia
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica
Delichon urbica
Anthus campestris
Anthus trivialis
Anthus spinoletta
Motacilla flava
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Cinclus cinclus
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Prunella collaris
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Oenanthe oenanthe

Lesser Short-toed Lark
Crested Lark
Woodlark
Skylark
Sand Martin
Crag Martin
Barn Swallow
House Martin
Tawny Pipit
Tree Pipit
Water Pipit
Yellow Wagtail
Grey Wagtail
Pied Wagtail
Dipper
Wren
Hedge Accentor
Alpine Accentor
Robin
Nightingale
Black Redstart
Whinchat
Stonechat
Northern Wheatear

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

Westelijke blonde
tapuit
Rode rotslijster
Blauwe rotslijster
Merel
Zanglijster
Grote lijster
Cetti's zanger
Graszanger
Sprinkhaanzanger
Rietzanger
Kleine karekiet
Grote karekiet
Orpheusspotvogel
Provençaalse grasmus
Baardgrasmus
Grasmus
Zwartkop
Bergfluiter
Fluiter
Tjiftjaf
Iberische tjiftjaf
Fitis
Goudhaan
Vuurgoudhaan
Grauwe vliegenvanger
Bonte vliegenvanger
Staartmees
Kuifmees
Zwarte mees
Pimpelmees
Koolmees
Boomklever
Rotskruiper
Boomkruiper
Buidelmees
Wielewaal
Grauwe klauwier
Klapekster
Roodkopklauwier
Gaai
Ekster
Alpenkauw
Alpenkraai
Kauw
Roek
Zwarte kraai
Raaf
Spreeuw
Zwarte spreeuw
Huismus
Ringmus
Rotsmus
Vink
Europese kanarie

Oenanthe hispanica
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Cettia cetti
Cisticola juncidis
Locustella naevia
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus arundinaceu
Hippolais polyglotta
Sylvia undata
Sylvia cantillans
Sylvia communis
Sylvia atricapilla
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus collybita
Phylloscopus ibericus
Phylloscopus trochilus
Regulus regulus
Regulus ignicapillus
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Aegithalos caudatus
Parus cristatus
Parus ater
Parus caeruleus
Parus major
Sitta europaea
Tichodroma muraria
Certhia brachydactyla
Remiz pendulinus
Oriolus oriolus
Lanius collurio
Lanius excubitor
Lanius senator
Garrulus glandarius
Pica pica
Pyrrhocorax graculus
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Corvus monedula
Corvus frugilegus
Corvus corone corone
Corvus corax
Sturnus vulgaris
Sturnus unicolor
Passer domesticus
Passer montanus
Petronia petronia
Fringilla coelebs
Serinus serinus

Western Black-eared
Wheatear
Rock Trush
Blue Rock Trush
Blackbird
Song Thrush
Mistle Thrush
Cetti's Warbler
Zitting Cisticola
Grashopper Warbler
Sedge Warbler
Reed Warbler
Great reed Warbler
Melodious Warbler
Dartford Warbler
Subalpine Warbler
Whitethroat
Blackcap
Bonelli's Warbler
Wood Warbler
Chiffchaff
Iberian Chiffchaff
Willow Warbler
Goldcrest
Firecrest
Spotted Flycatcher
Pied Flycatcher
Long-tailed Tit
Crested Tit
Coal Tit
Blue Tit
Great Tit
Nuthatch
Wallcreeper
Treecreeper
Penduline Tit
Golden Oriole
Red-backed Shrike
Great Grey Shrike
Woodchat Shrike
Jay
Magpie
Yellow-billed Chough
Red-billed Chough
Jackdaw
Rook
Carrion Crow
Common Raven
Starling
Spotless Starling
House Sparrow
Tree Sparrow
Rock Sparrow
Chaffinch
Serin

160
161
162
163
164

Citroenkanarie
Groenling
Putter
Kneu
Kruisbek

165
166
167
168
169

Appelvink
Geelgors
Cirlgors
Ortolaan
Grauwe gors

Serinus citrinella citrinella
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
Loxia curvirostra
Coccothraustes
coccothraustes
Emberiza citrinella
Emberiza cirlus
Emberiza hortulana
Miliaria calandra

Zoogdieren
1. Gems (Rupicapra rupicapra)
2. Alpenmarmot (Marmota marmota)
3. Ree (Capreolus capreolus)
4. Vos (Vulpes vulpes)
Herpetofauna
1. Bastaardkikker (Pelophylax kl. esculentus)
2. Europese moerasschildpad (Emys orbicularis)
3. Spaanse muurhagedis (Podarcis hispanicus)
4. Westelijke hagedisslang (Malpolon monspessulanus)
Vlinders & nachtvlinders
1. Koningspage (Iphiclides podalirius)
2. Koninginnepage (Papilio machaon)
3. Citroenvlinder (Gonepteryx rhamni)
4. Distelvlinder (Vanessa cardui)
5. Groentje (Callophrys rubi)
6. Arctia villica
7. Grote nachtpauwoog (Saturnia pyri)
Libellen
1. Platbuik (Libellula depressa)
Overige insecten
1. Gewone oliekever (Meloe proscarabaeus)
2. Veenmol (Gryllotalpa gryllotalpa)
3. Veldkrekel (Gryllus campestris)
4. Roodvleugelsprinkhaan (Oedipoda germanica)
Planten (niet limitatief)
Leverbloempje (Anemona hepatica)
(Narcissus requienii)
Voorjaarsgentiaan (Gentiana verna)
Bruine orchis (Orchis purpurea)
Mannetjesorchis (Orchis mascula)
Harlekijn (Orchis morio)
Soldaatje (Orchis militaris)
IJle orchis (Orchis laxiflora)
Tongorchis (Serapias lingua)
Vliegenorchis (Ophrys insectifera)
Spinnenorchis (Ophrys sphegodes)
Gele orchis (Ophrys lutea)
Bosorchis (Dactylorhiza fuchsii)
(Unmbilicus rupestris)

Citril Finch
Greenfinch
Goldfinch
Linnet
Crossbill
Hawfinch
Yellowhammer
Cirl Bunting
Ortolan Bunting
Corn bunting

Bart Vandevoorde
02 oktober 2009

