Spanje: Pyreneeën
1 t/m 7 november 2018
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Inleiding:
Van 1 t/m 7 november gingen we met 14 mensen naar de Spaanse Pyreneeën op
een vogelreis, georganiseerd door Birding Breaks. Deze reis werd begeleid door
Godfried Schreur, die al vele reizen in Spanje heeft begeleid en veel kennis heeft van
de vogels en de beste vogelgebieden daar, en Dick de Vos, een kenner van
vogelgeluiden en vogels van de bergen.
We vlogen vanaf Schiphol naar Barcelona om vandaar met twee busjes verder te
reizen naar onze uitvalsbasis voor de gehele week, hotel Hosteria de Guara in
Bierge.

Donderdag 1 november:

Ik werd door mijn dochter naar Schiphol gebracht en daar aangekomen stond er al
een groepje reisgenoten te wachten. Kennis gemaakt met hen en met Dick de Vos,
die met ons meevloog naar Barcelona. Het inchecken en de controle bij de
beveiliging gingen vrij vlot en rond 08:30 uur stegen we op.

Twee uurtjes later landden we op het vliegveld van Barcelona. We hadden onze
koﬀers redelijk snel en Godfried stond ons al op te wachten. Nadat de busjes waren
ingeladen zijn we eerst naar een strand vlak bij het vliegveld gereden. Daar zagen
we o.m. een Dwergarend, een juveniele Audouins Meeuw, Europese Kanarie,
Graszanger, Roodborsttapuit en Zwartkopmeeuw. Op weg richting Bierge zijn we
gestopt bij een wegrestaurant voor de lunch en heb ik een heerlijke Paella gegeten.
Onderweg hebben we twee tussenstops gemaakt om vogels te kijken. Op de eerste
plek zat een groep van 111 Kleine Trappen, wat een nieuwe soort voor mij was. Ook
zaten er Rode Patrijzen, veel Kieviten en zagen we o.m. een Hop, Grauwe Gors en
een Steenuil op een schuurtje. Op de tweede plek zat een grote groep Grielen.
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Vrijdag 2 november:
Na het ontbijt hebben we een wandeling gemaakt in de omgeving van het hotel en
zijn we gelopen tot we op een voederplek voor gieren konden uitkijken. We hadden
al Vale Gieren over zien vliegen en er bleek uiteindelijk een flinke groep te zitten.
Tijdens de wandeling zagen we ook o.a. Cirlgors, Grauwe Gors, Grijze Gors,
Smelleken, Sperwer en Zwarte Spreeuwen.
Na de wandeling hebben we koﬃe gedronken op het terras van het hotel. We zagen
ook nog een Monniksgier overvliegen. Daarna zijn we richting Alquézar gereden. Dit
is een prachtig oud stadje.
Bij een picknickplaats op een bergtop
hebben we onze lunchpakketten
genuttigd. Toen we na de lunch
terugliepen naar de busjes, kregen we
de Kleine Zwartkop goed te zien. We
zijn daarna het stadje in gegaan.
Net buiten de stad heb je een diepe
kloof en enorme steile rotswanden.
Hier hoopten we de Rotskruiper te zien te krijgen en dat is erg goed gelukt. Ook
waren er verschillende mensen aan het klimmen tegen de rotsen, een andere soort
“ Rotskruiper”. Ook hebben we daar Blauwe Rotslijster, Rotszwaluwen, Rotsduiven
en enkele Vale Gieren goed kunnen zien.
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Tot slot zijn we nog bij een waterval net buiten Bierge wezen kijken en voor het diner
ben ik nog met een reisgenote wezen wandelen en toen we terug kwamen lag het
plaatsje Bierge prachtig in het licht van de ondergaande zon.

Na een heerlijk diner zijn we met een paar mensen met Dick mee geweest om met
behulp van een batdetector op zoek te gaan naar vleermuizen, maar daar was het
waarschijnlijk al te koud voor, want die vonden we niet.
Zaterdag 3 november:
Onze eerste stop vandaag was bij het Castillo de Montearagón, waar we bij
aankomst op een paal een Slechtvalk met prooi zagen. Zwarte Tapuiten hebben we
daar ook prachtig gezien en verder o.m. Blauwe Rotslijster, Rode Patrijzen, Rode
Wouw en Rotsmus. Hier ook enkele Citroensijzen voorbij zien vliegen, wat voor mij
weer een nieuwe soort was.

Daarna zijn we naar Riglos gereden en ik heb zelden zo’n indrukwekkend landschap
gezien. Onderweg veel Rode Wouwen in de lucht.
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In het dorpje zelf werkte een Zwarte Roodstaart even goed mee voor de fotografen
onder ons.

Bij Riglos ook weer een nieuwe soort gezien t.w. Alpenheggenmus. Verder veel Vale
Gieren en Alpenkraaien. Ook kwam de eerste Lammergier van deze reis overvliegen.

Op de terugweg zijn we nog naar een stuwmeer gereden, waar een slaapplek van
Kraanvogels zou zijn, maar deze hadden blijkbaar een nieuwe plek uitgekozen, want
we zagen ze alleen in de verte voorbij vliegen. Daar nog wel een vos gezien en een
grote groep Kalanderleeuwerikken.
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Terug in het hotel hebben we de verjaardag van een van de leden van de groep
gevierd én getoast op de verjaardag van mijn dochter Sylvia.
Zondag 4 november:
Vandaag zijn we naar de hoge Pyreneeën geweest. De eerste stop was bij een mooi
dal, wat een goede plek zou zijn voor Rotskruiper, maar deze liet zich daar helaas
niet zien. Wel zagen we daar een paar Steenarenden vliegen en een Lammergier.
We hebben een wandeling in het bos gemaakt en merkten dat niet alleen in Drenthe
hunebedden te vinden zijn. In het bos zagen we o.m. Goudhaan, Kuifmees,
Staartmees en Zwarte Mees en hoorden we zowel Boomklever als Boomkruiper.

We zijn vervolgens naar de stuwdam bij Embalse de Lanuza gereden waar de
Rotskruiper zich wél prima liet zien.
Na een koﬃestop zijn we naar de Spaans-Franse grens gereden bij Portalet en
hebben daar op een parkeerplaats geluncht, waarbij we een prachtig uitzicht
hadden op de besneeuwde bergtoppen.
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Na de lunch hebben we een wandeling in de bergen gemaakt en zagen we veel
Alpenkraaien en enkele Alpenkauwen en ontdekten we boven op een bergkam twee
Pyrenese Gemzen. Toen we weer terug gingen ontdekten we een stukje verder een
groep van 11 Gemzen. We zagen er ook nog een Geelgors.
Op de terugreis naar het hotel zijn we opnieuw bij de stuwdam gestopt en kon ik de
Rotskruiper ook mooi fotograferen. Er zaten meerdere exemplaren, die we ook
vliegend erg goed konden bekijken.

De laatste tussenstop was bij een snelstromende rivier waar enkele
Waterspreeuwen zaten.
Maandag 5 november:
Vanochtend zijn we naar de steppen van Los Monegros geweest. Daar opnieuw
twee voor mij nieuwe soorten gezien t.w. Zwartbuikzandhoen en Kleine
Kortteenleeuwerik.
Verder zagen we o.a. nog twee Steenarenden, enkele Smellekens, veel
Kalanderleeuwerikken, Steenuil, Theklaleeuwerik en Iberische Klapekster.
Ik had erg gehoopt dat we ook Witbuikzandhoen zouden zien, want dat is een van
mijn favoriete vogelsoorten van Europa, maar deze lieten zich helaas niet zien.
Veel van de steppe is ontgonnen voor de landbouw, maar er zijn nog enkele stukken
echte steppe. Nog een wandeling gemaakt in zo’n gebied, tot het begon te regenen.
Daarna koﬃe gedronken in het meest ongezellige café van Spanje, maar de koﬃe
was er prima.
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Tenslotte zijn we nog naar het meer van Sariñena geweest om watervogels te kijken
en we eindigden op een industrieterrein waar meer dan 100 Grielen bleken te zitten.
Dinsdag 6 november:
Vanochtend eerst gekeken bij een ravijn vlakbij Bierge. Dit lijkt een prima plek voor
de Oehoe, welke we overigens niet zagen. Je kon aan het water in de rivier goed
zien dat het hard geregend had.

Daarna zijn we naar Embalse de Vadiello gereden, een schitterende plek met hoge
rotswanden, mooie herfstkleuren en een stuwmeer.

Hier zagen we o.a. een Rotskruiper, veel Vale Gieren en enkele verwilderde geiten.
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Vervolgens zijn we naar Santa Cilia gereden voor een bezoek aan een
gierenrestaurant, waarbij we op slechts enkele meters van een grote groep Vale
Gieren zaten, terwijl Manuel Aguilera (de gierenman) de dieren voerde.

Hij doet dit al zo’n 30 jaar en de gieren kennen hem. Hij is ooit dit project begonnen
om de Lammergier voor uitsterven te behoeden en met succes, want er broeden nu
weer 40 broedparen in de Pyreneeën. Hij geeft de vogels slachtafval waaronder
lamspoten, waarvan de Vale Gieren het vlees eten en de botten overblijven voor de
Lammergieren. Hier prachtige portretjes van deze majestueuze vogels kunnen
maken.

Pagina 9

Ook de Lammergier kwam nog over vliegen.

Op de terugweg naar het hotel zagen we een Vos.
Na het diner hebben we de kokkin met een applaus bedankt voor haar heerlijke
gerechten en hebben we een pubquiz gespeeld, waarbij het winnende team een
leuk boekje won. Het was het boekje “Natuur in de stad”, geschreven door Dick de
Vos.
Woensdag 7 november:
De laatste dag van de Pyreneeënreis. We vertrokken vanochtend om 08:30 uur uit
Bierge. Na een koﬃestop kwamen we tegen de middag aan in Barcelona. Daar zijn
we gaan vogelen in de Delta del Llobregat, een wetland pal naast het vliegveld.
Het was lekker weer en we zagen aardig wat vogels, w.o. Bruine Kiekendief,
Dodaars, Grote Gele Kwikstaart, IJsvogel, Kieviten, Koereiger, Waterpieper en
Watersnippen en ook zaten er veel Roodwangschildpadden.
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De dag eindigde echter erg vervelend. Een van onze busjes bleek namelijk te zijn
opengebroken en van verschillende reisgenoten bleken koﬀers en/of rugzakken te
zijn gestolen. Ook mijn koﬀer hadden ze meegenomen. We zijn daarop direct naar
het vliegveld gegaan om aangifte te doen bij de politie en hebben daar een paar uur
gezeten eer alles geregeld was. Gelukkig haalden we nog wel onze vlucht naar
Nederland.
Later bleek dat een van de startbanen gesloten was, waardoor het vliegtuig ook nog
een uur later vertrok en we al die tijd in het toestel moesten wachten.
Ondanks de tweede helft van deze dag heb ik een heerlijke vakantie gehad. Het
was mijn eerste groepsreis en het is me prima bevallen. Dus voor herhaling vatbaar.
Alles was prima geregeld. We hadden een erg leuke groep. Dankzij de deskundige
gidsen hebben we veel mooie gebieden bezocht en mooie vogels gezien. Het hotel
was uitstekend en de gastvrijheid van de zussen Anna en Eva erg groot. Het eten
was er voortreﬀelijk.
Maar vooral heb ik genoten van de prachtige natuur, de mooie dorpjes en de vele
vogels. Ik heb totaal 104 soorten vogels waargenomen, waarvan zes uitsluitend op
gehoor. Tijdens deze reis kreeg ik zes voor mij nieuwe soorten te zien.
Leo Tukker
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Bijlage:
Aan het einde van iedere dag kwamen we als groep bij elkaar om de waarnemingen
van die dag door te nemen en op de groepslijst te zetten. Deze groepslijst bevat
ook soorten, die ik zelf niet heb waargenomen en deze wordt geplaatst op de
website van Birding Breaks.
Vogels, die ik zelf heb waargenomen (in alfabetische volgorde, lifers in cursief)
Aalscholver
Alpenheggenmus
Alpenkauw
Alpenkraai
Audouins Meeuw
Blauwe Reiger
Blauwe Rotslijster
Boomklever (H)
Boomkruiper (H)
Boomleeuwerik (H)
Bruine Kiekendief
Buizerd
Cetti’s Zanger
Cirlgors
Citroensijs
Dodaars
Dwergarend
Ekster
Europese Kanarie
Fuut
Gaai
Geelgors
Geelpootmeeuw
Geoorde Fuut
Goudhaan
Graspieper
Graszanger
Grauwe Gans
Grauwe Gors
Griel
Grijze Gors
Grote Bonte Specht (H)
Grote Gele Kwikstaart
Grote Lijster
Grote Zilverreiger
Hop
Houtduif
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Huismus
Iberische Klapekster
IJsvogel
Kalanderleeuwerik
Kauw
Kievit
Kleine Kortteenleeuwerik
Kleine Trap
Kleine Zilverreiger
Kleine Zwartkop
Kneu
Koereiger
Kokmeeuw
Koolmees
Kraanvogel
Krakeend
Kuifleeuwerik
Kuifmees
Lammergier
Meerkoet
Merel
Oeverloper
Ooievaar
Monniksgier
Pimpelmees
Provençaalse Grasmus
Putter
Raaf
Ringmus
Rode Patrijs
Rode Wouw
Roodborst
Roodborsttapuit
Rotsduif
Rotskruiper
Rotsmus
Rotszwaluw
Slechtvalk
Slobeend
Smelleken
Sperwer
Spreeuw
Staartmees
Steenarend
Steenuil
Theklaleeuwerik
Tjiftjaf
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Torenvalk
Turkse Tortel
Vale Gier
Veldleeuwerik
Vink
Waterhoen
Waterpieper
Watersnip
Waterspreeuw
Wilde Eend
Wintertaling
Witte Kwikstaart
Zwartbuikzandhoen
Zwarte Kraai
Zwarte Mees
Zwarte Roodstaart
Zwarte Spreeuw
Zwarte Tapuit
Zwartkop
Zwartkopmeeuw
Insekten:
Bloemkoolsprinkhaan
Wekkertje
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Vlinders:
Bont Zandoogje
Bruin Blauwtje
Koolwitje
Oranje Luzernevlinder

Zoogdieren:
Pyrenese Gems
Vos
Wild Zwijn
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