OP ZOEK NAAR BEREN
EN WOLVEN IN NOORDSPANJE
24 – 31 Augustus 2016
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Dag 1 – 24 augustus 2016
Amsterdam – Bilbao
We verzamelen rond 9:00 uur op Schiphol, waar we door Fokko worden opgewacht. De vlucht
verloopt voorspoedig waardoor we reeds iets na 14:00u. Godfried ontmoeten op het vliegveld van
Bilbao in Baskenland. De groene bus van Godfried staat al klaar en de bus van Fokko wordt snel
geregeld, dus rond 15:00u. rijden we richting ons eerste hotel. Na een kort bezoek aan een
supermarkt onderweg volgt de check-in en een korte pauze. Want dezelfde middag maken we nog
een prettige wandeling met mooi weer in de omgeving van het hotel in Derio (vlakbij Bilbao) om de
eerste vogels te bewonderen. De leukste waarnemingen betreffen die van een Vuurgoudhaan, een
bessenetende Bonte Vliegenvanger, Zwarte Roodstaarten, Roodborsttapuiten, een familie Cirlgorzen
en een Havik. Ook wordt al snel duidelijk dat er veel expertise is in de groep op vele vlakken. Er wordt
namelijk ook fanatiek naar vlinders, libellen, hagedissen en planten gekeken. Het belooft een breed
georiënteerde en interessante reis te worden. Voor het avondeten stellen we ons aan elkaar voor en
houdt Godfried een korte inleiding op de reis.
Dag 2 – 24 augustus 2016
Golf van Biskaje – Picos de Europa
Na een vroeg doch uitgebreid ontbijt vertrekken we richting Bermeo, een mooi havenstadje van
waaruit onze boot vertrekt. We gaan samen met een groepje Spanjaarden mee aan boord van een
ruime en moderne boot. Het weer ziet er goed uit en de zee is rustig. Kortom, gunstige
omstandigheden voor een tocht op zee. Toch zijn uiteindelijk een paar deelnemers zeeziek zijn
geweest. Onze lokale gids houdt een introductie. Vol goede moed varen we de Golf van Biskaje op
met het doel om zeezoogdieren (zoals dolfijnen en walvissen) waar te nemen. Maar het zijn de vissen
die eerst onze aandacht opeisen. Een paar Maanvissen laten zich mooi zien en groepen Tonijnen
springen boven het water uit. Ook wat betreft zeevogels is het interessant. Regelmatig zien we
Stormvogeltjes en Jan-van-genten. Daarnaast worden Vale en Kuhls Pijlstormvogels ontdekt. De
zoektocht naar dolfijnen is succesvol. We genieten met volle teugen eerst van een groep Tuimelaars
en daarna van een grote groep Gestreepte Dolfijnen heel dichtbij de boot. Prachtig! Maar de
walvissen en Cuvier-dolfijnen laten het helaas afweten ondanks onze inspanningen. Maar het is al met
al een prettige en relaxte bootocht geworden. Na een kopje koffie of ijsje in de kleurrijke en zonnige
haven beginnen we de autorit naar het volgende hotel, een behoorlijk lange zit. Gelukkig leidt de route
ons door een adembenemend mooi berglandschap, langs de Picos de Europa. Hier worden o.a. de
eerste Vale Gieren gezien. Bij aankomst in het hotel kunnen we meteen aanschuiven voor het
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avondeten dat we ons goed laten smaken, evenals de rode én witte wijn. We zoeken snel ons bedje
op want de volgende dag wordt het vroeg op...
Dag 3 – 24 augustus 2016
Monte de Riaño
Na een kopje thee of koffie en een Spaans cakeje worden we om 6:15u. opgehaald met de
terreinwagens van onze lokale gidsen. Zij weten precies waar de wolven zitten dus vol verwachting
rijden we in het donker de bergen in. Een Nachtzwaluw laat zich bewonderen. Eenmaal aangekomen
bij het observatiepunt is het meteen raak. Ja, daar WOLF, zegt de hoofdgids. En inderdaad, iedereen
kan de rustende Wolf zien door kijker en telescoop, want hij ligt in een open graslandje ergens ver
weg in het grootse en ruige berglandschap. We settelen ons op een strategische plaats waar we de
Wolf nauwlettend in de gaten houden. Op een gegeven moment staat hij op en gaat ergens anders
liggen, ditmaal iets meer verscholen, maar door de telescoop toch nog te zien. Er komt nog een
andere Wolf bij, maar de jonge Wolven die zich ook ergens in de buurt zouden moeten ophouden
laten zich helaas niet zien. Het waarnemen van zo´n legendarische diersoort, die door de eeuwen
heen zo vervolgd is (en nog steeds wordt) en daardoor een heel erg schuw en teruggetrokken leven
leidt, spreekt tot de verbeelding. Bovendien is het bijzonder dat we deze Wolven in hun natuurlijke
habitat kunnen bekijken en dat we ongestoord hun natuurlijk gedrag zien. Het was een mooi moment!
Ondertussen wordt ook naar vogels gekeken met o.a. Rode Rotslijster en Slangenarend als
hoogtepunten. Bovendien worden nog een prachtige Iberische Smaragdhagedis en verre Gemzen
ontdekt. Terug in het hotel eten we tevreden onze brunch en nemen even rust. Maar niet voor lang,
want het is mooi weer en er staat een wandeling bij het hotel op het programma. We komen echter
niet ver want er is zo veel te zien, eerst op het gebied van vlinders, sprinkhanen, libellen en bloemen,
maar uiteindelijk laten ook veel vogels zich goed zien. Noemenswaardig zijn bijvoorbeeld de
waarnemingen van Vale Gier, Aasgier, Slangenarend, Dwergarend, Wespendief, Grauwe Klauwier,
Iberische Klapekster, Europese Kanarie en Kuifmees. Na de siësta staan we weer klaar voor de
volgende excursie. Bij het instappen ontdekken we een Slechtvalk. Ditmaal richten we ons op de
Wilde Kat, die makkelijk te zien zou zijn. Helaas valt dat wat tegen als gevolg van diverse mensen die
langs de geschikte veldjes lopen, sommige zijn ook op zoek naar de kat, anderen zijn gewone
wandelaars. Uiteindelijk worden er twee Wilde Katten gespot. De eerste wordt goed gezien door de
laatste auto en de tweede wordt goed gezien door de mensen in de voorste auto´s. Eén deelnemer
heeft zelfs nog mooie foto´s kunnen maken. Na een heel laat diner zijn we toe aan onze nachtrust.
Dag 4 – 24 augustus 2016
Monte de Riaño en Somiedo
Het eerste deel van de dag wordt wederom aan de zoektocht naar Wolf besteed. Op een andere
mooie plek posten we gedurende een paar uur. We passen hetzelfde principe toe maar dit keer wordt
helaas alleen door Godfried (kort) een Wolf waargenomen. Anderen zien o.a. een Wilde Kat,
Wespendief, een Das en Edelherten. Geen geluk dus vandaag met de Wolf... maar gelukkig heeft
iedereen hem gisteren gezien!
Na de brunch vertrekken we met onze bagage richting het volgende hotel in het berengebied. Maar
niet voordat we nog even bij het riviertje van Waterspreeuwen, Grote Gele Kwikstaarten,
Roodstuitzwaluwen, Dwergarenden, Wespendieven, een tweedejaars Aasgier en een Bronlibel
hebben genoten.
Onderweg maken we een stop bij een mooi berglandschap met stuwmeer. Hier zien we onze eerste
Rotszwaluwen en Futen. Ook worden er Vale Gieren ontdekt in de rotswand. We rijden zuidelijk van
het Cantabrisch Gebergte westwaarts tot in de streek van Babia. Daar maken we een wandeling in
een gevarieerd, kleinschalig weidegebied. Al snel zien we het eerste Paapje, waar we er uiteindelijk
wel tientallen van zouden zien. Andere hoogtepunten daar zijn Iberische Gele Kwikstaart, Zwarte
Spreeuwen in een gemengde groep met gewone Spreeuwen, Boompieper, Slangenarend en vele
vlinders. Vervolgens rijden we nog een stukje door naar Somiedo, waar Godfried van plan is om een
eerste poging te doen om Bruine Beer te zien. Maar de mist steekt daar een stokje voor en daar is
helaas niks tegen te doen. We kunnen wel de besjes en vruchten bekijken waar de beer in deze tijd
op foerageert... Dat mag de pret niet drukken, we hebben tenslotte nog anderhalve dag de kans op
meer succes en vol goede moed zetten we ons aan een vrolijk diner in Villablino.
Dag 5 – 24 augustus 2016
Natuurparken van Somiedo en Fuentes del Narcea, Degaña e
Ibias
´s Ochtends vroeg, na een uitgebreid ontbijt, vertrekken we wederom richting berenterritorium. De mist
lijkt te zijn opgetrokken, maar schijn bedriegt. Eenmaal op het berenobservatiepunt blijkt de mist ons
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toch weer parten te spelen. We wachten eerst geduldig af en vermaken ons ondertussen met
Boompiepers, Zwarte Roodstaarten en een Ree, maar we bewonderen bovenal de Cantabrische
Gems die zich mooi laat zien. Maar we besluiten dan toch om op een ander plekje te gaan kijken. Een
goede beslissing!!! Want op die plek is geen mist en is er, jawel, redelijk dichtbij, een prachtige
BRUINE BEER te zien!!! De beer is een helling aan het afstropen, waarbij de struiken één voor één en
op weinig subtiele wijze worden ontdaan van besjes en noten, in dit geval meest hazelnoten. De
takken met de meeste noten worden daarbij behendig naar de grond gebogen, gebroken of direct
geveld. We hebben hem ook zien graven en op stenen zien klimmen. Uiteindelijk hebben we de beer
twee uur lang kunnen volgen. Een prachtige en memorabele waarneming. Iedereen is weer vrolijk en
opgelucht dat het toch gelukt is.
We laten de koffie en lunch in Pola de Somiedo goed smaken en genieten na van die
superwaarneming. De fotografen bekijken de resultaten. Daarna rijden we naar een dennenbos waar
we een wandeling maken. Typische soorten van dit type bos worden gezien zoals Goudhaan,
Kuifmees en de Iberische ondersoort van de Zwarte Mees (ssp vieirae).
Dan houden we een korte stop in het hotel om vervolgens een ander observatiepunt voor beer te
bezoeken. Het is wederom een landschappelijk prachtig punt met vele Gemzen, maar de beer geeft
niet thuis. Jammer maar na die twee uur “bearwatching” van vanmorgen niet zo erg.
Het diner was wederom rumoerig maar zeer smakelijk.
Dag 6 – 24 augustus 2016
Transfer van de bergen naar de kust van Asturië
Vanochtend doen we een laatste poging om de beer te zien. Als we aankomen op de bekende post
hebben andere berenspotters reeds een beer in de scoop. Vrijwel iedereen ziet hem weer voordat hij
in de mist verdwijnt om niet niet meer tevoorschijn te komen. Ook op het plekje waar we gisteren zo
hebben genoten is hij niet meer te vinden. Maar in de natuur is altijd wel wat te zien. Dan wordt, niet al
te ver, een Slangenarend zittend in een boom ontdekt. Iedereen kan hem bewonderen waarbij zelfs
de gele ogen te zien zijn.
Na de lunch rijden we omhoog naar een bergpas op meer dan 1700 m. Een wandeling door dit
alpiene berglandschap levert veel mooie waarnemingen op van bloemen, vlinders en wat betreft
vogels o.a. Blauwe Rotslijster, Alpenkraaien en Alpenheggenmussen. Maar de show werd gestolen
door een niet al te schuwe Iberische Tjiftjaf met zijn typische roepje.
Na een mooie maar ietwat vermoeiende rit komen we aan in het vierde en laatste hotel bij Luanco. Het
zijn intensieve dagen geweest en de vermoeidheid begint op te spelen. Nu begrijpt iedereen waarom
Godfried benadrukte gebruik te maken van de mogelijkheid om een siësta te houden. We lijsten op
het terras onder het genot van een drankje en dinneren in het restaurant.
Dag 7 – 24 augustus 2016
Cantabrische Zee en Cabo Peñas
Vandaag staat wederom een boottocht op het programma, ditmaal in de Cantabrische Zee met het
doel om zeevogels waar te nemen. In de haven van Gijón worden we verdeeld over twee boten, die
vrijwel de hele tocht netjes dicht bij elkaar blijven varen. De windkracht is zwak, dus gunstig want geen
hoge golfslag. De oostelijke windrichting is echter niet zo gunstig voor de waarneming van zeevogels.
De vaker voorkomende westenwind zou beter zijn voor ons doel. Daar is niets aan te doen en we
maken er een mooie tocht van met weer veel Maanvissen, Tonijnen en één groep Gewone Dolfijnen
en helaas minder zeevogels dan gehoopt. Meerdere Stormvogeltjes, Kuhls, enkele Vale en één
Grauwe Pijlstormvogel vliegen langs. Grote en Kleine Jager zien we beide goed en in actie. Noordse,
Dwerg- en Grote Stern en Visdief vliegen ook ver van de kust. De Jan-van-genten bleven soms even
achter de boot hangen maar doken uiteindelijk maar één keer naar de vis dat als lokaas buitenboord
werd gegooid. En met enige regelmaat werden kleine zangvogeltjes op trek ontdekt, meest Fitis en
Bonte Vliegenvanger. Waarschijnlijk zijn die helemaal vanuit Engeland boven zee gevlogen!
Wonderbaarlijk om dat in levende lijve te zien! Zo´n klein vogeltje boven zo´n gigantisch weidse zee!
Terug in de haven eten en drinken we wat om vervolgens, via het hotel, naar de Cabo de Peñas te
rijden. Deze meest noordelijke kaap is een spectaculaire plek met indrukwekkende, hoge kliffen met
daarachter een heideveld en een vuurtoren. Tijdens een wandeling genieten we van het landschap en
het mooie weer. Op een Klokjesgentiaan zijn eitjes van het Gentiaanblauwtje geplakt en er wordt ook
een Oranje Steppevlinder gezien. Qua vogels zijn het de Slechtvalken, tamme Roodborsttapuiten, een
Draaihals en de Kuifaalscholvers die onze aandacht opeisen. Helaas geen Roze Spreeuw. Een fijn
plekje waar we best nog wat langer hadden willen lopen, maar het is tijd voor ons laatste avondmaal.
Tijdens het laatste diner van de reis worden de mooiste momenten gememoreerd, de
gidsen/chauffeurs bedankt en vooruit geblikt op de dag van vertrek...
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Dag 8 – 24 augustus 2016
Transfer naar Bilbao, vogelen bij Villaviciosa
Niet al te vroeg vertrekken we van ons vierde en laatste hotel richting Bilbao. Onderweg hebben we
nog gevogeld bij een getijdegebied bij Villaviciosa. Hier stelen de IJsvogel en de Visarend de show,
maar zien we ook vooral veel soorten steltlopers. Het zou de laatste vogelstop zijn van de reis, want
de rit naar het vliegveld is behoorlijk lang. Het busje van Fokko wordt ingeleverd, iedereen checkt de
koffers in en dan wordt, op het vliegveld, voor de laatste keer gelijst. We komen uiteindelijk op 115
vogelsoorten uit. De winnaar van de weddenschap die we (bij wijze van grap) zijn aangegaan aan het
begin van de reis krijgt als prijs een mooi doosje met overheerlijke, lokale snoepjes uitgereikt.
Gefeliciteerd! Dan is het moment van afscheid nemen daar, want Godfried blijft nog even in Spanje ;-)
Tot de volgende keer!
Het is uiteindelijk een mooie gezellige, maar ook een intensieve reis geworden. We hebben soms
pech gehad, maar die momenten werden ruimschoots gecompenseerd door de mooie waarnemingen,
de schitterende landschappen en het prachtige weer. Voor de meeste was die Bruine Beer, die we
meer dan twee uur lang hebben kunnen gadeslaan in zijn natuurlijke doen en laten op die helling met
stenen en hazelstruiken, het moment van de reis. Maar voor sommigen waren de Cantabrische Gems
en de dolfijnen toch ook wel zeer de moeite waard. Het is ook bovenal een gezellige reis geweest
dankzij het prettige gezelschap en positieve inbreng van alle deelnemers. Hartelijk dank daarvoor! En
natuurlijk ook dank aan Fokko voor zijn hulp en rijkunsten en alle lokale gidsen voor hun inzet.
La Codosera, 10 september 2016
Godfried Schreur
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