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Inleiding & deelnemerslijst 
 
Vlinderen in het voetspoor van Nabokov 
 
Nabokov, de schrijver van o.a. Lolita, was naast schrijver ook vlinderdeskundige. Hij be-
studeerde vooral de blauwtjes en postuleerde theorieën over hoe evolutie van blauwtjes 
is verlopen. In zijn tijd werd hij als amateur door de professionals niet erg serieus geno-
men, maar recent onderzoek heeft aangetoond dat hij wel degelijk gelijk had. 
In de jaren veertig van de twintigste eeuw deed Nabokov onderzoek in de Montes Univer-
sales en de Sierra de Albarracín in Spanje. Hij had het gebied waarschijnlijk zorgvuldig 
geselecteerd vanwege de grote verscheidenheid aan blauwtjes. Soorten als het Spaans 
esparcetteblauwtje, Spaans bleek blauwtje, Spaans saffierblauwtje, parelmoerblauwtje 
en kwartsblauwtje komen hier ook zeventig jaar later nog steeds in grote aantallen voor. 
Daarnaast kunnen we nog meer Spaanse endemische vlindersoorten als de Spaanse pa-
relmoervlinder en het Spaans oranje zandoogje verwachten en vaak terwijl de vale gieren 
en aasgieren boven de bergen zweven. We verblijven in het stadje waar Nabokov ook 
verbleef, Albarracín. Het middeleeuwse stadje met smalle steegjes is de uitvalsbasis voor 
de hele week. Per dag bezoeken we twee tot drie locaties in het uitgestrekte natuurge-
bied. 
 

 
 
 
Albarracín profileert zichzelf als “El pueblo mas bonito de España”; het mooiste dorp van 
Spanje. Het Moorse stadje ligt op een hoogte van ongeveer 1100 meter op een schierei-
land in de rivier de Guadalaviar. Het stadje heeft steile kleine straatjes, steegjes en door-
gangen. Albarracín is de grootste plaats in het uitgestrekte natuurgebied Montes Univer-
sales en Sierra de Albarracín. Het gebied heeft een oppervlakte van ongeveer de provin-
cie Utrecht. Het is dunbevolkt, in het hele gebied wonen ongeveer 5000 mensen. De 
berggebieden maken deel uit van het Sistema Ibérico, een gebied met een lengte van 
ongeveer 500 km. De rivieren Taag, Júcar en Guadalaviar ontspringen er. De hoogste 
toppen in de Montes Universales zijn bijna 2000 meter hoog. In het gebied komen ver-
schillende geologische lagen aan de oppervlakte waardoor er een gevarieerde planten-
groei is ontstaan. Het gebied staat al meer dan 100 jaar bekend om zijn bijzonder rijke 
vlinderfauna en verschillende Spaanse endemische soorten komen alleen in dit gebied 
voor. Nabokov had het gebied natuurlijk zorgvuldig geselecteerd vanwege die rijke vlin-
derfauna, want vooral de soortenrijkdom aan blauwtjes is groot. 
 
Bron: Verslag Vlinderreis Albarracín 2014 
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Deelnemerslijst 

Reisleiding: Joost Uittenbogaard & Klaas van Dort 

Deelnemers: Guus Dekkers 
Wil Folkers 
Renée Lankhorst 
Marian Schut 
Stella Bos 
Michel van Adrichem 
Loes Bakker 
Marcel Mutsaers 
Marijke Ammerlaan 
Alma Leegwater 
Pierre van der Wielen 
Alexander Delfos 
Adrie Vermeulen 
Ad Brouwers 
Dik Vonk 

Foto’s: Ad Brouwers, Adrie Vermeulen, Alkasa, Joost Uitten-
bogaard, Stella Bos, Renée Lankhorst, Dik Vonk, Wil 
Folkers, Alexander Delfos, Marian Schut, Guus Dek-
kers, Pierre van der Wielen, Marcel Mutsaers 

Samenstelling verslag: Marcel Mutsaers 

Groepsfoto (v.l.n.r.: Renée, Dik, Joost, Stella, Klaas, Pierre, Loes, Michel, Wil, Adrie en 
Alexander; niet op de foto: Marian, Marcel, Marijke, Alma, Guus en Ad)  
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Dagverslagen 
 
Dag 1 – Donderdag 23 mei 2019                                                            Klaas van Dort 
 
We schrijven 23 mei 2019. De KNNV ging weer vlinderen, in het oosten van Spanje dit 
keer. Na een vlotte afhandeling op het vliegveld van Valencia reden we met een 
kruissnelheid van pakweg 110 km/uur noordwaarts over de ringweg. Al snel vlogen de 
natuurwaarnemingen me om de oren. ‘Dwergarend’! klonk het vanachter de ruim 
bemeten voorruit van ons comfortabele bestelbusje. Ik zag slechts sinaasappelboom-
gaarden alom, maar mijn bijrijder Pierre werd hoog boven het fruit in de blauwe lucht 
een voortvluchtig stipje gewaar. Voor hem was dat ruim voldoende om kordaat 
Observado te verrijken met een waarneming van (Hieraaetus pennatus synoniem: Aquila 
pennata). Het betrof de witte vorm, verzekerde hij mij. Kortom, de KNNV-vlinderreis 
2019 ging actief van start, Pierre wist enorm veel van vogels en hij had er zin in. Ook 
bomen waren hem niet vreemd (en reptielen, en vlinders, en orchideeën, en wat eigenlijk 
niet?; naar later bleek…).  
 
We vergaapten ons aan een forse roze bloeiende leeuwenbek. Gangbaar in Spanje is de 
Grote leeuwenbek (Antirrhinum major), maar bij deze soort is de bloeiwijze ijl. 
Determinerend met de onvolprezen Flora de Albarracín kom je dan al snel uit op A. 
litigiosum (= Antirrhinum barrelieri subsp. litigiosum = A. hispanicum). Wat een 
geruststelling, echte wetenschappers bedachten maar liefst drie namen voor één en 
dezelfde plant. Er stonden veel hemelbomen (Ailanthus altissima) in de berm van de 
prachtige weg die ons leidde van Teruel naar Albarracín, onze eindbestemming. De 
hemelboom (niet te verwarren met de Smalbladige es – Fraxinus angustifolia – die in 
Spanje langs beken voorkomt) schijnt gevaarlijk te zijn (oorspronkelijk afkomstig uit 
China, dus wees gewaarschuwd!). Ik citeer Wikipedia:  
 
‘De hemelboom wordt beschouwd als een invasieve uitheemse plantensoort wegens grote 
concurrentie met inheemse soorten, snelle groei en verspreiding en omdat deze soort 
allelopatische chemicaliën bevat, dat wil zeggen: deze soort scheidt chemicaliën af die 
het gedrag, gezondheid, groei en fysiologie van andere planten en van insecten kan 
beïnvloeden. Daarnaast kan deze soort straatverharding opdrukken en beschadigen’, 
einde citaat.  
 
Poe! Is me dat schrikken!. Nu is het mij wel eens opgevallen dat iedere boom (al dan niet 
inheems) de buurbomen beconcurreert, en – mits langs de openbare weg geplant – in 
staat is om straatverharding omhoog te drukken, ook paddenstoelen en kruiden kunnen 
dat overigens, zoals iedere fietser door boomloze landschappen weet. Waar maken we 
ons druk om? Ik zou zeggen ‘Save the trees’, weg met die verharding! Dit terzijde.  
 
Terug naar het busje. Na een kleine drie uur rijden bereikten we ons hotel aan de rand 
van het nog steeds Moors aandoende stadje Albarracín. Geheel conform het vooraf 
opgestelde programma (door Joost opgetekend in een zwarte map die nu nog ergens op 
de verhuurbalie van Interrent moet liggen…) startte de eerste excursie op de oever van 
de snelstromende Río Quadalaviar. De strook beekbegeleidend bos was nog net groot 
genoeg om een zeventigtal (!) Bleke bosvogeltjes te huisvesten (telling Loes). Even 
verderop wees Renée op Groot parelzaad, enz. De bloemplanten hielden de doorwinterde 
vlinderaars en insectenminnaars echter niet lang bezig. Ze werden onweerstaanbaar 
aangelokt door vele fladderaars in de Rambla de Valverde aan de andere kant van de 
weg. Ze verspreidden zich, Joost voorop, enthousiast over de oververhitte kalkrotsen van 
de droge rivierbedding, en waren er urenlang dolgelukkig………... 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Invasieve_soort
https://nl.wikipedia.org/wiki/Invasieve_soort
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Bleek Bosvogeltje                    En waren er urenlang dolgelukkig… 

      
           Knoopkruidparelmoervlinder 

’s Avonds gingen we uit eten. Het hotel levert weliswaar iedere ochtend een prima 
ontbijt, maar ’s avonds is de keuken gesloten. Om het Plaza Major te bereiken, daar 
bevinden zich de meeste restaurants, moesten we een flink eind omhoog lopen door de 
smalle straatjes van het ‘casco antiguo’, de historische dorpskern. De klim leverde de 
mogelijkheid op om kennis te maken met een typisch Spaans muurplantje, Sarcocapnos 
enneaphylla. Dit subtiel geel-wit-paars bloeiende lid van de Papaverfamilie heeft geen 
Nederlandse naam. Je zou het ‘Maagdenschoentje’ kunnen noemen, vrij vertaald naar het 
Spaanse ‘Zapatitos de la Virgen’. 
 
Dag 2 – Vrijdag 24 mei 2019                                                               Adrie Vermeulen 
 
Allereerst bleek bij het opstaan er een dikke bewolking te hangen en dreigde het te gaan 
regenen. Dat was even slikken. Maar zoals afgesproken kwamen we om 8.00 uur bijeen 
in het kleine eetzaaltje van hotel Albarrán voor het ontbijt. Dat was even schrikken voor 
het personeel, want dat de groep gelijktijdig binnen kwam lopen hadden ze niet 
verwacht. Het duurde dus nogal lang voordat alle tafeltjes voorzien waren van ontbijt. 
Dan maar wat later vrolijk op weg richting Noguera om aldaar in diverse beekdalen te 
gaan wandelen.   
 
Onderweg zagen we veel struiken met witte bloesem. Geen idee, maar later bleken het 
bloeiende krentenboompjes te wezen. Toen zagen we ook meidoorn in bloei en de gele 
zuurbes stond ook volop te bloeien, net als de stekelbrem. Zo kwamen we al met al tot 
de ontdekking dat het voorjaar wat later begon als bij ons vanwege de hoogte van het 
gebergte. Albarracín bevindt zich immers op 1100 mtr. boven AP. De toppen van de 
bergen zaten in de mist en het was best fris. 
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Bloeiende Krentenboompjes          Het eerste beekdal 

Bij het eerste beekdal aangekomen zagen we alras bij een uitkijkpunt met zitgelegenheid 
en een fonteintje een groepje witte bosvogeltjes. Leuk, want gisteren zagen we de gele. 
De hoeveelheid zonnenroosjes was ook een lust voor het oog. Op diverse rotsblokken 
waren rotstuintjes aanwezig met sedum, muisjesmos, groot duinsterretje en diverse 
korstmossen, zoals geel korstmos. De bergfluiter liet zich horen en het baltsgedrag van 
een stelletje Europese kanaries viel te bewonderen. Een paar raven werden ook gezien. 
Leuk was ook het brilkruid met de zaadjes als een brilletje en we hadden ook oog voor 
het levendbarend gras met zijn vruchtjes. Overal zagen we polletjes tijm. 
 
Toen begon het te regenen zoals verwacht en was het vlug de busjes in op weg naar 
Noguera voor een bakkie koffie. Het was als een overval in het kleine barretje toen de 
groep daar binnen kwam. Gelukkig werd het al snel droog en werd er brood en beleg 
gekocht voor de lunch, die werd op het terrasje van de betreffende bar genuttigd. 
Daarvoor moesten weer een aantal stoelen naar buiten en was het gezellig eten zo met 
elkaar. 
 

      
Het Barretje in Noguera             Lunch 

In de middag reden we op 1700 mtr. in de mist met zicht tot ca. 60 mtr. Verderop 
werden we weer losgelaten om langs een weg te lopen op zoek naar de eerste te 
verwachten vlinders. Allereerst hoorden we een orpheusspotvogel met haastige 
imiterende zang als een bosrietzanger. Hij was ook goed zichtbaar en dus boeiend om 
even bij stil te staan. De zonnenroosjes zagen er verregend uit. Spoedig werden diverse 
blauwtjes gezien, zoals icarusblauwtje, tijmblauwtje en bloemenblauwtje. Geregeld kwam 
man oranjetip gehaast langs vliegen op zoek naar een vrouwtje en ook zagen we diverse 
veldparelmoers. Een atalanta streek ook even neer op het asfalt. Een spikkeldikkopje 
werd ook gezien, of was het een aardbeivlinder? 
 
Beide busjes vol, dan was iedereen er en gingen we weer richting hotel. Maar eerst even 
stoppen bij een bremraap die onderweg gezien was. Zodoende stonden we midden op 
het weggetje stil en moesten plots de busjes en ook wij aan de kant want er kwam een 
auto aan. Dat zul je net zien. Vanuit het busje werden op een mooi plateau een aantal 
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witte affodils gezien. Direct werd er geroepen om even te stoppen om daar rond te 
kijken. Dat even werd een uurtje moet je bedenken. Tenslotte zijn we echte 
natuurliefhebbers. Bij het uitstappen hoorden we de roep van koekoek en hop en tevens 
de zang van  boomleeuwerik en vink. In de lucht zweefde een vale gier en er vloog een 
alpenkraai over. Ook zat er een blonde tapuit. Er werden weer veel foto's gemaakt van 
diverse soorten insecten, vlinders en planten. Mooi konden we een zittende koningspage 
bekijken. Kogelbloem was ook erg aanwezig en ook een paarse akelei.  
 

      
Klaas legt uit                   Orobanche crenata (Bremraap) 

Bij de busjes aangekomen voor vertrek werd er gezegd dat er kievitsbloemen waren 
gezien. Je begrijpt dat iedereen die moesten zien, dus op naar de bewuste plek. Ze 
waren echter niet gespikkeld maar prachtig gestreept, erg bijzonder. 
 
Met dank aan Joost en Klaas gingen we voldaan en vermoeid van deze dag uiteindelijk 
terug naar ons hotel in Albarracín. Ondanks de regen in de morgen en het wat sombere 
weer was het toch nog een mooie dag geworden. 
 
Dag 3 – Zaterdag 25 mei 2019                                                            Renée Lankhorst 
 
Vandaag gaan we het beschermde natuurgebied Pinares de Rodeno, gelegen tussen 
Albarracín en Bezas, bezoeken. Na het ontbijt vertrekken we rond 9 uur en rijden via Gea 
de Albarracín naar het zuiden. Onderweg lukt het niet om inkopen voor de lunch te doen, 
de winkels blijken gesloten te zijn. Het is vanochtend behoorlijk koud en er staat veel 
wind.  
 
Op een hooggelegen punt is het te koud om te stoppen en we rijden iets verder naar een 
wat lager punt waar we tot 12 uur gaan rondkijken. Er staan hier veel zeedennen. 
Vroeger tapte men hars af. Veel vlinders worden vanochtend niet gezien vanwege de 
weersomstandigheden. Wel zien we een steenarend vliegen en een vale gier. De roep van 
een raaf klinkt. Grijze gors, roodborsttapuit, Provençaalse grasmus en cirlgors worden 
waargenomen. De kwartel laat veel van zich horen. Dan klinkt een hard geluid. Het blijkt 
een blaffende ree te zijn die we later rennend zien. Er staan hier ook veel eiken in bloei. 
We zien veel bloeiende planten die we niet allemaal op naam kunnen brengen. O.a. staan 
er veel bremrapen en we vinden een adonis.  
 
Om 12 uur is iedereen terug bij de busjes. Ook Klaas is terug, hij reed terug naar 
Albarracín om inkopen te doen voor onze lunch. We rijden dan naar het iets verder 
gelegen informatiecentrum: ""Centro de Informacion de Dornaque””. Het weer is 
inmiddels een stuk beter geworden en we genieten van onze lunch bij de picknicktafels 
die bij het centrum staan. Daarna gaan we een wandeling maken. Het is een route van 
4,1 km die langs prehistorische rotstekeningen leidt (pinturas rupestres). Bij het begin 
van de wandeling horen en zien we een Iberische meerkikker. Er vliegen nu vlinders, o.a. 
wordt een klein koolwitje, een hooibeestje en een Spaans klein tijmblauwtje gezien.  
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Mooie wandeling door de “Pinares de Rodeno” 

Onderweg zien we veel bloeiende planten, zoals aspergeorchis, harlekijn, wit bosvogeltje, 
vleugeltjesbloem, graslelie, handekenskruid, vellea spinosa, populierbladzonneroosje, 
pijpbloem, korenbloem, blauw druifje, kuifhyacinth, spinnenorchis, leverbloempje (blauw 
en wit). Het pad is rotsig, in het begin stijgend. Op een gegeven moment lopen we door 
een bos van zeedennen met baardmos op de stammen. Het is hier een oude 
harsplantage. De rotsen hebben bijzondere vormen .Klaas vertelt dat dit wolzakverwering 
heet. De vormen zijn ontstaan door invloeden van wind, water en 
temperatuurverschillen. Het gebied trekt klimmers die hier kunnen boulderen. We zien 
een moerasparelmoervlinder, een groentje en een mi-vlinder. De Spaanse 
pijpbloemvlinder wordt heel mooi waargenomen. Er wordt veel gefotografeerd. Ook de 
Iberische bruine vuurvlinder, de argusvlinder, violette vuurvlinder en geel oranjetipje 
worden gezien. De prehistorische rotstekeningen, die afgeschermd worden door hekken, 
maken minder indruk dan de bijzondere vlinders die we zien.  
 

   
Prehistorische rotstekening         Slapende Moerasparelmoervlinder 

   
Mi-vlinder           Spaanse Pijpbloemvlinder 

Na de wandeling met veel mooie waarnemingen rijden we terug naar ons hotel waar we 
rond 18.30 uur aankomen. Om 20.30 uur zijn we volgens afspraak op de Plaza Mayor, 
waar Klaas en Joost weer een restaurant hebben uitgezocht in een van de vele nauwe 
straatjes van Albarracín. Na een heerlijke maaltijd lopen we terug naar ons hotel. Morgen 
gaan we naar Moscardon en Frias de Albarracín. 
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Dag 4 – Zondag 26 mei 2019                                                                    Ad Brouwers 
 
Vandaag uitstekend vlinderweer, 42 soorten dagvlinders gespot. De hele groep is 
derhalve goed gehumeurd. We rijden van Albarracín naar Royela, via Moscardon en Frias 
naar Colomarde.  Onderweg worden er drie stops gemaakt. Bij de eerste stop worden we 
getrakteerd door de uitbundige zang van de Europese kanarie. De geur- en kleurenpracht 
is indrukwekkend in dit verrassend ruige landschap. De meimaand is voor sommige 
vlindersoorten ietwat aan de vroege kant, daar staat tegenover dat vroege soorten zich 
goed laten zien en fotograferen. Bovendien is de  vegetatie  nog fris en de bloemenpracht 
is, voor de oplettende wandelaar, opwindend rijk aan soorten. Er stroomt nog flink wat 
water door de bergbeek en de waterval, vlakbij een oude watermolen,  La Cascada y el 
Molino Viejo de Calomarde.  Van vochtig naar droog, een mooier gradiënt kan bijna niet. 
 

   
Colomarde             Roodstreephooibeestje - Coenonympha glycerion iphioides 

Bij de tweede stop gebruiken we de lunch, zien we de donkere erebia vliegen. Ook de 
koningspage komt met razende vaart langs en het mooie roodstreephooibeestje laat zich 
bewonderen. Daar zien we de forse roodgestreepte oliekever traag en foeragerend over 
de bodem kruipen. Zo te zien is het een hoogzwanger vrouwtje, vol eitjes die soms tot 
2000 in aantal worden gelegd. Of deze soort, evenals onze gewone oliekever parasiteert 
bij bijen weet ik niet. 
 

   
Roodgestreepte Oliekever - Berberomeloe majalis                Lunch 

Onderweg, naar de derde locatie, stoppen we bij een uitkijkpunt en kijken over 
hoogplateau. We zijn ongemerkt een heel stuk geklommen en vervolgens gedaald en 
kijken over Arroyo de la Dehesa dat op 1100 meter hoogte ligt. Naaldbomen begroeid 
met Maretakken, dat is een opmerkelijke aanpassing aan de waardplanten. In de flora 
wordt het een ondersoort genoemd Viscum album subsp. Austriacum. Het bloeiende 
Europees krentenboompje vormt met haar witte bloemen een mooi contrast. In de verte 
ligt Frías de Albarracín onze laatste stop voor deze dag. In het dorp wordt geparkeerd en 
lopen we langs Fuente del Berro of de Blanco-rivier, een prachtig verscholen dal dat 
verderop schaduwrijk en fris groen is. De veldparelmoervlinders, bezig met copuleren, 
gaan onverstoord verder met dit tijdrovend werk. Nog een uurtje doorgebracht bij een 
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blauwtjes drinkplek, waar vooral het adonisblauwtje zich laaft aan vocht en mineralen. Al 
met al een mooie afsluiting van een mooie dag. 
 

   
            

Dag 5 – Maandag 27 mei 2019                                                       Michel van Adrichem 
 
Vandaag staat eerst een bezoek aan een dennenbos nabij Bronchales (Sierra del 
Tremedal) op het programma om daarna via Griegos (dal van de Rio Griegos) naar Villar 
del Cobo (dal van de Rio Guadalaviar) te rijden. 
 
Om 09.05 vertrekken we. Eerst rijden we naar Noguera de Albarracín om in de 
supermarkt en bij de bakker inkopen te doen voor de lunch. De bakker in Noguera heeft 
heerlijke empenada’s met tonijn. Nadat de inkopen zijn gedaan vervolgen we onze weg. 
We passeren een schaapskudde met waakse honden. De beoogde parkeerplaats ligt 
echter vol met gekapte bomen. We zullen een andere parkeerplek moeten zoeken. 
Uiteraard wordt een mooie plaats gevonden. Het is een opvallend open dennenbos met 
gras als ondergroei. Dode dennen staan er niet maar er liggen wel behoorlijk wat 
gekapte dennen. Hier in de Sierra del Tremedal (fuente de Cante) vind je volgens Klaas 
het mooiste dennenbos van de Sierra de Albarracín. Niet verwonderlijk dat Klaas dat vind 
want op de dennen bevinden zich paardenhaarmos, baardmos, bruin boerenkoolmos en 
purpergeweimos. Dit purpergeweimos lijkt op een gewei en is van boven grijs maar als je 
de onderkant vochtig maakt, wordt het wat paarsig. Ook het boerenkoolmos is een goed 
gekozen naam. Hoog in de dennen zien we een ondersoort van de maretak (Viscum 
album subsp. austriacum) die parasiteert op dennen. Heel veel bloemen zien we niet 
maar er staan wel een stuk of vijftig orchissen in het bos. Uiteindelijk scoren we hier toch 
tien soorten vlinders waaronder één nieuwe voor deze reis: de kardinaalsmantel.  
 

     
Paardenhaarmos             Baardmos                 Purpergeweimos 
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Onze volgende stop ligt halverwege Griegos en Villar del Cobo: dal van Rio Griegos. Hier 
worden we weer losgelaten. Zoals iedere keer verspreidt iedereen zich op zoek naar van 
alles: dagvlinders, nachtvlinders, vogels, plantjes enz. Voor enkelen ligt de nadruk op 
vlinders maar lang niet voor iedereen. Alhoewel het een parelmoervlinder is die werkelijk 
van bijna iedereen de aandacht krijgt. Er is in de groep een zeer brede belangstelling en 
kennis.  
 

   
Veldbiologen aan het werk           Rio guadalaviar 

De laatste stop ligt even voorbij Villar del Cobo in het dal van de Rio Guadalaviar. Het is 
een redelijk brede en prachtige bedding waar de rivier door heen stroomt. Het is 
inmiddels 13.30 en tijd voor de lunch. We smullen van: asperges, olijven, diverse 
kaasjes, Spaanse ham, olijvenbrood, stokbrood, empenada’s, paprika’s, tomaten en sap. 
Joost en Klaas zorgen ervoor dat het ons aan niets ontbreekt. Na de lunch gaan we op 
pad. Het gebruikelijke patroon treedt op: iedereen verspreidt zich op zoek naar de 
gewone en mooie verrassingen van flora en fauna. Guus vindt bij deze laatste stop een 
prachtige nachtvlinder: de prachtpurperuil (Eublemma purpurina). Dit is een Midden- en 
Zuideuropese soort die zich naar het noorden heeft uitgebreid en inmiddels ook in 
Nederland is aangetroffen. In dit dal vinden we maar liefst 40 soorten dagvlinders 
waaronder weer enkele nieuwe soorten voor deze reis: het klaverblauwtje, 
heideblauwtje, tweekleurig hooibeestje en de prachtige mozaïekparelmoervlinder.  
 

   
Na de lunch gaan we op pad            Het dal van de Rio Guadalaviar. 

De terugweg naar het hotel leidt ons via Tramacastilla. Op de weg tussen Villar del Cobo 
en Tramacastilla doen we nog twee verrassende waarnemingen. Eerst zien we bij een 
soort waterbassin vlak langs de weg zes tot acht vale gieren. De gieren bevinden zich op 
een meter of vijftig van de busjes. Onze busjes stoppen voor deze spectaculaire dieren. 
Terwijl wij het prachtig vinden om deze imposante vogels van zo dichtbij te kunnen 
bewonderen, is het overduidelijk dat de gieren hier anders over denken. Een seconde of 
tien overdenken ze de situatie om daarna één voor één naar de afgrond te hippen en in 
de diepte te verdwijnen. Net bekomen van deze indrukwekkende waarneming stopt het 
busje voor ons alweer. Op het moment dat we ons af beginnen te vragen wat ze voor ons 
zien, verschijnt in ons  zicht een Iberische steenbok. Van de Spaanse - of Iberische 
steenbok zijn vier ondersoorten bekend waarvan er twee zijn uitgestorven. Het dier 
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bevindt zich weliswaar wat hoger maar toch ook vrij dicht bij ons. Evenals de gieren 
verdwijnt de steenbok echter vrij snel weer uit zicht.  
 
Na terugkomst in het hotel nemen sommigen rust, anderen gaan foto’s bekijken en 
determineren. Voor hulp bij problemen met dagvlinders zit Joost op de patio. Het diner is 
iedere dag rond 20.30 in een ander restaurant. De tijd is voor Spaanse begrippen wat 
aan de vroege kant. Ook deze avond genieten we weer van een voortreffelijke maaltijd.  
 

   
Determineren in de patio van het hotel           Populierenpijlstaart 

Na het diner gaan we op zoek naar Guus. Guus heeft het nagerecht overgeslagen om een 
plaats te zoeken voor de nachtvlinderlamp en om een laken te spannen. Hij heeft 
uitgelegd waar hij wil gaan staan. Na het nagerecht en eventueel nog een kopje koffie is 
het inmiddels donker als wij op zoek gaan naar Guus. Na een minuut of wat lopen zien 
we in de verte een licht. Het is duidelijk waar Guus staat.  Als we aankomen heeft hij 
meteen al een verrassing. Op het laken bevindt zich een populierenpijlstaart. De meesten 
blijven nog een klein half uurtje en beginnen dan toch wel naar hun bed te verlangen. 
Enkelen blijven en gaan met Guus nog even door. Ik vind de populierenpijlstaart meer 
dan voldoende na een dag van veel mooie waarnemingen. 
 
Dag 6 – Dinsdag 28 mei 2019                                                                         Dik Vonk 
 
Naar het “uiterste” zuiden van Aragon: de Rio Gabriel  
 
Deze dag begint voor mij en een aantal anderen heel vroeg om 0.00 uur. We lopen terug 
van de nachtvlinderopstelling aan de rand van het dorp. De avond ervoor zijn er nacht-
vlinders gelokt met een LED-lamp bij een scherm. We genieten vooral na van de fraaie 
Populierenpijlstaart, de meest opvallende vangst, verder enkele uilvlindertjes, een span-
vlinder en een Agaatvlinder, die stiekem in het gras op 5 meter van het scherm was blij-
ven zitten. 
 
Na het routine-ontbijt is de volgende ochtendroutine met de busjes op stap om inkopen 
te doen voor de lunch: brood, kazen, ham, tomaat, paprika. Terwijl sommigen bood-
schappen doen in Noguera, bekijken anderen de plaatselijk moestuin met heel primitieve 
irrigatie en met uien en groenten in keurige rijtjes op kleine rilletjes.    
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De moestuin in Noguera      tijdens het inkopen waargenomen Hagedoornvlinder 

In Noguera is de bakker dicht. Het blijkt, dat om de dag wordt gebakken, in Noguera de 
Albarracín of in Torres de Albarracín. In het supermarktje in Noguera doet Klaas naast het 
broodbeleg nog een heel bijzondere aanwinst. Hij vraagt de dame in de winkel naar een 
boek over de lokale flora, die onder de naam van Noguera is uitgegeven. Weet zij daar 
iets van??? Ja hoor: Nota Bene haar man is één van de schrijvers, en Klaas mag het boek 
wel enkele dagen lenen! Het blijkt een uiterst nuttig werk met veel duidelijke kleuren-
foto’s.  
 
Daarna naar Torres de Albarracín voor brood, en vervolgens op weg voor het dagpro-
gramma. We rijden langs een Posada, een soort logeergelegenheid, wat een brokje cul-
tuurhistorie blijkt te zijn. Lang geleden, letterlijk in de tijd van paard en wagen, werd van 
staatswege de lokale handel bevorderd door de aanleg van nachtverblijven voor handela-
ren en andere reizigers, op onderlinge afstand van een dagreis met paard en wagen. Nog 
steeds zijn een aantal van deze gelegenheden actief als hotel. Naast de Posada’s zijn er 
ook Paradors, een luxere uitvoering. Onderweg bij Calomande zien we nog een derde 
vorm van logeerlocatie, en wel voor gieren. In dit geval geen nesten, alleen een steile 
hoge rotswand als slaapplaats.  
 
Vanaf Frias de Albarracín linksaf richting Moscardon, nog steeds een prima asfaltweg. We 
rijden door een “Pannenkoekenlandschap” = een groot, vlak en wat heuvelig boomloos 
gebied met kale bodem van steenslag en grote, cirkelvormige, kruipende jeneverbessen.    
 

   
Kruipende Jeneverbes vanaf afstand        ….en vanaf dichtbij 

We stoppen n.a.v. overvliegende koekoek en kijken een klein uur wat rond in de erg 
overzichtelijke lage vegetatie. De jeneverbes is ca 3 dm hoog. Aan de meters lange, lig-
gende, dikke gesteltakken zijn veel vruchten. Tussen de grote cirkels van de jeneverbes-
sen staan verspreid groepjes bloeiende Berberisstruiken en alleenstaande meidoorns en 
rozen. De ook in Nederland algemeen bekende Rozenmosgalwesp = Rhodites rosae is 
ook hier weer aanwezig. In de streek rond Albarracín is het een dagelijkse verschijning. 
Kennelijk is de soort hier veel algemener dan in Nederland.  ?? Of zijn de rozen zelf veel 
talrijker in deze droge, warme streek met veel struweel, waardoor de gal ook talrijker is 
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??  Op de kale bodem met steenslag tussen de Juniperus staan betrekkelijk weinig bloei-
ende planten, onder andere Lithodora fructicosus en Globularia . 
 
We slaan rechtsaf op een half-verharde veldweg met losse stenen  richting Fuente de 
Buey [Buey betekent os].  Na een ½ uur hobbelen stoppen we bij een oude stenen brug 
over een forse beek = Rio Cabriel. Naast de brug staan de bakstenen bruggenhoofden 
van een nog oudere brug.   
 

   
De nog oudere brug             Rio Cabriel 

Aan één zijde van de beek is een steile zonnige helling met open begroeiing en veel 
platte stenen, die opwarmen in de zon. Naast diverse blauwtjes en andere bekende vlin-
ders vinden we hier de eerste Rotsvlinder van deze reis. Onder zonnig gelegen platte ste-
nen zijn diverse soorten mierennesten te vinden: glimmende zwarte [oogst?]mieren, ma-
gere dofgrijze en roodbruine kleinere mieren en soms een duizendpoot[je] of een dikke 
lichtroze miljoenpoot. Uiteraard worden de opgelichte stenen weer netjes in hun oor-
spronkelijke stand terug gelegd. In één nest met roodbruine mieren zitten dikke larven, 
veel groter dan de mierenlarven en de volwassen mieren. Waarschijnlijk zijn het rupsen 
van een vlindersoort. Zij lijken in ieder geval op de nestfase van rupsen Pimpernelblauw-
tje in Nederland.   
 

   
Knoopmierenlarve en vermoedelijk blauwtjesrups          Wilgenworstjesgal 

In de oever van de beek op Bittere wilg = Salix purpurea zitten enkele gallen van de Wil-
genworstjesbladwesp = Pontania virilis. Deze goed herkenbare gal is deze reis op meer-
dere locaties gezien en kennelijk vrij algemeen. 
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We lunchen wat verderop bij de Ojos del Cabriel…   
 

   
Lunch in het veld               Aandacht voor een zweefvlieg 

…in een valleibodem met jonge aanplant van populieren op grote onderlinge afstand. Het 
lijkt op de oude vloeiweiden in Brabant. Na de lunch verkennen we in verschillende 
groepjes de omgeving met een bronnetje en met hellingen met open struweel. In het 
omringende terrein vinden we buiten de altijd intrigerende dagvlinders andere insecten: 
een soort haftvlinder. In de ruige vegetatie onder de populieren worden regelmatig 
Bruine daguilen opgejaagd, een dag-actieve nachtvlinder en verder zijn een zandloopke-
ver en de rouwvlieg Hemipenthes maura gezien. 
 
Er stroomt een heel ondiep beekje met een kiezelbodem en zeer helder water. Verschil-
lende soorten kokerjuffers en haftenlarven kun je over de stenen zien lopen.   
 

   
Soort kokerjuffer uit kiezelbeekje            Andere kokerjuffer in kiezelbeek 

Op weg naar de  busjes voor terugreis wordt behalve een koningspage ook een klein rood 
wantsje gezien Melanocoryphus albomaculatus [3e vondst deze reis] en de wants Rhaphi-
gaster nebulosa.  
 
We rijden in drie kwartier terug naar ons hotel. Een soortenrijke dag wordt weer met een 
heerlijk diner afgesloten. Voor de liefhebbers is er nog een nachtvlinder-toetje in de vorm 
van een Mendica-beer op de terugweg  naar het hotel en 2 rustende Kolibrievlinders te-
gen de muur van het hotel. 
 
Dag 7 – Woensdag 29 mei 2019                                                          Alexander Delfos 
 
De ochtend was als de andere ochtenden: de eetkamer vrijwel voor ons alleen. Met café 
solo en pan toch tostada. Rustig wakker worden. En wat waarnemingen van eerdere da-
gen bespreken die intussen niet of juist wel op naam gekregen zijn: gisters vlinderhaft, 
eergisters silene-uil. En Klaas heeft nu het raadselachtige plantje van de tweede dag op 
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naam gekregen: androsace maxima, dankzij de lokale flora die hij te leen heeft gekregen 
bij de supermercado van Noguera. Na het ontbijt iedereen klaarmaken om te vertrekken, 
lunch kopen en op pad. 
  
De eerste bestemming was de dolines Celadas de Bronchales: grote sinkholes in een 
open landschap. Een deel van de groep durfde het aan om in de grootste van de drie af 
te dalen: 300 meter doorsnee en 50 meter diep. Zij werd beloond met violette vuurvlin-
der, kleine vuurvlinder, veel kleine parelmoervlinder, veldparelmoervlinder, bloemen-
blauwtje (Joost en Michel op de helling), bruine daguil en klaverspanner. En de liefhebber 
van stenige hellingen was er ook: de grijze gors. Maar boven in de wind werden ook 
leuke waarnemingen gedaan: kortteenleeuwerik, kuifleeuwerik, brilgrasmus, orpheus-
grasmus, rouwspanner en hilltoppende koninginnenpages. Daarna allemaal de busjes in 
en bijna weg. Wacht, waar is Stella? Stella bleek een mooi plekje opgezocht te hebben 
zonder wind en zonder tijd. Compleet en opgelucht weer verder. 
 

   
Doline met op de bodem enkele dappere KNNV-leden            Wil en Marian op de rand van de Doline 

Tweede deel van de ochtend gingen we naar Monterde waar we een paar dagen eerder 
ook waren geweest, maar dit keer met mooier weer. Langs het beekje Rambla de Mon-
terde. Behalve ik, want ik wilde nu de rotsmus wel eens zien en ging het dorpje aan de 
andere kant uit, waar Pierre hem de vorige keer had gezien. En jawel, gelukt! Blij! En na 
nog wat leuke kleine vogeltjes en een hop-met-voer keerde ik weer terug bij de anderen. 
O.a. deze werden gemeld: kardinaalsmantel, knoopkruidparelmoervlinder, malrovedik-
kopje, rode rotslijster, bloedcicade. 
 

   
Rotsmus             Hop met bij 

Na gedane waarnemingen is het wel even fijn om op plekje in natuurlijke omgeving even 
lekker rustig te lunchen. Maar nee: "Hier loopt iets heel raars!" En inderdaad: een wants 
met een soort stekelig mandje op zijn rug. En Dik had hem in zijn boekje staan en wist 
er dus meteen wat over te vertellen: phyllomorpha laciniata, en het mandje is om de ei-
tjes (max. 28) veilig bij zich te houden, vooralsnog veiliger dan op waardplant. Wikipedia 
meldt nog dat vrouwtjes zowel eitjes leggen op de waardplant als op soortgenoten (man-
netjes en vrouwtjes). 
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phyllomorpha laciniata            Zwarte Wouw 

Na de lunch naar de droge rivierbedding Barranco de Vallejo Largo. En weer Rambla de 
Monterde een stuk verderop en drogere omgeving dan in het dorp. Sommigen begonnen 
een stukje terug bij een huisje waar 3 hoppen zaten. Hier heel wat vlinders: oa dwerg-
blauwtje, bloemenblauwtje, turkooisblauwtje, groentje, veldparelmoervlinder, reseda-
witje, kalkgraslanddikkopje, andoorndikkopje. Maar schijnbaar geen nieuwe soort erbij 
vandaag. En onder de niet-dagvlinders een overvliegende zwarte wouw, stenopogon cos-
tatus (een oranjige roofvlieg); een soort prachtlynxspin; synaphe bombycalis (leuke licht-
mot), sofiekruid, hypecoum imberbe met z'n vreemde gele bloemen, brilkruid, en Klaas 
was in z'n nopjes met rhamnus saxatilis. 
 
Terug in het hotel werden meteen al wat foto's bekeken en Marcel bleek een esparcette-
blauwtje op de foto te hebben. Dus toch een soort erbij vandaag op de dagvlinderlijst. 
 
Het plan was om vandaag buiten te gaan eten op de camping en er was hoop dat we 
daar een plek zouden kunnen vinden om te gaan nachtvlinderen na het eten. Toch een 
beetje koud buiten dus hebben we lekker binnen gezeten. Een goede plek voor nachtvlin-
deren was toch lastiger dan gedacht dus dat ging niet door. Maar Guus werd steeds on-
rustiger en dan weten we het wel: hij gaat toch het doek ergens ophangen. Het werd 
weer hetzelfde veldje als eergisteren. Bij het verlaten van de camping hoorden we een 
dwergooruil roepen ... of toch niet? Ook de vroedmeesterpad kan zo'n soort geluid kan 
maken. Intussen had Guus het licht al aan en Dik ging een laken ophangen op de binnen-
plaats van het hotel.  
 

   
Vroedmeesterpad             Roodbandbeer 

Na de eerste roodbandbeer voegden Pierre en Alma zich bij ons met het nieuws dat ze de 
vroedmeesterpad gevonden hadden onder de eerste dakpan waar ze onder keken, omdat 
dat een logische plek zou zijn. Na precieze uitleg ben ik op pad gegaan om mijn eerste 
vroedmeesterpad te zien en met succes. Met eitjes om de achterpoten en zand op rug en 
eitjes: hij was duidelijk ingegraven geweest om uitdroging te voorkomen. Op het doek op 
het veldje kwamen oa: roodbandbeer, zuringuil, gele kustspanner, eupithecia extremata 
(dwergspanner), enolmis acanthella (dikkopmot), veelkleurige lichtmot, een medicabeer 
die eitjes ging leggen, cleonymia baetica (of zo'n excentrieke uil die er op lijkt). Op de 
binnenplaats 4 mooie nog naamloze nachtvlinders. Eén uit de hadena luteocincta-groep: 
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een mooie donkere uil met iets wit en oranje erin. We hebben het niet te laat gemaakt 
om de volgende dag weer fit aan de start te kunnen verschijnen voor weer zo'n mooie 
serie waarnemingen. 
 

     
Hadena luteocincta.?  Cleonymia baetica ?   Itame vincularia   

Dag 8 – Donderdag 30 mei 2019                                                               Marian Schut 
 
Vandaag gaat de tocht naar Orihuela del Tremedal een wat vochtiger gebied ongeveer 40 
km vanaf Albarracín. Alexander gaf mij gisteravond het stokje door om het verslag te 
maken. Ik zie er tegenop, maar er is geen ontkomen aan. 
 

Gelukkig krijg ik van Guus een verrassing om 
te fotograferen. Het is een vrouwtje 
mendicabeer met kleine eitjes die glanzen als 
pareltjes. Van deze soort hebben de vrouwtjes 
witte vleugels en zijn de mannetjes grijsachtig 
bruin tot bruin. 
Bij de stop om brood en lekkere dingen voor 
de lunch in te slaan zoek ik een plekje om een 
foto van het beestje te maken. Een van de 
waardplanten is weegbree en dat is goed te 
vinden. De vrouwtjes zijn overdag actief maar 
het is nog niet al te warm en ze blijft rustig 
zitten zoals ik haar heb neergezet. 
 
 

Na ongeveer 7 km stoppen we bij een plek met oude Pyreneese eiken (Quercus 
pyrenaica) en mooie open (vlinder-)plekken er tussen. Deze Pyreneese eik, ook wel 
Spaanse eik genoemd, groeit heel goed in droge grond en verdraagt zure bodems met 
silicate rotsen. Ik ben nog maar net, als laatste, uitgestapt en daar komt Joost op een 
holletje terug. Hij wil z’n fototoestel want iets verderop zit een paring tweekleurige 
hooibeestjes. 
 

Mendicabeer met eitjes 
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Gelukkig blijft een paring, meestal, aardig rustig zitten 
en kunnen er veel mensen van onze groep een leuke 
foto maken. Klaas zoekt het dichter bij de auto. Daar 
staan een paar oude eiken met heel veel korstmossen 
op de stam. Hij vertelt enthousiast dat hij op een 
meter stam wel 20 soorten ontdekt heeft. Ze hebben 
prachtige namen en Klaas begint ze op te noemen. Ik 
kan het schrijven haast niet bij houden, hij gaat maar 
door, daar komen er wat: heksenvingermos - purper 
geweimos - wimpermos - oranje boomzonnetje - klein 
boomzonnetje - groot vingermos - kapjesvingermos - 
gewoon schildmos - bruin schildmos - grauw rijpmos - 
trompettakmos - groot takmos - witte schotelkorst - 
en nog meer…. 

 
Ook Dik is in z’n sas met de eikenbomen. Hij gaat op zoek naar gallen en omdat ik ook 
voor het dagverslag ‘op zoek’ ben naar leuke plaatjes laat hij me er een paar zien en kan 
ik fotograferen. De besgal (foto links) op de mannelijke katjes van de eik wordt 
veroorzaakt door de lensgalwesp (Neuroterus quercusbaccarum) en de kruikgal (foto 
rechts) veroorzaakt door het kruikgalwespje. 
 

   
Besgal        Kruikgal 

De volgende stop is bij een prachtig stuwmeer en gelijk bij het uitstappen worden we al 
verwelkomd door verschillende vlindersoorten. Langs de bermen van de weg staan veel 
bloemen en hier zijn vooral de distels geliefd als ‘nectarkroeg’. Ook de zanderige weg 
biedt genoeg mineralen, want daar zijn veel blauwtjes actief. Ik houd me eerst een poos 
daarmee bezig want ik wil graag van het mooie adonisblauwtje goede foto’s maken. Joost 
gaat zoals gewoonlijk op onderzoek uit en komt niet veel later terug met de mededeling 
dat hij de prachtige kardinaalsmantel en een koningspage heeft gezien. 
Natuurlijk ga ik dan met hem mee, maar de kardinaalsmantel zit niet meer waar hij zat. 
Dat is ook geen wonder, want het zijn krachtige vliegers en in een mum van tijd zitten ze 
een stuk verderop. Wel kan ik goede foto’s maken van de knoopkruidparelmoervlinder en 
de veldparelmoervlinder, daar ben ik ook al blij mee. Later hoor ik dat er hier ook een 
mozaïkparelmoervlinder is gezien, die heb ik nog nooit gezien, dus dat is een gemiste 
kans. Verder ook veel soorten die we de andere dagen ook al hadden gezien. Marcel ziet 
hier wel een nieuwe soort, de grote parelmoervlinder. Daarmee komen we op 69 
verschillende dagvlindersoorten tot nu toe. Lang niet gek. 
 
Ad heeft wel mooie foto’s van de kardinaalsmantel kunnen maken en hij vertelde ook nog 
dat hij vandaag de blauwzwarte houtbij en een langhoornbij heeft gefotografeerd. Een 
tevreden man! De heerlijke lunch gebruiken we op een luxe picknickplaats onder de 
bomen aan tafels met banken. Zelfs nu met het eten hebben we niet echt pauze. 
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Eerst komt Guus met een mooie nachtvlinder aan, het is er een van de familie van de 
grote- en kleine beer. Het beestje wordt op tafel gelegd en uitgebreid gefotografeerd.  
 

   
Lunch             Hyphoraia dejeani 

Daarna gaan ze een voor een onder het hek door omdat Dik daar de prachtige 
nachtvlinder het klein avondrood heeft zien hangen. Ik ga het liefst als 
laatste omdat ik nogal kritisch ben en graag wat grasjes en takjes verwijder en dan is er 
kans dat ik het beestje ‘wakker’ maak. Wat inderdaad gebeurde, toen ik het van de 
zijkant wou fotograferen begon het beestje te trillen en dan weet je het wel. 
 

   
klein avondrood - Deilephila porcellus 

Nu naar het einddoel van onze reis, een paar kilometer verderop: het Tremedal de 
Cargantavellanos. Even opgezocht wat tremedal betekent en dat staat voor moeras en 
dat klopte aardig, want als je een klein eindje van de weg af was dan werd het al 
behoorlijk zompig. Er stond veel veenmos en zelfs ronde zonnedauw. Ook stonden er 
heel veel uitgebloeide driedistels van vorig jaar. Deze plek had niet mijn voorkeur en 
graag was ik terug gelopen naar de plek bij het stuwmeertje. Maar dat gaat natuurlijk 
niet. Dan toch maar op zoek en ja hoor tussen de dennenbomen zie ik de zuidelijke 

erebia. Sommigen kwamen wel enthousiast bij de busjes terug, 
zo ook Alexander. Hij vertelde dat hij iets verderop in een 
stroompje verschillende kleine paddenstoeltjes in het water 
had gezien. Het waren beekmijtertjes. Nu werd ik ook 
enthousiast en wilde er nog snel heen. Helaas te laat, de tijd 
zat er op en het werd tijd voor de terugtocht. Alexander belooft 
me een foto te sturen. Waarvoor dank! Een dag of tien voor de 
reis naar Albarracín ben ik ook een paar keer op pad geweest 
naar de Koppelsprengen dicht bij Apeldoorn, daar komt het 
beekmijtertje ook nog voor. Het paddenstoeltje leeft op 
bladeren of naalden die in voedselarm water van kwelbronnen 
of beken liggen. Sinds 1950 is het beekmijtertje sterk 
achteruitgegaan en staat nu als zeer zeldzaam op de Rode 
Lijst. Vanavond nachtvlinderen, maar dat verhaal is aan Guus. 
 

Beekmijtertjes 
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Dag 9 – Vrijdag 31 mei 2019                                                           Marijke Ammerlaan 
 
Stralend blauwe lucht. Voor het ontbijt nog een ommetje gemaakt met Renée, om te 
kijken naar de vroege vogels. Bij de bakker nemen we de weg naar rechts richting 
klooster. In het veld met enkele struiken zingen een grauwe gors en een cirlgors.  Als we 
terug lopen naar het hotel horen we de dudeljo van de wielewaal bij parkeerterrein langs 
de beek, maar zien ‘m niet. Zwarte roodstaart zit altijd bij ons hotel. 
 
Na het ontbijt vertrekken we naar “Sima de Frias”, waar een doline is(groot gat met 
doorsnee 80m en 60m diep in de grond , doordat kalksteen oplost in regenwater en 
daarna instort). Langs de steile wand beneden, vliegen enkele rotszwaluwen. Aan de 
rand van de doline zijn op enkele plaatsen fossielen in het gesteente te zien. Even 
verderop zijn volgens Joost bretons spiegeldikkopje en vetkruidblauwtje. Naast lage 
jeneverbes staan er ook dennen met vogellijm. In de verte horen we koekoek en de hop. 
Klaas is in zijn nopjes met een stukje schors met speldenknopjes op steeltje, 
schorssteeltje of boomspijker( een soort korstmos, alleen met loep te zien). 
 

   
Doline “Sima de Frias”    Marijke bekijkt Korstmossen   

Om kwart over elf gaan we op weg naar de bron van de rivier de Taag (Nacimiento del rio 
Tajo). Pierre ziet vanuit de auto een rode rotslijster voorbij vliegen. Bij de bron van de 
Taag een heel groot beeld van man, symboliseert “Vader Taag”, kleine beelden van ridder, 
stier en kelk stellen 3 provincies voor: Teruel, Cuenca, Guadalajara. Er is een plasje met 
kwakende groene kikkers met fel groene streep over de rug en boomkikker. Verder 
weinig Taag te zien. Vanaf deze plek stroomt deze rivier 1092 km verder bij Portugal de 
Atlantische Oceaan in. 
 

   
Nacimiento del río Tajo     Iberische meerkikker 

Om twaalf uur rijden we naar een mooie schaduwrijke picknickplaats onder de populieren 
bij Guadalaviar: Fuente el Molino. Omdat het de laatste dag is , moet alles op: kaas, 
ham, paprika, yoghurt. Tot half drie hebben we tijd om rond te lopen. We vinden groepje 
vleeskleurige orchissen, 2-kleurige parelmoervlinder. In het dal loopt de herder met zijn 
schaapjes. In de lucht twee dwergarenden, waarvan een met een slang in zijn poot, een 
vale gier, drie hoppen. Verder nog rotsmussen en blonde tapuit op struik. Als we terug 
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lopen, zit er een koningspage bij een drinkplaats. Hij vliegt wel vaak op , maar keert 
telkens weer terug. Prachtige vlinder. Heb hem een paar dagen eerder alleen langs zien 
vliegen. 
 

   
Lunch            Spaanse Koningspage 

We gaan verder naar Calomarde, naar de waterval Cascada 
Batida. Op weg daar naar toe slaat Klaas verkeerde weg in. 
Achteraf horen we, dat het busje van Joost een aasgier uit het 
veld zag opvliegen. Hebben wij weer gemist! Van kwart over 
drie tot vier uur blijven we bij de waterval. Mooi twee jonge 
grote gele kwikstaarten met ouder bij de beek gezien. Stella 
vindt nog een klein tijgerblauwtje. 
 
Hierna rijden we terug naar het hotel. Om half negen is het 
afscheidsdiner in modern restaurant: Campo del Gallo . 
Allerlei lekkere kleine hapjes: eerlijk zullen we alles delen. 
Rijstmaaltijd en daarna lekkere toetjes. Dik houdt een 
toespraak voor Joost en Klaas. Loes en Wil hebben zich 
uitgeleefd op het vouwen van vlinders van bankbiljetten, knap 
gedaan, aangeboden in een vlindernetje aan onze reisleiders. 
Het is weer een mooie dag geweest met bijzondere 
waarnemingen. 

 
Dag 10 – Zaterdag 1 juni 2019                                                                   Loes Bakker 
 
Het is de laatste dag van onze vlinderreis. We kunnen onze koffers op onze kamers laten 
staan in het hotel en zijn nog anderhalf uur gaan wandelen op een stukje van de GR 10. 
Deze wandeling start net buiten het dorp bij een parkeerplaats. Het is de warmste dag 
van de vakantie. Het pad slingert tussen de rotswanden en perceeltjes land met 
gestapelde steenmuurtjes. Er staan notenbomen en ook amandelbomen, die ik nog niet 
eerder heb gezien. Op de amandel zitten mooie gallen: rode vergroeide bladeren. Alma 
ziet een slang tussen de stenen van een muurtje: een wipneusadder. We hebben deze 
vakantie nog geen slang gezien. Dit is de eerste. 
 
Er vliegen hier veel bonte zandoogjes, die veel meer oranje gekleurd zijn dan in 
Nederland. Verder komen we niet veel nieuws tegen maar dit wandelingetje is een mooie 
afsluiting van onze reis. Om half 12 zitten we in de busjes op weg naar het vliegveld bij 
Valencia. Sommigen reisgenoten willen nog een groepsfoto maar daar is geen 
gelegenheid meer voor. Na een voorspoedige terugreis nemen we afscheid van elkaar en 
gaat ieder zijns weegs. We kunnen weer terugkijken op een geslaagde vlinderreis. 



 Dagvlindersoortenlijst 
 

          

 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 23 mei 24 mei 25 mei 26 mei 27 mei 28 mei 29 mei 30 mei 31 mei 
1 Kaasjeskruiddikkopje Carcharodus alceae X   X   X  X 
2 Malrovedikkopje Carcharodus baeticus      X X   
3 Andoorndikkopje Carcharodus lavatherae     X  X   
4 Bruin dikkopje Erynnis tages    X X X    
5 Klein brandkruiddikkopje Muschampia proto         X 
6 Bretons spikkeldikkopje Pyrgus armoricanus    X  X   X 
7 Zuidelijke aardbeivlinder Pyrgus malvoides X   X X X X X X 
8 Aambeeldspikkeldikkopje Pyrgus onopordi     X     
9 Voorjaarsspikkeldikkopje Pyrgus serratulae    X  X    

10 Kalkgraslanddikkopje Spialia sertorius X   X X X X X X 
11 Spaanse Koningspage Iphiclides feisthamelii X   X X X X X X 
12 Koninginnenpage Papilio machaon X    X X X X X 
13 Spaanse pijpbloemvlinder Zerynthia rumina   X   X    
14 Zuidelijke luzernevlinder Colias alfacariensis    X X X X X X 
15 Oranje luzernevlinder Colias crocea X  X X X X X X X 
16 Cleopatra Gonepteryx cleopatra X   X   X X X 
17 Citroenvlinder Gonepteryx rhamni    X X X X X X 
18 Oranjetipje Anthocharis cardamines   X X X X X X X 
19 Geel oranjetipje Anthocharis euphenoides X  X X X X X X X 
20 Groot geaderd witje Aporia crataegi X  X       
21 Westelijk marmerwitje Euchloe crameri X         
22 Groot koolwitje Pieris brassicae    X   X X  
23 Klein geaderd witje Pieris napi    X  X    
24 Klein koolwitje Pieris rapae X  X   X X X X 
25 Resedawitje Pontia daplidice X   X X  X  X 
26 Boswitje Leptidea sinapis    X X X  X X 
27 Sleutelbloemvlinder Hamearis lucina     X   X  
28 Groentje Callophrys rubi X  X X X X X   
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 Dagvlindersoortenlijst 
 

          

 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 23 mei 24 mei 25 mei 26 mei 27 mei 28 mei 29 mei 30 mei 31 mei 
29 Violette vuurvlinder Lycaena alciphron   X  X   X  
30 Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas X  X  X X X X  
31 Iberische bruine vuurvlinder Lycaena bleusei   X X X X  X  
32 Moors bruin blauwtje Aricia cramera X   X X X X X  
33 Boomblauwtje Celastrina argiolus X     X    
34 Dwergblauwtje Cupido minimus X   X X X X X X 
35 Zuidelijk dwergblauwtje Cupido osiris X  X X  X X X X 
36 Bloemenblauwtje Glaucopsyche alexis X X X X X X X X X 
37 Spaans bloemenblauwtje Glaucopsyche melanops     X     
38 Klaverblauwtje Cyaniris semiargus     X X    
39 Tijgerblauwtje Lampides boeticus   X  X     
40 Klein tijgerblauwtje Leptotes pirithous         X 
41 Heideblauwtje Plebejus argus     X     
42 Adonisblauwtje Lysandra bellargus X  X  X X  X X 
43 Wikkeblauwtje Polyommatus amandus         X 
44 Turkooisblauwtje Polyommatus dorylas X    X X    
45 Icarusblauwtje Polyommatus icarus X  X  X X X X X 
46 Parelmoerblauwtje Polyommatus nivescens X   X  X  X  
47 Esparcetteblauwtje Polyommatus thersites       X X  
48 Spaans klein tijmblauwtje Pseudophilotes panoptes X  X X X X X X  
49 Moors tijmblauwtje Pseudophilotes abencerragus X        X 
50 Vetkruidblauwtje Scolitantides orion X    X    X 
51 Dagpauwoog Aglais io    X  X    
52 Kleine vos Aglais urticae    X X X X X X 
53 Grote vos Nymphalis polychloros    X    X  
54 Gehakkelde aurelia Polygonia c-album    X      
55 Atalanta Vanessa atalanta    X X   X X 
56 Distelvlinder Vanessa cardui    X X  X X X 



KNNV-reis 2019 – Albarracín 27 

 Dagvlindersoortenlijst 
 

          

 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 23 mei 24 mei 25 mei 26 mei 27 mei 28 mei 29 mei 30 mei 31 mei 
57 Grote parelmoervlinder Speyeria aglaja        X  
58 Kardinaalsmantel Argynnis pandora     X X X X X 
59 Kleine parelmoervlinder Issoria lathonia X  X X X X X X X 
60 Moerasparelmoervlinder Euphydryas aurinia   X X  X X X X 
61 Mozaïekparelmoervlinder Euphydryas desfontainii     X   X  
62 Veldparelmoervlinder Melitaea cinxia X   X X X X X X 
63 Spaanse parelmoervlinder Melitaea deione     X  X   
64 Knoopkruidparelmoervlinder Melitaea phoebe X   X X X X X  
65 Tweekleurig hooibeestje Coenonympha arcania     X   X X 
66 Roodstreephooibeestje Coenonympha glycerion    X  X  X X 
67 Hooibeestje Coenonympha pamphilus  X X X X X X X X 
68 Donkere erebia Erebia meolans    X      
69 Zuidelijke erebia Erebia triarius    X X X  X X 
70 Rotsvlinder Lasiommata maera    X  X  X X 
71 Argusvlinder Lasiommata megera X   X X X X X X 
72 Bont zandoogje Pararge aegeria    X    X X 
 Soorten per dag:  30 2 19 42 44 43 35 44 39 



1 Carcharodus alceae
Kaasjeskruiddikkopje

Foto: 26-mei-2019
Frías de Albarracín

Op vier verschillende dagen 
gezien. Te onderscheiden van 
de andere cacharodussoorten 
door ontbreken van witte vlek-
ken op de achtervleugel.

2 Carcharodus
  boeticus
Malrovedikkopje
Foto: 29-mei-2019
Monterde de Albarracín

3  Carcharodus
 lavatherae
Andoorndikkopje
Foto: 29-mei-2019
Monterde de Albarracín

4 Erynnis tages
Bruin dikkopje

Foto: 28 mei-2019
El Vallecillo

5 Muschampia proto
Klein brandkruiddikkopje

Foto: 31-mei-2019
Albarracín

6 Pyrgus armoricanus
Bretons spikkeldikkopje

Foto: 28 mei-2019
El Vallecillo

8 Pyrgus malvoides
Zuidelijke aardbeivlinder

Foto: 28 mei-2019
El Vallecillo

8 Pyrgus onopordi
Aambeeldspikkeldikkopje

Foto: 27-mei-2019
Moscardón

9 Pyrgus serratulae
Voorjaarsspikkeldikkopje

Foto: 27-mei-2019
Moscardón

Op drie dagen gezien.

Op twee dagen gezien. Door 
witte aders op de onderzijde te 
onderscheiden.

De lichte kleur en de grote 
witte vlekken op de achter-
vleugel zijn kenmerkend voor 
het andoorndikkopje

Eén exemplaar gezien op een 
braakliggend terrein in
Albarracín.

Vrij groot spikkeldikkopje, met 
lichte bestuiving tegen het 
lijfje.

Net als onze eigen aardbei-
vlinder te herkennen aan het 
kiesje op de achtervleugel.

Herkenbaar aan de aambeeld-
vormige middenvlek.

Te herkennen aan de ovale 
witte vlek bij de voorrand. Op 
twee dagen met zekerheid 
vastgesteld.
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10 Spialia sertorius
Kalkgraslanddikkopje

Foto: 31-mei-2019
Calomarde

Rond Albarracín komt ook het 
rozendikkopje voor (Spialia 
rosae). Het onderscheid is 
alleen te maken in het rupsen-
stadium.

11 Iphiclides 
feisthamelii
Spaanse koningspage
Foto: 26-mei-2019
Moscardon

12 Papilio machaon
Koninginnnenpage

Foto: 30-mei-2019
Orihuela del Tremedal

13 Zerynthia rumina
Spaanse pijpbloemvlinder

Foto: 25-mei-2019
Pinares de Rodeno

14 Colias alfacariensis
Zuidelijke luzernevlinder

Foto: juni-2014
Frías de Albarracín

15 Colias croceus
Oranje luzernevlinder

Foto: 29-mei-2019
Rambla de Valverde

16 Gonepteryx 
 cleopatra
Cleopatra
Foto: juni-2012
Moscardón

17 Gonepteryx rhamni
Citroenvlinder

Foto: 28-mei-2019
El Vallecillo

18  Anthocharis
 cardamines
Oranjetipje
Foto: 28-mei-2019
El Vallecillo

Vrijwel iedere dag gezien, 
maar meestal snel voorbij 
vliegend.

Nog zo’n snelle vlieger, vaak 
gezien maar moeilijk op de 
foto te krijgen.

Op twee dagen gezien. In een 
veldje bij de rotstekeningen 
van Bezas vlogen er meerdere 
bij elkaar. 

Niet gelukt om er deze keer 
één op de foto te krijgen, 
vandaar oudere foto. Wel vaak 
voorbij zien komen.

Iedere dag gezien, behalve op 
de regendag 24 mei. De don-
kergele kleur is kenmerkend 
voor de oranje luzerne.

De mannetjes zijn in de vlucht 
gemakkelijk te onderscheiden 
van de citroenvlinder door de 
oranje bovenvleugel.

Vrouwtje linksboven en man-
netje linksonder. Zelden te zien 
met vleugels open.

Vaak gezien. Bij de vrouw-
tjes ontbreekt de oranje 
vleugelpunt waardoor verwar-
ring met witjes, vooral met de 
marmerwitjes mogelijk is.
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19 Anthocharis 
 euphenoides
Geel oranjetipje
Foto: 23-mei-2019
Rambla de Valverde

20 Aporia crataegi
Groot geaderd witje

Foto: 25-mei-2019
Pinares de Rodeno

21 Euchloe crameri
Westelijk marmerwitje

Foto: 23-mei-2019
Rambla de Valverde

22 Pieris brassicae
Groot koolwitje

Foto: 26-mei-2019
Moscardón

23 Pieris napi
Klein geaderd witje

Foto: 26-mei-2019
Frías de Albarracín

24 Pieris rapae
Klein koolwitje

Foto: 25-mei-2019
Pinares de Rodeno

25 Pontia daplidice
Resedawitje

Foto: 26-mei-2019
Moscardón

26 Lepitea sinapis
Boswitje

Foto: 30-mei-2019
Orihuela del Tremedal

27 Hamaeris lucina
Sleutelbloemvlinder

Foto: 30-mei-2019
Noguera

Vrijwel iedere dag gezien.

Alleen de eerste dagen gezien. 

Eén exemplaar kunnen fo-
tograferen in de Rambla de 
Valverde, waarschijnlijk vlogen 
er meer.

Eén van de meest algemene 
soorten in Nederland, dus in 
Spanje niet veel aandacht aan 
besteed.

Ook aan de bovenkant her-
kenbaar door de onderbroken 
zwarte vleugelpunt.

Op zes dagen gezien, maar 
niet in grote aantallen.

Snelle vlieger, niet vaak stilzit-
tend gezien.

Een witje met een dwarre-
lige vlucht. In het veld niet te 
onderscheiden van het verbor-
gen boswitje (L. reali) dat ook 
rond Albarracín voorkomt.

De enige europese vertegen-
woordiger van de pracht-
vlinderfamilie. Op twee dagen 
gezien.
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28 Callophrys rubi
Groentje

Foto: 25-mei-2019
Pinares de Rodeno

29 Lycaena alciphron
Violete vuurvlinder

Foto: 30mei-2019
Noguera

30 Lycaena phlaeas
Kleine vuurvlinder

Foto: 28-juni-2014
Frías de Albarracín

31 Lycaena bleusei
Iberische bruine
vuurvlinder
Foto: 27-mei-2019
Estrechos del Guadalaviar

32 Aricia cramera
Moors bruin blauwtje

Foto: 29-mei-2019
Monterde de Albarracín

33 Celastrina argiolus
Boomblauwtje

Foto: Nederland

34 Cupido minimus
Dwergblauwtje

Foto: 26-mei-2019
Moscardón

35 Cupido osiris
Zuidelijk dwergblauwtje

Foto: 23-mei-2019
Rambla de Valverde

36 Glaucopsyche alexis
Bloemenblauwtje

Foto: 23-mei-2019
Rambla de Valverde

Op zes dagen gezien. In 
Spanje komen twee soorten 
groentjes voor, maar het 
aardbeiboomgroentje (C. avis) 
alleen in de kustregio’s.

In Spanje de ondersoort gor-
dius, waarbij de mannetjes 
niet veel violette glans hebben.

Vrijwel iedere dag gezien.

Tot voor kort alleen bekend uit 
een gebied ten noordwesten 
van Madrid. Nu verspreid in 
de hele Sierra de Albarracin 
waargenomen.

De spaanse variant van ons 
bruin blauwtje. Meestal met 
grotere
oranje maanvlekken, vooral bij 
de vrouwtjes.

Op twee dagen gezien, maar 
niet op de foto gezet.

Het onderscheid tussen het ge-
woon en het zuidelijk dwerg-
blauwtje is soms lastig, zeker 
bij de vrouwtjes.

Iets groter dan het “gewoon” 
dwergblauwtje. Mannetjes met 
met een helderblauwe boven-
kant. 

Op de meeste dagen gezien.
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37 Glaucopsyche
 melanops
Spaans bloemenblauwtje

Foto: 27-mei-2019
Estrechos del Guadalaviar

38 Cyaniris semiargus
Klaverblauwtje

Foto: 27-mei-2019
Estrechos del Guadalaviar

39 Lampides boeticus
Tijgerblauwtje

Foto: 27-mei-2019
Estrechos del Guadalaviar

40 Leptotes pirithous
Klein tijgerblauwtje

Foto: 30-mei-2019
Frías de Albarracín

41 Plebejus argus
Heideblauwtje

Foto: 27-mei-2019
Estrechos del Guadalaviar

42 Lysandra bellargus
Adonisblauwtje

Foto: 23-mei-2019
Rambla de Valverde

43  Polyommatus 
 amandus
Wikkeblauwtje
Foto: 31-mei-2019
Calomarde

44  Polyommatus
 dorylas
Turkooisblauwtje
Foto: 28-mei-2019
El Vallecillo

45 Polyommatus
 icarus
Icarusblauwtje
Foto: 31-mei-2019
Frías de Albarracín

Eén exemplaar gezien in een  
drinkgezelschap in het dal 
van de  Guadalaviar. Grijzere 
onderkant met meer tekening 
dan gewoon bloemenblauwtje.

Op twee dagen gezien, ken-
nelijk nog in het begin van de 
vliegtijd.

Op twee dagen een exemplaar 
gezien, beide al aardig ver-
sleten.

Eén flink afgevlogen exemplaar
exemplaar gezien en gefoto-
grafeerd door Pierre.

Net als het klaverblauwtje 
waarschijnlijk nog aan het be-
gin van de vliegtijd.

Blauwtje met sterk geblokte 
franje. Op zes dagen gezien. 
Recent weer terug van 
weggeweest in het geslacht 
“lysandra”.

Groot blauwtje waarbij de 
oranje maanvlekken niet ver 
doorlopen. Eén exemplaar 
gevonden bij de waterval bij 
Calomarde.

Blauwtje met een witte rand 
langs de onderkant van de 
achtervleugel en, zoals de 
naam al zegt, een tukooisblau-
we bovenkant.

Ook in de Sierra de Albarracín 
een algemeen voorkomend 
blauwtje. 
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46 Polyommatus
  nivescens
Parelmoerblauwtje
Foto: 28-mei-2019
El Vallecillo

Nauwe verwant van het 
turkooisblauwtje, maar de 
bovenkant is duidelijk parel-
moerkleurig. Spaanse endeem. 

47 Polyommatus
 thersites
Esparcetteblauwtje
Foto: 30-mei-2019
Orihuela del Tremedal

48 Pseudophilotes 
 panoptes
Spaans klein tijmblauwtje
Foto: 25-mei-2019
Gea de Albarracín

49 Pseudophilotes 
 abencerragus
Moors tijmblauwtje
Foto: 1-juni-2019
Albarracín

50 Scolitantides orion
Vetkruidblauwtje

Foto: 23-mei-2019
Rambla de Valverde

51 Aglais io
Dagpauwoog

Foto: juni-2014
Noguera

52 Aglais urticae
Kleine vos

Foto: 31-mei-2019
Frías de Albarracín

53 Nymphalis
 polychloros
Grote vos
Foto: juni-2014
Huélamo

54 Polygonia c-album
Gehakkelde aurelia

Foto: 26-mei-2019
Frías de Albarracín

Te onderscheiden van het 
icarusblauwtje door het ont-
breken van de wortelvlek. 

Vaak gezien. De spaanse vari-
ant van het klein tijmblauwtje 
(P. baton) 

Moeilijk te onderscheiden van 
het spaans klein tijmblauwtje, 
het exemplaar op de foto zou 
er één kunnen zijn. 

Blauwtje met een sterke 
tekening. Het eerste exemp-
laar werd door Michel gespot 
op de helling achter het hotel.

Een paar keer gezien. In mid-
den Spanje aan de zuidgrens 
van zijn verspreidingsgebied.

Een paar keer gezien. 

Twee keer gezien. In Spanje 
niet zo zeldzaam als in Neder-
land.

Eén exemplaar gezien en vast-
gelegd bij Frías.
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55 Vanessa  atalanta
Atalanta

Foto: 30-mei-2019
Orihuela del Tremedal

56 Vanessa cardui
Distelvlinder

Foto: 26-mei-2019
Moscardón

57 Speyeria aglaja
Grote parelmoervlinder

Foto: 30-mei-2019
Noguera

58 Argynnis pandora
Kardinaalsmantel

Foto: 30-mei-2019
Orihuela del Tremedal

59 Issoria lathonia
Kleine parelmoervlinder

Foto: 31-mei-2019
Frías de Albarracín

60 Euphydrias aurinia
Moerasparelmoervlinder

Foto: 25-mei-2019
Pinares de Rodeno

61 Euphydrias
 desfontainii
Mozaïekparelmoervlinder
Foto: 27-mei-2019
Estrechos del Guadalaviar

62 Melitaea cinxia 
Veldparelmoervlinder

Foto: 23-mei-2019
Rambla de Valverde

63 Melitaea deione
Spaanse parelmoervlinder

Foto: 29-mei-2019
Monterde de Albarracín

Op vier dagen gezien.

Net iets vaker gezien dan de 
atalanta, op vijf dagen. 

Eén exemplaar op de plaat 
gezet door Marcel. Recent ver-
huisd van het geslacht aglaja 
naar het geslacht speyeria. 

Op de laatste vijf dagen iedere 
dag gezien, maar weinig stilzit-
tend. 

Op alle dagen, behalve dag 
twee, gezien.

De eerste exemplaren gespot 
tijdens de wandeling naar de 
grottekeningen in de Pinares 
de Rodeno. In totaal op zes 
dagen gezien.

Parelmoervlinder met een net 
iets andere tekening dan de 
moerasparelmoer. Op twee 
dagen gezien.

Parelmoervlinder met zwarte 
stippen in de achterrand. Bijna 
iedere dag gezien.

Parelmoervlinder met ken-
merken die het midden houden 
tussen de knoopkruidparel-
moer en de bosparelmoer-
vlinder.
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64 Melitaea phoebe
Knoopkruidparelmoer-
vlinder
Foto: 31-mei-2019
Frías de Albarracín

65 Coenonympha
 arcania
Tweekleurig hooibeestje
Foto: 30-mei-2019
Noguera

66 Coenonympha 
 glycerion
Roodstreephooibeestje
Foto: 26-mei-2019
Moscardón

67 Coenonympha
pamphilus
Hooibeestje
Foto: 30-mei-2019
Orihuela del Tremedal

68 Erebia meolans
Donkere erebia

Foto: 26-mei-2019
Moscardón

69 Erebia triarius
Zuidelijke erebia

Foto: 27-mei-2019
Orihuela del Tremedal

70  Lasiomata maera
Rotsvlinder

Foto: 30-mei-2019
Noguera

71 Lasiomata megera
Argusvlinder

Foto: 26-mei-2019
Moscardón

72 Pararge aegeria
Bont zandoogje

Foto: 31-mei-2019
Guadalaviar

Op zes verschillende dagen 
gezien. 

Op drie dagen gezien, dit 
parend stel bleef goed poseren.

Bijna iedere dag gezien, zelfs 
op de regendag een slapende 
vlinder gevonden.

In Spanje de ondersoort
“iphioides” met grote oogvlek-
ken.

Erebia’s zorgen altijd voor 
hoofdbrekens, zelfs als er 
maar drie soorten te ver-
wachten zijn. Waarschijnlijk 
vlogen er twee, de donkere en 
de zuidelijke.

De zuidelijke erebia is herken-
baar aan de drie oogvlekken 
op een rij op de voorvleugel.

In Spanje de ondersoort 
“adrasta” die veel meer oranje 
heeft dan de soortgenoten in 
de rest van Europa.

Vrijwel iedere dag gezien. 
Kennelijk in Spanje nog niet 
zo zeldzaam geworden als in 
Nederland.

De zuidelijke vorm is veel 
meer oranje van kleur dan de 
noordelijke vorm die we in 
Nederland hebben.
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Overzicht van alle met zekerheid gedermineerde dagvlindersoorten van 23 mei t/m 1 juni

Wetenschappelijke namen volgens de Fauna Europaea (http://www.faunaeur.org)

Bronnen voor determinatie:
-Dagvlinders van Europa,Tristan Lafranchis ISBN 9050113028
-Nieuwe Vlindergids, Tom Tolman ISBN 9052108013

Het grootste deel van de foto’s is tijdens de reis door de deelnemers gemaakt. In dit overzicht zijn 
foto’s gebruikt van:
Marian Schut, Pierre van der Wielen, Marcel Mutsaers, Michel van Adrichem en Joost Uittenbogaard

Samenstelling: Joost Uittenbogaard
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Nachtvlinders en micro’s van Albarracín (Guus Dekkers) 

De voorspellingen voor nachtvlinderaars zijn matig. 
Kraakheldere sterrenhemels, frigide nachten en 
snijdende winden en toch brengen twee vlinderaars 
uv-lampen mee om nachtvlinders te lokken. Nu is 
het zo dat iedere nachtelijke bezoeker in een ver 
land leuk is al is het alleen maar om te ontdekken 
dat de gewone worteluil, agaatvlinder en huisuil  hier 
ook vliegen. Dik hangt zijn ML160 twee keer op in de 
fraaie binnenplaats van het hotel (Albarran) en Guus 
een Lepiled daar ook een keer en drie keer in het 
veld, zo ver mogelijk van de stadsverlichting. De 
laatste nacht zelfs in het donkere Pinar de Rodeno, 
een fraai oud dennenbos waar we overigens 
tevergeefs op zoek zijn naar de spectaculaire Actias 
(Graellsia) isabellae.  

De verwachtingen komen uit. Het blijven matige aantallen 
maar er zit erg veel leuks tussen. Zo zijn er soorten die in 
Nederland zeer zeldzaam zijn zoals walstrobandspanner, 
prachtpurperuiltje, grijsgroene zomervlinder en zilveroogje 
maar ook fraaie Iberische endemen of Mediterrane soorten. 
Om er maar een paar te noemen: Drasteria cailino 
(spinneruil), Itame vincularia (spanner), Cleonymia baetica 
(uil) en Chrysocrambus spec. (grasmot), zie foto’s en 
soortenlijst. 

Ook overdag vinden we motten en motjes. Soms worden ze 
zelfs vervloekt omdat ze de aandacht afleiden van de 
overigens ook wel aardige dagvlinders. Een paar van die 
soorten zijn Pleurota spec. wat we in Nederland gemsmotten 
zouden noemen maar die er hier toch anders uit zien. Andere 
vaak geziene en welkome gasten zijn de kolibrievlinder en 
glasvleugelpijlstaart en laag bij de grond zijn het bruine daguil 
en mi-vlinder die de boventoon voeren. Een andere plek om 
nachtvlinders te zoeken zijn de muren van Albarracín. Die 
leveren rustende kolibrievlinders, spanners, uilen en micro’s. 
Een Engelse dagvlinderaar laat ons tijdens het diner zelfs een 
foto zien van een grote nachtpauwoog - gefotografeerd op een 
stadsmuur - ons groen en geel van jaloezie achterlatend. 

Wat opvalt aan de gelokte en rondvliegende soorten is dat er opvallend 
weinig overeenkomst is met de waarnemingen in hetzelfde gebied in 
2014. Een enkele micro of spanner wordt meteen herkent van 5 jaar 
geleden maar de rest is nieuw. Een mogelijke verklaring is toch wel de 
frisse start van de reis en dat het nu eind mei is in plaats van eind juni 
in 2014. 

Voor de interpretatie van de codering in de waarnemingentabel kan ik 
het volgende aangeven. Aantal 1 betekent dat er slechts 1 exemplaar is 
opgemerkt en 1n dat er meer dan een is gezien en 10n dat er tientallen 

zijn waargenomen. Voor de verspreiding geldt hetzelfde. 1 is slechts op een plek en 1n 
op meerdere plekken. Ter plaatse geeft aan dat de vlinder in de vegetatie aanwezig is en 
op licht dat ze op de nachtvlinderlampen af zijn gekomen of op de straatlampen en dan 
op een muur zitten, ook overdag. 
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Nederlandse naam Wetenschappelijke  
naam 

Aantal Verspreiding Ter 
plaatse 

Op 
licht 

Zakdragers Psychidae (3)     
Gewone zakdrager Psyche casta 1n 1n x  
Hoornzakdrager  1n 1n x  
Zakdrager onbekend  1 1 x  
      
Mineermotten Gracillariidae (1)     
Gewone 
eikenmineermot 

Phyllonorycter 
quercifoliella 

1 1 x  

      
Spinselmotten Yponomeutidae (1)     
Doornspinnertje (?) Scythropia crataegella 1n 1 x  
      
Parelmotten Glyphipterigidae (1)     
Duinparelmot Glyphipterix equitella 1 1 x  
      
Sikkelmotten Oecophoridae (2)     
cf Gemsmot Pleurota aristella 10n 1n x x 
cf Gemsmot Pleurota protasella 1 1  x 
      
Grasmineermotten Elachistidae (1)     
Witte grasmineermot Elachista argentella 1 1  x 
      
Prachtmotten Cosmopterigidae (1)     
Kleine viooltjesmot Pancalia 

leuwenhoekella 
1 1 x  

      
Dikkopmotten Scythrididae (1)     
 Enolmis acanthella 1n 1n x x 
      
Palpmotten Gelechiidae (2)     
Palpmot onbekend  1 1  x 
Palpmot onbekend  1 1  x 
      
Lichtmotten Pyralidae (5)     
Smalle weegbreemot Homoeosoma sinuella 1n 1 x  
Hommelnestmot Aphomia sociella 1 1  x 
Veelkleurige lichtmot Rhodophaea formosa 1n 1  x 
 Synaphe bombycalis 1n 1n x  
(tijmlichtmot) Pempeliella ornatella / 

ardosiella 
1 1  x 

      
Grasmotten Crambidae (12)     
Zilveroogje Tebenna micalis 1 1 x  
 Chrysocrambus spec. 1n 1n x  
Oranje kruidenmot Udea ferrugalis 1 1  x 
 Diasemiopsis 

ramburialis 
1 1 x  

Fijne golfbandmot Sitochroa verticalis 1n 1n x  
Sneeuwvlekje Eurrhypis pollinalis 1 1 x  
 Pyrausta acontalis 1n 1n x  
Purpermot Pyrausta purpuralis 1 1 x  
Weegbreemot Pyrausta despicata 1 1 x  
 Pyrausta pellicalis 1n 1n x x 
Luipaardlichtmot Nomophila noctuella 1n 1n x x 
 Evergestis frumentalis 1n 1 x  
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Nederlandse naam Wetenschappelijke  
naam 

Aantal Verspreiding Ter 
plaatse 

Op 
licht 

Bloeddrupjes Zygaenidae (1)     
 Zygaena 

rhadamanthus 
1n 1n x  

      
Spinners Lasiocampidae (2)     
Veelvraat Macrothylacia rubi 1 1  x 
Kleine hagehald Lasiocampa trifolii 1 1  rups 
Espenblad Phyllodesma 

tremulifolia 
1 1  x 

      
Spanners Geometridae (21)     
Walstrobandspanner Epirrhoe galiata 1 1 x  
 Dyscia lentiscaria ? 1 1  x 
Grijsgroene 
zomervlinder 

Pseudoterpna pruinata 1 1  x 

Gelijnde 
bruinbandspanner 

Scotopteryx coarctaria 1n 1n x  

Dennendwerg- spanner Eupithecia indigata 1n 1n x x 
Zwartkamdwergspanner Gymnoscelis 

rufifasciata 
1n 1n  x 

 Isturgia murinaria 1 1  x 
Gele kustspanner Aspitates ochrearia 1 1  x 
 Itame vincularia 1n 1n  x 
Hagedoornvlinder Opisthograptis 

luteolata 
1n 1n  x 

Prachtstipspanner Scopula 
marginepunctata 

1 1  x 

Sint-janskruid 
blokspanner? 

Aplocera spec. 1 1 x  

Klaverspanner Chiasmia clathrata 1n 1n x  
 Perigune narbonea 1n 1  x 
Donkere 
prachtstipspanner? 

Scopula immorata 1 1  x 

 Charissa mucidaria 1 1  x 
 Charissa spec. 1 1  x 
Zomerbremspanner Chesias rufata 1 1  x 
Smaragdgroene 
zomervlinder 

Chlorissa viridata 1 1  x 

 Cleta filacearia 1n 1 x  
 Idaea manicaria 1 1 x  
      
Pijlstaarten Sphingidae (4)     
Kolibrievlinder Macroglossum 

stellatarum 
10n 1n x  

Glasvleugelpijlstaart Hemaris fuciformis 1n 1n x  
Populierenpijlstaart Laothoe populi 1 1  x 
Klein avondrood Deilephila porcellus 1 1 x  
      
Tandvlinders Notodontidae (1)     
Draak Harpyia milhauseri 1 1  x 
      
      
Spinneruilen Erebidae (8)     
Mi-vlinder Euclidia mi 10n 1n x  
Bruine daguil Euclidia glyphica 1n 1n x  
 Autophila catapahnes 1 1  x 



KNNV-reis 2019 – Albarracín 40 

Nederlandse naam Wetenschappelijke  
naam 

Aantal Verspreiding Ter 
plaatse 

Op 
licht 

Roodbandbeer Diacrisia sannio 1n 1n x x 
 Arctia dejeanii 1 1 x  
Prachtpurperuiltje Eublemma purpurina 1n 1n x  
 Drasteria cailino 1n 1n x  
Mendicabeer Diaphora mendica 1n 1n x x 
      
Uilen Noctuidae (15)     
Zwarte-c-uil Xestia c-nigrum 1n 1n x x 
Krakeling Diloba caeruleocephala 1rups 1 x  
 Cleonymia yvanii 1n 1n  x 
 Caradrina noctivaga / 

flavirena 
1 1 x  

Witstipgrasuil Mythimna albipuncta 1n 1n  x 
Gewone worteluil Agrotis exclamatiois 1n 1n x x 
Huisuil Caradrina clavipalpis 1n 1n  x 
 Luteohadena  = 

Conisania andalusica 
1 1  x 

Zuidelijke stofuil Hoplodrina ambigua 1n 1  x 
Agaatvlinder Phlogophora 

meticulosa 
1 1  x 

Veldgrasuil Apamea anceps 1n 1n  x 
 Photedes dulcis ? 1 1  x 
 Amephana anarrhini 1n 1n  x 
 Polymixis dubia 1 1  x 
 Polymixis flavicincta 1 1  x 
Gevlekte pijluil Pachetra sagittigera 1 1  x 
      
totaal aantal soorten (83)     
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Gallen (Dik Vonk)  
 
Bij de vlinderreis naar Spanje heb ik een belangrijk nevendoel. Het is een goede gelegen-
heid om ook naar gallen te kijken. Waarschijnlijk zijn er ook in Spanje relatief weinig 
mensen die waarnemingen aan gallen vast leggen. Los daarvan wil ik graag voor mij 
nieuwe soorten zien, zoals de forse bolronde knopgal Andricus quercustozae en hopelijk 
vele andere soorten gallen op eik. Verder  ben ik ook benieuwd of de Worstjesgal op Bit-
tere wilg [= Salix purpurea] is waar te nemen. Mijn waarnemingen leg ik vast op Obser-
vado.es. 
 
Om het geheugen op te frissen: 
Gallen zijn vergroeiingen of vervormingen van plantendelen – meestal met een karakte-
ristieke vorm –  die veroorzaakt worden door de invloed van een ander organisme. Dat 
kunnen insecten zijn, mijten, aaltjes, lagere schimmels of bacteriën. Insecten zijn het 
meest de veroorzakers. Naast gespecialiseerde families van galmijten,  galmuggen en 
galwespjes is er een brede spreiding van galvormers binnen het insectenrijk: bladluizen, 
bladvlooien, thrips, bladwespen, micro-vlinders, vliegen en kevers. Gallen zijn een voor-
beeld van parallelle evolutie: Op verschillende momenten hebben niet verwante soorten 
hetzelfde idee ontwikkeld.  
Evolutionair gezien is het voordelig voor een dier om opgesloten in een gal in betrekke-
lijke veiligheid het voedsel direct ‘voor-de-mond’  te hebben. Een nadeel is dat de galvor-
mer noodgedwongen klein moet zijn en niet kan vluchten voor vijanden als sluipwespen 
en andere parasieten. Het is een “innovatie”   bij een aantal echte galwespen, dat hun 
gal een binnengal heeft, soms met een harde wand, om de legbuis van sluipwespen te 
blokkeren. Makkelijk voor determinatie is, dat veruit de meeste soorten galvormers aan 
één plantensoort zijn gebonden, of aan een beperkt aantal soorten binnen een planten-
geslacht. Wanneer je de plantensoort kent die de gal draagt, heb je de halve determina-
tie al. Alleen bij plantensoorten met veel galsoorten blijft het lastig, zoals bij de eiken, de 
wilgen en de rozen. 
Een vraag is, of in het algemeen een plant veel nadeel heeft van gallen in het plantenlijf. 
Dat lijkt heel beperkt te zijn. Toch kost het de plant energie om het galweefsel te vormen 
en de larve te voeden. 
Een aantal gallen heeft een ecologische functie. Verhoutte gallen blijven enkele jaren in-
tact nadat het diertje is uitgekomen. Daarin kunnen andere kleine diertjes in overwinte-
ren, zoals spinnen en kleine insecten. Mezen zie je in de winter foerageren op gallen, zo-
wel verse als oude. 
 
Zoals vaker met reisdoelen liep het in Albarracín anders dan gedacht.  De Worstjesgal 
[=Pontania virilis] heb ik de eerste dag al gescoord; en het aantal gallen op eik viel de 
hele week erg tegen.  
 
Tijdens deze reis zijn maar 3 soorten gallen echt algemeen aanwezig. De Rozenmosgal 
[oude namen  Bedeguaargal en Slaapgal]  = Diplolepis rosae [vroeger Rhodites rosae] in 
rozenstruiken is op vrijwel alle bezochte locaties gezien. De [wilgen]worstjesgal = Ponta-
nia viridis [vroeger P. dolichures] is in de helft van de locaties met Bittere wilg gezien. 
Als derde soort de verwachte grote, verhoute bollen van Andricus quescustozae in di-
verse soorten eik. Deze gal heeft nog geen officiële Nederlandse naam, maar kan kerst-
balgal worden genoemd, zoals in Tirion insectengids van Heiko Bellmann. 
 

       
Rozenmosgal              Wilgenworstjesgal     Kerstbalgal      Kerstbalgal met uitvlieggat 
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De opbrengst aan gallen tijdens deze reis is heel beperkt.  De vegetatie-ontwikkeling in 
het middelgebergte rond Albarracín is achter bij die in Nederland. De Meidoorn en het 
Krenteboompje staan in deze streek nog volop in bloei, terwijl zij in Nederland al zijn uit-
gebloeid. Het is kennelijk voor veel galsoorten nog te vroeg in het jaar. Daarom zijn heel 
weinig bladgallen gevonden.  
Op de Bittere wilg = Salix purpurea zijn naast de worstjesgal ook meerdere malen de wil-
genroosjes van vorig jaar waargenomen. Met de Wilgenroosjesgallen [galmuggen-ge-
slacht Rabdophaga] is het ingewikkeld. Er zijn enkele verschillende soorten, die op ver-
schillende wilgensoorten een iets ander uiterlijk hebben. Op Bittere wilg is een aparte 
soort Rabdophaga terminalis, met oranje larven in plaats van lichtrode.  
 
Op de eiken was mijn hoop tevergeefs gevestigd. De verwachte meeldraadgalletjes zijn 
nauwelijks gezien en waren nog niet herkenbaar uitgegroeid. De eiken stonden wel in 
bloei, maar de meeste meeldraden waren nog net niet actief. Gewoonlijk vallen de meel-
draadgalletjes goed op tussen de uitgebloeide meeldraden. Een echte verrassing was op 
25 mei tijdens het jagen op de Pijpbloemvlinder: een octupus-vormige knopgal zonder 
Nederlandse naam  Andricus conificus conificus. Deze gal ontstaat uit een “slapende” 
knop. De dubbele tweede naam slaat op de typische vorm van de soort. Een afwijkende 
groeivorm heeft een andere ‘derde’ naam namelijk var. longispinus. Althans volgens het 
Duitstalige gallenboek van Herbert Buhr uit 1965. Mogelijk is de naamgeving inmiddels 
veranderd.  
 

       
Wilgenroosjesgal    Wilgenroosje-larve  Octopusgal           Kleine knopgal 
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Overzicht van waargenomen soorten 

A/ de algemene soorten 

Rozenmosgal   op roos heel algemeen 
Wilgenworstjesgal op Bittere wilg algemeen 
“Kerstbalgal” op eiken algemeen 
Wilgenroosje op Bittere wilg regelmatig 

B/ per plantensoort 

Op Acer monspessulanum bladrand-rolling galmijt 
of blad-
luis 

Op meidoorn = Crataegus mo-
nogyna 

bladrand-rolling =  soort bladluis bladluis 

Op Riet = Phragmites australis Rietloopmijt = Steneotarsonemus 
phragmitidis 

galmijt 

op Zwarte populier = Populus 
nigra 

Krulziekte = Taphrina populina schimmel 

op Ratelpopulier = Populus 
tremula 

populierenkogelgal = Harmandia 
loewi 

galmug 

op Perzik = Prunus persica Krulziekte = Taphrina deformans schimmel 

Op eiken = Quercus spec “Octopus”-gal = Andricus conificus 
conificus 

galwesp 

Knikkergal = Andricus kollari galwesp 
Colanootgal = Andricus lignicolus galwesp 
Dwergmeeldraadgal = Andricus po-
lites 

galwesp 

“Kerstbalgal” = Andricus quer-
custozae 

galwesp 

Kruikgalletje = Andricus solitarius galwesp 
Soort knopgal = Neuroterus petioli-
ventris 

galwesp 

Besgalletje = Neuroterus quercus-
baccarum 

galwesp 

Op Roos  = Rosa spec Rozenmosgal = Diplolepis rosae galwesp 
Op Bittere wilg = Salix pur-
purea 

Wilgenworstjesgal = Pontania virilis bladwesp 

Katwilgbladwesp = Pontania vimis-
malis 

bladwesp 

Wilgenroosje = Rabdophaga termi-
nalis 

galmug 

Op iep = Ulmus spec Iepenknobbelmijt = Aceria cam-
pestricola 

galmijt 



Overige insecten van Albarracín (Marcel Mutsaers) 
 
Naast dagvlinders, nachtvlinders, en gallen, welke uitvoerig beschreven zijn in dit verslag, waren er 
ook allerlei andere insecten te zien in Albarracín en omstreken. Deze insecten komen aan bod in dit 
hoofdstuk. Het overzicht hieronder is gebaseerd op mijn eigen waarnemingen in die periode, minus de 
soorten die elders in dit verslag al uitgebreid aan bod komen.  
 
Uiteraard betreft het overzicht een momentopname, ik heb mijn best gedaan om de soorten te deter-
mineren, maar het is mogelijk dat sommige  soorten nog wijzigen door andere inzichten in de toe-
komst. Het complete up-to-date overzicht aan waarnemingen, incl. exacte locatie-informatie en foto’s 
is ook te vinden op observations.org. Voor de geïnteresseerden bij deze een link:  
 
waarnemingen Albarracín 2019 Marcel Mutsaers. 
 
Libellen    
Nr. Foto Nederlandse Naam Wetenschappelijke 

Naam 
Aan-
tal 

1 

 

Bosbeekjuffer Calopteryx virgo 7 

2  Bruine winterjuffer Sympecma fusca 5 
4  Watersnuffel Enallagma cyathigerum 1 
5 

 

Iberisch lantaarntje Ischnura graellsii 3 

6  Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula 6 
7  Platbuik Libellula depressa 1 

 
Insecten (overig)    
Nr. Foto Nederlandse Naam Wetenschappelijke 

Naam 
Aan-
tal 

8  - Nemoura spec. 2 
9 

 

Kameelhalsvlieg onbe-
kend 

Raphidioptera indet. 1 

10  - Hydropsyche spec. 1 
 

https://eur.observation.org/user/view/153533?q=&akt=0&g=0&from=2019-10-25&to=2019-11-01&prov=0&z=0&sp=0&gb=0&method=0&cdna=0&f=0&m=K&zeker=O&month=0&rows=20&only_hidden=0&zoektext=0&tag=0&plum=0&from=2019-05-23&to=2019-06-01&q=&zoektext=0&g=0&z=0&month=0&prov=234&m=K&zeker=O&rows=20
https://eur.observation.org/user/view/153533?q=&akt=0&g=0&from=2019-10-25&to=2019-11-01&prov=0&z=0&sp=0&gb=0&method=0&cdna=0&f=0&m=K&zeker=O&month=0&rows=20&only_hidden=0&zoektext=0&tag=0&plum=0&from=2019-05-23&to=2019-06-01&q=&zoektext=0&g=0&z=0&month=0&prov=234&m=K&zeker=O&rows=20
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Geleedpotigen 

   

Nr. Foto Nederlandse Naam Wetenschappelijke 
Naam 

Aan-
tal 

12  Spin onbekend Araneae indet. 2 
13  Komkommerspin on-

bekend 
Araniella spec. 1 

14  Kegelspin Cyclosa conica 1 
15  - Frontinellina frutetorum 1 
16 

 

Wolfspin (Pardosa) 
onbekend 

Pardosa spec. 2 

17  Wolfspin onbekend Arctosa spec. 2 
18  Korstmosrenspin Philodromus margaritatus 1 
19  Kraamwebspin Pisaura mirabilis 1 
20 

 
 

- Menemerus semilimbatus 1 

21 

 

Vuurspringer Philaeus chrysops 2 

22  - Pellenes nigrociliatus 1 
23 

 

- Micrommata ligurina 1 

24  Krabspin onbekend Thomisidae indet. 1 
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25 

 

Bloemkrabspin Thomisus onustus 1 

26  Hooiwagen onbekend Opiliones indet. 1 
27  - Dermacentor reticula-

tus/marginatus 
1 

28  Gewone oprolpisse-
bed 

Armadillidium vulgare 1 

 
Sprinkhanen en krekels    
Nr. Foto Nederlandse Naam Wetenschappelijke 

Naam 
Aan-
tal 

29  Veldsprinkhaan on-
bekend 

Gomphocerinae spec. 2 

30  - Aiolopus strepens 1 
31 

 

Veldkrekel Gryllus campestris 2 

32  Krekel onbekend Gryllidae spec. 1 
33  Grote Groene Sabel-

sprinkhaan 
Tettigonia viridissima 1 

 
Wantsen, cicaden en plantenluizen   
Nr. Foto Nederlandse Naam Wetenschappelijke 

Naam 
Aan-
tal 

34 

 

- Cercopis intermedia 5 

35  - Tettigometra spec. 1 
36  Wants onbekend Heteroptera indet. 2 
37  Gewone vijverloper Hydrometra stagnorum 2 
38  Schaatsenrijder onbe-

kend 
Gerris spec. 2 
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39 

 

- Camptopus lateralis 1 

40  Zuringrandwants Coreus marginatus 3 
41  Smalle randwants Gonocerus acuteangulatus 1 
42 

 
 

- Phyllomorpha laciniata 1 

43 

 
 

- Maccevethus spec. 1 

44 

 
 

Kleine praalridderwants Horvathiolus superbus 1 

45 

 
 

Slangenkruidbodem-
wants 

Aellopus atratus 1 

46 

 

Praalridderwants Melanocoryphus albomacu-
latus 

1 
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47 

 
 

Rotsridderwants Spilostethus saxatilis 1 

48 

 
 

Pandoerridderwants Spilostethus pandurus 2 

49  - Canthophorus spec. 1 
50  Bessenschildwants Dolycoris baccarum 2 
51  Mijterschildwants Aelia acuminata 1 
52 

 

Beemdkroonschild-
wants 

Carpocoris fuscispinus 2 

53  - Staria lunata 1 
54  Pyjamaschildwants Graphosoma italicum 2 
55  - Lygus spec. 3 

 
Kevers    
Nr. Foto Nederlandse Naam Wetenschappelijke 

Naam 
Aan-
tal 

56  Soldaatje (Cantharis) 
onbekend 

Cantharis spec. 1 

57  Groene zandloopkever Cicindela campestris 2 
58  Loopkever onbekend Carabidae indet. 2 
59 

 

Gestreepte distelbok-
tor 

Agapanthia cardui 1 

60  Elzenhaantje Agelastica alni 1 
61  Grote populierenhaan Chrysomela populi 1 
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62  Bladkever onbekend Chrysomelidae indet. 3 
63  Rietkever onbekend Donacia spec. 2 
64  - Altica spec. 4 
65 

 

- Lachnaia paradoxa 9 

66  - Chrysolina bankii 1 
67  Tienstippelig lieve-

heersbeestje 
Adalia decempunctata 1 

68  Zevenstippelig lieve-
heersbeestje 

Coccinella septempunc-
tata 

5 

69  Snuitkever onbekend Curculionidae indet. 2 
70  Kniptor onbekend Elateridae indet. 2 
71 

 

Glimworm onbekend Lampyridae spec. 1 

72  Roodtipbasterdweek-
schild 

Malachius bipustulatus 1 

73 

 

- Berberomeloe majalis 1 

74  Oliekever onbekend Meloidae spec. 1 
75  - Oxythyrea spec. 4 
76  Rimpelige aaskever Thanatophilus rugosus 1 
77  Kevers en Torren on-

bekend 
Coleoptera indet. 2 

 
Bijen, wespen en mieren   
Nr. Foto Nederlandse Naam Wetenschappelijke 

Naam 
Aan-
tal 

78  Akkerhommel Bombus pascuorum 1 
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79 

 

Blauwzwarte houtbij Xylocopa violacea 2 

80  Akker-/Mos-/Heide-
hommel 

Bombus pascuorum/mus-
corum/humilis 

1 

81  Bij onbekend Apidae s.l., Anthophila 
(Apoidea) indet. 

5 

82  Zesvlekkige groefbij Lasioglossum sexnota-
tum 

1 

83 

 

- Lasioglossum margina-
tum 

2 

84  Zijdebij onbekend Colletes spec. 1 
85  Halmwesp onbekend Cephidae indet. 1 
86 

 

- Corynis obscura 2 

87  Bladwesp onbekend Symphyta indet. 1 
88  Sluipwesp onbekend Ichneumonidae indet. 1 
89  - Ophion spec. 4 
90  Mier onbekend Formicidae indet. 3 
91 

 

- Ronisia barbarula 1 

92  Duitse wesp Vespula germanica 1 
 
Vliegen en muggen    
Nr. Foto Nederlandse Naam Wetenschappelijke 

Naam 
Aan-
tal 

93  - Bibio spec. 3 
94  Reuzenlangpootmug Tipula maxima 2 
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95  Langpootmug (Ti-
pula) onbekend 

Tipula spec. 1 

96  - Tipula flavolineata 1 
97  Vlieg onbekend Diptera indet. 8 
98  Bloemvlieg onbekend Anthomyiidae indet. 1 
99 

 
 

Duinrouwzwever 
 

Hemipenthes morio 2 

100 

 
 

Muurrouwzwever Anthrax anthrax 1 

101 

 
 

Zuidelijke rouwzwe-
ver ? 

Hemipenthes velutina 1 

102 

 

- Bombylius spec. 4 

103  Wolzwever onbekend Bombyliidae indet. 1 
104 

 
 

- Conophorus macroglos-
sus ? 

1 
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105 

 

- Parageron gratus 1 

106  - Pollenia spec. 2 
107  - Notiphila spec. 1 
108  - Coenosia tigrina 1 
109 

 

Harige langsprietwa-
penvlieg 

Stratiomys longicornis 1 

110  Blinde bij Eristalis tenax 1 
111  Donkere glanszweef-

vlieg 
Callicera fagesii 1 

112 

 

Streepfopwesp Chrysotoxum vernale 1 

113  Onvoorspelbare bij-
vlieg 

Eristalis similis 1 

114  Variabel elfje Meliscaeva auricollis 2 
115  Bijlsprietje Pelecocera tricincta 1 
116  Grote langlijf Sphaerophoria scripta 2 
117  Langlijfje onbekend Sphaerophoria spec. 1 
118  Zweefvlieg onbekend Syrphidae indet. 3 
119  Driehoekszweefvlieg 

onbekend 
Melanostoma spec. 1 

120  Variabele Fopwesp Chrysotoxum elegans 1 
121 

 

Zuidelijke citroen-
zweefvlieg 

Xanthogramma dives 2 

122  - Merodon spec. 1 
123  Woeste sluipvlieg Tachina fera 1 
124  - Tachina fera/magnicornis 4 
125  - Tephritis postica 1 



 
Vogels Albarracín (Pierre van der Wielen) 
 
Al snel gedurende de reis bleek dat de regio rond Albarracín weinig rijk was aan vogels. 
Typisch mediterrane soorten die je in Spanje en zuid Frankrijk overal treft, bijvoorbeeld 
kleine zwartkop, graszanger, roodkopklauwier of steltkluut, ontbraken hier en andere 
bleken opvallend schaars zoals zwarte wouw, grauwe klauwier en de meeste leeuweriken. 
Vanwege het ontbreken van grotere moerassen en plassen is het ontbreken van eenden, 
reigers en andere watervogels weinig verrassend. 
 
Rode patrijs 
We zagen slechts kleine aantallen van deze soort, meestal langs of op wegen. 
Kwartel 
Op 25 mei liepen minimaal 2 stuks op akkers nabij Gea de Albarracín. 
Dodaars 
Op 30 mei hoorden we een dodaars roepen op het meer nabij Orihuele del Tremedal. 
Kwak 
Op de heenweg vloog net buiten Valencia een kwak boven een rivier. 
Aasgier 
We deden vijf waarnemingen van deze soort met telkens één tot twee vogels per keer. 
Opvallend is dat we alleen adulten zagen. 
Vale gier 

Vrijwel dagelijks zagen we vale gieren. Zo 
lag ons hotel onder de aanvliegroute naar 
een slaapplaats. Twee keer zagen we 
groepen mooi op de grond of op een 
slaapplaats. Deze soort is de afgelopen 
decennia enorm toegenomen in Spanje en 
zuid Frankrijk. 
 
 
 
 
 
 

Slangenarend 
Slechts één waarneming. Op de 24e zagen we er één nabij Albarracín. 
Dwergarend 

De algemeenste roofvogel in de regio met 
dagelijks meerdere waarnemingen. Van 
deze soort zijn lichte en donkere (en erg 
schaars een tussenvorm) maar in de regio 
rond Albarracín zitten blijkbaar alleen 
lichte vormen. 
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Steenarend 

Op de 25e zagen we een onvolwassen en 
adulte vogel nabij Gea de Albarracín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sperwer 
Op 29 mei zagen we onze enige sperwer, een jagend mannetje nabij Bronchales. 
Bruine kiekendief 
Op de heenweg zagen we nabij het vliegtuigkerkhof een jagend vrouwtje boven de 
graanakkers. 
Zwarte wouw 
Opvallend schaars hier. Op 28 mei zagen we er één langs een beek bij Albarracín en later 
die dag nog twee nabij El Valecillo. 
Buizerd 
Vrijwel dagelijks gezien met enkele vogels par dag. Vaak zittend op de 
elektriciteitsmasten. 
Houtduif 
Algemeen in de bossen. 
Turkse tortel 
Algemeen in en rond de dorpen en grotere boerderijen. 
Koekoek 
Vrijwel dagelijks met één tot twee exemplaren waargenomen. Meestal alleen gehoord. 
Bosuil 
Op de hellingen boven Albarracín verbleef een intensief roepend mannetje. We hoorden 
hem vaak op weg terug naar het hotel na het diner of tijdens het nachtvlinderen. 
Gierzwaluw 
Talrijk. 
Bijeneter 
Opvallend schaars. Slechts twee waarnemingen van overvliegende vogels die dan ook 
alleen maar werden gehoord. 
Hop 

Ook zeker niet talrijk maar toch 
regelmatig gehoord en gezien. Bij een 
boerderij nabij Albarracín werden 
meermaals vogels leuk gezien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grote bonte specht 
Schaars met slechts enkele waarnemingen. Op onze laatste wandeling vonden we net 
buiten Albarracín een bezet nest met jongen. 
Iberische groene specht 
In het beekdal nabij ons hotel verbleef minimaal, erg vocaal, exemplaar. 
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Torenvalk 
Slechts drie waarnemingen. 
Boomvalk 
Op weg naar de camping voor het diner zagen we onze enige boomvalk langs schieten. 
Grauwe klauwier 
Slechts twee waarnemingen, beide vanuit het busje zodat we helaas niet de tijd hadden 
deze beauty’s te bewonderen. 
Wielewaal 
In het beekdal in Albarracín zaten er meerdere. Daarnaast nog enkele waarnemingen 
tijdens de busreisjes tussen de excursiebestemmingen. 
Gaai 
Op 25 mei zagen we er één in het bos bij Bezas en op de 27e één nabij Orihuele del 
Tremedal. 
Ekster 
Talrijk in en rond de dorpen. 
Alpenkraai 
Er zat een leuke kolonie in Albarracín waar tot twaalf stuks werden gezien. Vanaf de 
binnenplaats van ons hotel waren ze vaak zichtbaar en konden we het kenmerkende 
geluid regelmatig horen. In de droge kloven in de regio werd af en toe een paartje 
gezien. 
Kauw 
Slechts twee waarnemingen. Op 31 mei twee nabij Guadalaviar en op 1 juni één nabij 
Albentosa. 
Zwarte kraai 
Niet eens dagelijks gezien maar waarschijnlijk ook niet altijd ingevoerd. 
Raaf 
Vrijwel dagelijks enkele exemplaren in de grotere barranco’s. Vaak opgemerkt door zijn 
kenmerkende roep. 
Zwarte mees 
Algemeen in de dennenbossen in de regio. 
Kuifmees 

Ook deze soort bleek algemeen in de 
dennenbossen maar werd, verrassend, ook 
in populierenpercelen in de barranco’s 
aangetroffen. Een biotoop waar een 
Nederlandse kuifmees niet eens dood 
gevonden wil worden… We vonden daar 
ook enkele nesten in holten in oude 
populieren.  
 
 
 
 
 

Koolmees 
Slechts enkele waarnemingen verspreid over de regio. 
Pimpelmees 
Gek genoeg vrijwel alleen in het stadje Albarracín waargenomen. 
Staartmees 
Op 24 mei vonden we een groepje van een stuk of tien meesjes in de bossen bij 
Noguera. 
Boomleeuwerik 
Talrijk op de drogere barranco’s en plateaus. De fraaie zang was zeer regelmatig te 
horen. 
Veldleeuwerik 
Vrij algemeen in de landbouwgebieden op de plateaus. 
Kuifleeuwerik 
Opvallend schaars met vooral waarnemingen nabij bebouwing. 
Kortteenleeuwerik 
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Slechts één keer een groepje bij de grote dolines nabij Brochales. 
Boerenzwaluw 
Algemene broedvogel in de regio. 
Rotszwaluw 
Algemeen in de drogere barranco’s en andere rotswanden. 
Huiszwaluw 
Dezelfde verspreiding als de rotszwaluw maar met daarnaast ook veel paartjes in de 
dorpen. 
Roodstuitzwaluw 

Op 29 mei vlogen twee stuks over de 
busjes nabij Albarracín. Op 1 juni zagen 
we minimaal twee stuks net buiten 
Albarracín. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cetti’s zanger 
Her en der zingende exemplaren in de rivierdalen zoals langs ons ‘loopje’ van het hotel 
naar de restaurants in het stadje. 
Bergfluiter 

Talrijke broedvogel in alle typen bos. De 
kenmerkende zang werd vrijwel continue 
gehoord. De zangers mooi zien was een 
heel ander verhaal…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fitis 
Een late doortrekker van waarschijnlijk een ver oostelijke vogel (groot en vaal) werd op 
27 mei in een barranco nabij Guadalaviar waargenomen. Deze soort broed hier niet.   
orpheusspotvogel 

Talrijke broedvogel in droog struweel. Ze 
werden zeer regelmatig zingend 
waargenomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwartkop 
Vrij algemeen in de loofbossen. 
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Tuinfluiter 
Vrij algemeen in goed ontwikkeld struweel en loofbos. 
Westelijke orpheusgrasmus 

Normaliter geen eenvoudige soort om te 
zien maar we zagen ze deze reis 
regelmatig en de kenmerkende zang werd 
regelmatig gehoord uit mooie struweel in 
barranco’s maar ook langs akkers.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Provençaalse grasmus 
Slechts enkele keren gezien op drogere plateaus met veel struweel. Lastig om goed in 
beeld te krijgen.   
Brilgrasmus 
Slechts één waarneming van een zingend mannetje nabij Bronchales. 
Westelijke baardgrasmus 
Zeer talrijk in allerhande struweel, met wat geduld vaak ook mooi te zien. 
Vuurgoudhaan 

Slechts enkele waarnemingen in zowel 
vochtige dennenbossen als in droge 
barranco’s.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boomklever 
Op 25 mei zagen we er twee nabij Bezas en op 27-5 nog één nabij Tremedales de 
Orihuela. 
Zwarte spreeuw 
Talrijk in de dorpen. 
Merel 
In Spanje nog echt een schuwe bosvogel. 
Grote lijster 
Op 27 mei zat er één op een veldje nabij noguera en op de 30e zagen we er 4 nabij 
Tremedales de Orihuela. 
Roodborst 
Vrij algemeen. 
Nachtegaal 
Veelal in dezelfde beekdalen als de cetti’s zangers. 
Zwarte roodstaart 
Talrijk in de dorpen en in de barranco’s. 
Gekraagde roodstaart 
Slechts één waarneming van een zingend mannetje bij de rotstekeningen nabij Bezas. 
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Rode rotslijster 

Waar we de blauwe rotslijster verwachtten, 
zagen we uiteindelijk alleen de (veel 
fraaiere) rode rotslijster. Op 29 mei zat een 
paartje in de barranco bij Monterde de 
Albarracín en later die dag nog een 
mannetje in een kloof nabij Sabinar. Op 31 
mei vloog een mannetje langs de bus nabij 
de bronnen van de Taag.  
 
 
 
 
 

Roodborsttapuit 
Talrijke broedvogel. 
Tapuit 
Tussen de vele blonde tapuiten werden slechts enkele gewone tapuiten ontdekt. 
Westelijke blonde tapuit 
Algemene broedvogel in zow3el de barranco’s als op de plateaus en op grotere vlakten in 
bossen. Dagelijks gezien. 
Waterspreeuw 
Op 31 mei vloog er één boven de rivier nabij de watervallen van Calomarde. 
Huismus 
Talrijk in de dorpen en bij bebouwing. 
Rotsmus 
Deze werden her en der gezien bij vervallen gebouwtjes aan randen van dorpen. In meer 
natuurlijke biotopen werden ze nauwelijks gezien. Vrijwel dagelijks gezien in kleine 
aantallen. 
Grote gele kwikstaart 

Langs de meeste beken en riviertjes 
troffen we wel enkele exemplaren van 
deze soort. Vaak eerst opgepikt aan de 
hand van de kenmerkende roep. Rond de 
watervallen bij Calomarde bleken 
minimaal twee paartjes te broeden. 
 
 
 
 
 
 
 

Witte kwikstaart 
Slechts één waarneming, op 25 mei 1 exemplaar in Albarracín. 
Duinpieper 
Nooit mooi gezien, alleen een paar exemplaren op akkers gezien en dan vaak alleen op 
afstand of vanuit de busjes. 
Vink 
Algemene broedvogel. 
Groenling 
Op 29 mei werd er één gezien in Albarracín. 
Putter 
Talrijke broedvogel. 
Kneu 
Op vijf dagen zagen we paartjes kneuen op akkers of ruige hellingen. 
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Europese kanarie 

Talrijke broedvogel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grauwe gors 
Talrijke broedvogel op en langs akkers waar de kenmerkende zang vaak van overal om 
ons heen te horen was. 
Cirlgors 
Algemene broedvogel op droge hellingen, vaak ook nabij akkers. 
Grijze gors 

Algemene maar zeer onopvallende 
broedvogel van rotsige dalen en in de 
grotere dolines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zoogdieren Albarracín (Pierre van der Wielen) 
 
Gedurende de reis werden opvallend weinig zoogdieren waargenomen. Zelfs normaliter 
algemene soorten zoals de diverse soorten muizen en vleermuizen werden niet gezien. 
 
Ree 

Op 23 mei zagen we er één vanuit het 
busje nabij Teruel, op weg van het 
vliegveld richting Albarracín. 
Eén of twee exemplaren werden op 25 mei 
gehoord en gezien ten zuiden van Gea de 
Albarracín en de laatste werd op 27 mei 
nabij Villar de Cobo gezien. 
 
 
 
 
 
 

Damhert 
Op 27 mei werd vanuit één van de busjes een damhert gezien nabij Tramacastilla. 
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Spaanse steenbok 
Eén van deze geiten liet zich op 27 mei direct langs de weg bewonderen nabij 
Tramacastilla. Deze soort had voorheen vier ondersoorten maar die uit Portugal (1892) 
en Pyreneeën (2000) zijn inmiddels uitgestorven. Wat we hier zagen is zuidoostelijke 
ondersoort Capra pyrenaica hispanica. 
Das 
Op 25 mei zagen we een doodgereden exemplaar ten zuiden van Gea de Albarracín. 
Vos 
De groep verraste een vos in de grote doline nabij Bronchales. Deze rende de gehele 
helling op en verdween in het struikgewas op de vlakte. 

 
Spaanse blinde mol 
In enkele hooggelegen graslanden zoals die bij de bronnen van de Taag zagen we de 
gangen en hopen van deze soort. 
 
Reptielen en amfibieën (Pierre van der Wielen) 
 
Iberische meerkikker 

  
Deze zeer variabele soort werd vrijwel overal met water waargenomen.  Met name in de 
plas bij de bronnen van de Taag werden grote aantallen en nog grotere aantallen larven 
waargenomen. 
 
Iberische boomkikker 

Op 31 mei werd één exemplaar gevangen 
door een jochie in de oeverbegroeiing van 
het begin van de Taag. Uiteindelijk werd 
het dier weer losgelaten en konden we 
hem fraai bekijken.  
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Vroedmeesterpad 
Na het eten op de camping in Albarracín 
hoorden we bij het vertrek het 
kenmerkende fluitje van enkele 
vroedmeesterpadden. Al bij het keren van 
de eerste steen was het prijs, een 
mannetje vroedmeesterpad met eistrengen 
rond zijn achterpoten. 
 
 
 
 
 

 
Grote zandloper (ook bekend als Algerijnse zandloper) 

Deze soort met de opvallende gele strepen 
op rug en flanken bleek de algemeenste 
hagedis in de regio met vrijwel dagelijks 
waarnemingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oostelijke kleine zandloper 
Deze schuwe soort werd slechts één keer 
waargenomen. Op 29 mei werden in de 
extreem droge kloof bij Sabinar de 
Monterde in totaal drie stuks gezien. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muurhagedis 
Ook deze soort werd regelmatig waargenomen. Het onderscheid met de volgende soort 
bleek opvallend lastig vanwege de overlap in kenmerken. Op de grotere rotspartijen 
betrof het meestal deze soort. 
Catalaanse muurhagedis 
Deze werden regelmatig waargenomen en dan vaak in de voor muurhagedissen meer 
ongebruikelijke biotopen zoals graslanden. 
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Parelhagedis 
Op acht locaties vonden we deze fraaie 
groene reuzen. Meestal zagen we alleen 
mannetjes maar enkele keren troffen we 
paartjes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wipneusadder 

 
Op onze laatste wandeling nabij Albarracín troffen we plots een zonnende wipneusadder 
in een muurtje. 
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Sierra de Albarracín - Botanisch 
 
Klaas van Dort 
 
Met enthousiasme en volharding is er gebotaniseerd tijdens de excursies in de Sierra de 
Albarracín. Dus is er een persoonlijk getinte lijst opgesteld met daarin opgenomen de 
fraai bloeiende of anderszins opvallende soorten die relatief gemakkelijk op naam waren 
te brengen. De lijst dient ter ondersteuning van deelnemers die nog vertwijfeld naar de 
naam zoeken van de gefotografeerde plant waarop net nog een vlinder of kever zat, of 
gewoon een soort met mooie bloemen. De lijst is verre van compleet!   
 
De Sierra de Albarracín, een middengebergte in het uiterste zuiden van Aragón, kent een 
enorme variatie aan landschapstypen: uitgestrekte dennenbossen, gortdroge steppen, 
extensief beheerde akkers, kalk- en zandsteenrotsformaties doorsneden door droge 
rivierdalen (barranco’s en rambla’s). Vergeleken met de intensiever in cultuur gebrachte 
streken in Aragón is de Sierra de Albarracín botanisch uitzonderlijk soortenrijk. Wat 
bloemrijkdom betreft zit je goed in Spanje, vooral in mei en juni. De bijzondere flora 
heeft verschillende botanisten aangelokt, onder meer Gonzalo Mateo Sanz, professor in 
de botanie aan de Universiteit van Valencia. Aan hem danken we de ‘FLORA DE LA 
SIERRA DE ALBARRACÍN Y SU COMARCA (TERUEL)’, een professionele flora met sleutels, 
in het Spaans, dat wel…. Het boek is ook in digitaal (Spaans) verkrijgbaar, maar helaas is 
die versie niet geïllustreerd. Afbeeldingen zijn er overigens genoeg te vinden op het 
internet, google o.a. de ‘Flora de Aragon’. Ook van andere zonovergoten Spaanse regio’s 
zijn er volop afbeeldingen. Bekende geïllustreerde werken zijn verder Flowers of South-
West Europe (Polunin & Smythies 1973), verre van compleet en gedateerd, en het fraaie 
Mediterranean wild flowers (Blamey & Wilson 1993) wat natuurlijk alle steppe- en 
bergsoorten mist. Hieronder een kort verslag met daarin belicht de meest opmerkelijke 
soorten per habitat. Bedenk dat veel Spaanse plantensoorten van naam zijn gewisseld. 
Het is dus handig om recente literatuur te gebruiken. Fritillaria lusitanica heeft als (oud) 
synoniem F. hispanica. De Spaanse ondersoort van de Gewone zuurbes is opgewaardeerd 
naar. Berberis hispanica enz….. 

 
TOMILLAR (matorral met veel Tijm) 
De droge kalkbodems van de Sierra de Albarracín, en een groot deel van Aragón, zijn 
bedekt met een ijle, laagblijvende dwergstruikbegroeiing die in Spanje matorral wordt 
genoemd. Matorral is een speciale vorm van garigue. Een garigue is een ver gevorderd 
degradatiestadium van een maquis, een doorgaans menshoog struikgewas dat is 
ontstaan door de aftakeling van het oorspronkelijke bos (als gevolg van brand, kap en/of 
overbegrazing). Deze achtergrond info is even voor het ecologisch inzicht… 
Naar de dominerende dwergstruiksoort worden in Spanje verschillende typen matorral 
onderscheiden. Een tomillar is een matorral met veel tijm (soorten van het geslacht 
Thymus), zoals we onder meer hebben kunnen constateren in de Rambla de Valverde, 
een droge rivierbedding met kalkrotsen ongeveer 5 kilometer ten oosten van Albarracín 
langs de weg naar Gea de Albarracín (richting Teruel). De dorre kalkverweringsbodem 
verandert de tomillar in het vroege voorjaar in een bloemenzee die vooral bestaat uit 
eenjarige soorten (vaak lastig te identificeren), doorspekt met meerjarige bloemplanten. 
Een tomillar herbergt doorgaans vele lipbloemigen. Van deze familie zagen we in de 
Rambla de Valverde een roodbloeiende ondersoort van de wondklaver (Anthyllus 
vulneraria), Lathyrus sphaericus (met lichtgele bloemen), een felgeel bloeiend brandkruid 
(Phlomis lychnitis), twee soorten malrove (de in Europa wijd verbreide Marrubium 
vulgare met witte bloemen, en de lokale M. supinum met lila bloemen), Sideritis hirsuta 
(bloemen wit) en verschillende tijmsoorten, onder meer Thymus mastichina (te 
herkennen aan de wollige bloeiwijze met witte bloempjes). Later in het jaar bloeien 
Teucrium polium subsp. capitatum en Micromeria nervosa. 
Ook de zonneroosjesfamilie (Cistaceae) is goed vertegenwoordigd. Zonneroosjes zijn 
te herkennen aan de witte, gele of roze bloemen met papierachtig kreukelende 
kroonblaadjes. In het zuiden van Aragón overheerst Helianthemum apenninum, een 
witbloeiend dwergstruikje. Kenmerkend zijn de sterharen tussen de nerven van de 
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kelkbladen. Het is een dubbelganger van de eveneens witbloeiende H. violaceum (glad en 
glimmend tussen kelkbladnerven). Geelbloeiende zonneroosjes zijn er ook altijd van de 
partij. H. cinereum var. rotundifolium heeft kleine gele bloempjes en ovale blaadjes met 
een viltig behaarde onderkant. 
Algemeen zijn verder vertegenwoordigers van de composietenfamilie (Asteraceae, 
vroeger Compositae), onder meer verschillende soorten van het geslacht Centaurea. 
Kalketrip (Centaurea calcitripa) is algemeen en wijd verbreid in Europa (tot in 
Nederland). Bijzonder voor de regio is Centaurea pinaea (te herkennen aan de liggende 
bloemstengels met een paarse bloem). Talrijk is een composiet met een enkele 
blauwpaarse bloem (kort maar duidelijk gesteeld) die ontspringt uit een rozet van 
blauwgrijze min of meer geveerde blaadjes. De bladlobben eindigen in een flinke stekel. 
Dat wijst op Carduncellus monspeliensium. Ze lijkt als twee druppels water op Jurinea 
humilis (bloemhoofdje zittend). 
Voor vlinders nauwelijks interessant maar wel heel karakteristiek voor droge 
kalkverweringsbodems is Bloembies (Aphyllanthes monspeliensis), vreemd genoeg geen 
lelie-achtige maar een verwant van de asperge (Asparagaceae). Het vormt dichte pollen 
waaraan omstreeks eind mei donkerblauwe bloemen ontspringen. Blauw vlas (Linum 
narbonense) is een solitaire plant die qua bloemkleur en –vorm wel enige overeenkomst 
vertoont met de Bloembies. De diepblauwe vlasbloem ontspringt aan een opvallend ranke 
stengel. 
Van de Helmkruidfamilie (Scrophulariaceae) noem ik Scrophularia canina, Linaria 
aeruginosa, een leeuwenbekje met bruinoranje bloemen en Chaenorhinum origanifolium 
suibsp. crassifolium. 
Tussen de rotsen, met Rotsnavel (Umbilicus rupestris), groeien laagblijvende, opvallend 
zilverwit glinsterende vertegenwoordigers van de Anjerfamilie: Paronychia argeneta en 
P. capitata, vaak in gezelschap van de zegge Carex humilis (fraai lichtgroene pollen) en 
Breukkruid (Herniaria glabra). 
Een tomillar herbergt doorgaans vele stekelige planten en struiken (ongenietbaar voor 
rondstruinend vee). Slechts enkele houtige gewassen, boompjes en (dwerg)struiken, 
blijken goed bestand tegen hitte en geiten of ander ongedierte. Kenmerkend voor het 
oosten van Spanje is de combinatie van Spaanse jeneverbes (Juniperus thurifera), de 
Spaanse zuurbes (Berberis hispanica subsp. seroi; vroeger als ondersoort beschouwd van 
de gewone B. vulgaris) en de Europese krentenboom (Amelanchier ovalis). Minder 
bekend zijn een wegedoorn, Rhamnus alaternus, een kogelbloem (Globularia alypum) en 
de ruwbladige dwergstruik met felblauwe bloemen Lithodora fruticosa. 
 
Op de ‘kalkskeletbodems’ in het uiterste zuiden van Aragón, meer rots dan bodem 
eigenlijk, gaat de tomillar over in een nog ijler vegetatietype. Het wordt overheerst door 
soorten die gespecialiseerd zijn in het weerstaan van zomerse hitte. Vaak groeien ze in 
‘koepelvorm’. Veel soorten hebben kleine blaadjes met etherische oliën om de 
verdamping te minimaliseren. Of ze zijn witviltig behaard (reflectie van zonlicht). 
Kenmerkend zijn verder vele eenjarige soorten, viltkruiden bijvoorbeeld. Ze verschijnen 
in het vroege voorjaar en zijn omstreeks mei al uitgebloeid (wat de determinatie sterk 
bemoeilijkt). Het koste enige moeite om Androsace maxima op naam te brengen. Het 
uitgebloeide exemplaar deed Stella qua habitus sterk denken aan Dwergbloem 
(inderdaad: Plant nog geen 5 centimeter hoog, blaadjes in rozet, opvallend groot 
vruchtbeginsel), maar die pleegt in nattere omstandigheden voor te komen. Een 
afbeelding in de Flora van Albarracín (een beschimmeld exemplaar geleend bij de 
kruidenier van Noguera) bracht uitkomst. 
Goed aangepast aan de gortdroge omstandigheden zijn Immortelle (Helichrysum 
stoechas), een droogbloem met felgele bloemhoofdjes en typische steppeplanten zoals 
Potentilla cinerea (viltige blaadjes, bloeit geel), Artemisia absinthum en A. assoana. 
Artemisia assoana is een Spaans endeem dat opvallend grijze plakkaten vormt, onder 
meer bij Pozondon en Frias. 
 
Heel karakteristiek voor de gebieden met een continentaal klimaat, dus bloedhete zomers 
maar ook nog eens koude winters, zijn vedergrassen. Een bekend vedergras is Stipa 
pennata, te herkennen aan de lange veervormige aartjes. 
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SABINAR (ijl bos met jeneverbessen) 
Veel hoger gelegen kalkrotshellingen in de Sierra de Albarracín zijn begroeid met een ijl 
coniferenbos. Hier komen drie bijzondere jeneverbessen naast elkaar voor. Behalve 
Zevenboom (Juniperus sabina), waar het bostype in Spanje naar is vernoemd, zijn dat J. 
phoenicea (Stinkende jeneverbes) en J. thurifera (Spaanse jeneverbes), het Spaanse 
pronkjuweel van zon-doorstoofde berghellingen in gebieden met koude winters. Alle drie 
hebben ze stekels (jong) én schubben (aan volwassen takken) en eindstandige ‘bessen’ 
(eigenlijk zijn het kegels). Juniperus sabina springt er direct uit door haar liggende 
groeiwijze, het is geen boom maar een laagblijvende struik. De bessen zijn bij rijpheid 
donkerrood en maximaal 6 mm, bij de 2 andere soorten zijn ze purper tot zwart en iets 
groter. Het boomvormende duo is lastig uit elkaar te houden. Zowel de Claves de Flora 
Iberica als Flowers of South-West Europe maken melding van stompe schubben met een 
smalle papierachtige rand bij phoenicea, tegenover schubben spits en zonder vliezig 
randje bij thurifera. De bessen van phoenicea zijn iets kleiner en bevatten meer zaadjes: 
7-8 versus 8-10 mm resp. 3-9 versus 2-4 zaadjes bij thurifera. De Spaanse jeneverbes is 
heel bijzonder en komt buiten Spanje alleen voor op een enkele plek in het zuidoosten 
van Frankrijk. In gezelschap van genoemd drietal zijn vaak ook de ‘stekeljeneverbessen’ 
Juniperus oxycedrus en onze Gewone jeneverbes (J. communis) te vinden. Ze missen de 
schubben en dragen de kegels in de oksels van zijtakken. 
 
PINAR (dennenbos) 
Er zijn uitgestrekte dennenbossen aangeplant in het zuiden van Aragon. Langs de A-1512 
in de Sierra del Tremedal is het de grove den (Pinus sylvestris) die de dienst uitmaakt. 
Speciaal hier zagen we wilde koepelnarcisjes (Narcissus bulbocodium) en een eveneens 
felgeel bloeiende boterbloem: Ranunculus ollissiponensis, een zeldzaamheid! Tussen de 
rode zandsteenrotsen in de Pinares de Rodeno overheerst de zeeden (P. pinaster), 
bekend harsproducent, plaatselijk vergezeld van Zwarte den (P. nigra) en de Aleppoden 
(P. halepensis). Oplettende deelnemers werden maretakken gewaar (enkelen onder ons 
spreken nog ouderwets van Vogellijm, daaruit zou je mogen afleiden dat de gemiddelde 
leeftijd van de groep nogal hoog ligt…, inderdaad: ruim boven de zestig): Viscum album 
subsp. austriacum. Deze ondersoort parasiteert op dennen. Op jeneverbessen parasiteert 
Arceuthobium oxycedri, een zeldzame soort. De geelgroene takjes vallen echt niet op 
tussen de beschubde twijgen van Juniperus thurifera. 
 
In de ondergroei van de naaldbossen noteerden we, ik doe slechts een greep, 
Aspergeorchis (Limodorum abortivum), Berendruif (Arctostaphylos uva-ursi subsp. 
crassifolia), Leverbloempje (Hepatica nobilis), sleutelbloem (Primula veris subsp. 
columnae), Muizendoorn (Ruscus aculeatus), Knolsteenbreek (Saxifraga granulata), 
Thapsia villosa (een forse schermbloem met viltig behaard blad), Bupleurum rigidum 
(lang gesteeld grijsblauw gesteeld blad) en vooral veel Zonneroosjes. De Cistus met 
grote witte bloemen (en drie kelkbladen) is geen ladanifer (die komt in het zuiden van 
Aragón niet voor), maar Cistus laurifolius (kleinere bloemen, geen rode vlek). Cistus 
populifolius lijkt daar veel op, maar heeft hartvormig blad met duidelijke nerven en 5 (3 
kleine verscholen achter twee grote buitenste dus in totaal 5 kelkbladen). De combinatie 
van Cistus laurifolius en Kuiflavendel (Lavendula stoechas) wijst op een min of meer 
kalkarme bodem, een zeldzaamheid in de regio die voor het grootste deel uit geplooide 
zeebodem is opgebouwd. Boom- en Bezemheide (Erica arborea resp. E. scoparia) zijn 
wijd verbreid op zure bodem. 
 
MELOJAR (eikenbos) 
Op de Puerto de Noguera (1650m) groeit ijl bos van Pyrenese eik (Quercus pyrenaica, in  
Spanje bekend onder de naam melojar of rebollo). Deze zeldzame boom is te herkennen 
aan de donzig behaarde, jong roze blaadjes. Het blad van de dubbelganger Donseik (Q. 
pubescens) is minder diep ingesneden en verliest de beharing in de loop van het seizoen. 
Overigens komt de Donseik niet voor in de Sierra de Albarracín, wel in noord Spanje. In 
tegenstelling tot de dennenbossen zijn de eikenbossen uitermate soortenrijk, niet alleen 
aan kruiden, ook aan houtige gewassen, en epifytische korstmossen. Tussen de eiken zijn 
onder meer Europees krentenboompje, Franse esdoorn (Acer monspessulanum) en 
Wollige sneeuwbal (Viburnum lantana) te vinden. Kenmerkend voor eikenbossen op kalk 
is het Rood bosvogeltje (Cephalantera rubra). 
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PRADERA HÚMEDA (nat grasland) & TREMEDAL (bosveen) 
Vanwege de sterk doorlatende kalkbodems zijn er niet veel natte terreinen in de Sierra 
de Albarracín. Alleen een smalle zone langs beken blijft permanent vochtig. Hier 
ontwikkelen zich bloemrijke graslanden en soms wilgenstruwelen. Kenmerkend is de 
knolspirea (Filipendula vulgaris), waardplant van de purperstreepparelmoervlinder en 
dubbelstipparelmoervlinder. In het fraaie dal van de Rio Garganta achter het dorp 
Noguera de Albarracín floreren gevlekte orchis, echte koekoeksbloem, geelhartje en 
andere soorten die we uit Nederland ook goed kennen. Van de grote rietorchis 
(Dactylorhiza elata), een van de vele vage soorten handekenskruid, kan dat niet worden 
gezegd. Het vormt bloemstengels van meer dan een meter hoog in kalkmoerassen 
en kwelgebieden, voornamelijk voor in het westelijke Middellandse Zeegebied. 
In het (kwel)water groeit plaatselijk kranskarwij (Carum verticillatum). Deze 
dubbelganger van lidsteng, is in Nederland nog maar van één plek bekend, een Brabants 
blauwgrasland. In Spanje is deze schermbloem veel minder zeldzaam en regelmatig te 
ontdekken in stroompjes en op kwelplekken (roestbruin). 
Rond Orihuela del Tremedal komen bosveentjes voor (‘tremedal’ in het regionaal dialect) 
met Bosorchis (Dactylorhiza maculata subsp. fuchsi). In opengevallen plekken van het 
veenmosdek ontdekte Wil de fraai oranje vruchtlichamen van Beekmijtertje (Mitrula 
paludosa), een saprofytische zakjeszwam met een voorkeur voor bladeren die in het 
water zijn gevallen. 
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Nr. Overzicht planten Albarracín Excursie 
Nr. 

Nr.  Excursie 
Nr. 

1 Acer monspessulanum 4 58 Chaenorhinum minus 2 
2 Achillea tomentosa 4 59 Chaenorhinum origanifolium  

s. crassifolium 
7 

3 Acinos arvensis 5 60 Cistus laurifolius 3 
4 Adiantum capillus-veneris 6 61 Cistus populifolius 3 
5 Adonis annua 2 62 Coronilla minima 1 
6 Aethionema saxatile 3 63 Crataegus monogyna 1 
7 Ailanthus altissima 1 64 Crepis foetida 2 
8 Alliaria petiolata 3 65 Crepis vesicaria 2 
9 Allium species 3 66 Cruciata laevipes 3 
10 Alyssum alyssoides 1 67 Cuscuta species 4 
11 Alyssum granatense 1 68 Cynoglossum species 5 
12 Amelanchier ovalis 1 69 Dactylorhiza elata 3 
13 Anchusa species 4 70 Dactylorhiza incarnata 9 
14 Androsace maxima 2 71 Dactylorhiza maculata 2 
15 Anthoxanthum odoratum 7 72 Dianthus spec. 6 
16 Anthyllis montana 4 73 Digitalis obscura 3 
17 Anthyllis vulneraria s. iberica 4 74 Dipcadi serotinum 2 
18 Antirrhinum barrelieri 1 75 Dipsacus fullonum 5 
19 Aphyllanthes monspeliensis 1 76 Drosera rotundifolia 7 
20 Aquilegia vulgaris 5 77 Echium species 5 
21 Arabis turrita 1 78 Elaeagnus angustifolia 3 
22 Arceuthobium oxycedri 4 79 Eleocharis quinqueflora 9 
23 Arctostaphylos uva-ursi 3 80 Eleocharis species 7 
24 Aristolochia paucinervis 3 81 Equisetum ramosissimum 3 
25 Armeria species 7 82 Erica arborea 3 
26 Artemisia absinthium 4 83 Erica scoparia 3 
27 Artemisia assoana 4 84 Erinacea anthyllis 3 
28 Asphodelus aestivus 1 85 Erodium cicutarium ag. 2 
29 Asphodelus fistulosus 1 86 Eryngium campestre 1 
30 Astragalus glaux 4 87 Euphorbia serrata 1 
31 Astragalus incanus 4 88 Euphrasia hirtella 9 
32 Aulacomnium palustre 7 89 Filago pyramidata 4 
33 Bellis sylvestris 4 90 Fritillaria lusitanica 2 
34 Berberis hispanica 1 91 Genista anglica 7 
35 Biscutella controversa 1 92 Genista scorpius 4 
36 Briza media 9 93 Geum rivale 7 
37 Bromus madritensis 1 94 Geum sylvaticum 2 
38 Bromus rubens 1 95 Globularia alypum 4 
39 Bryonia cretica 5 96 Globularia vulgaris 4 
40 Bupleurum rigidum 4 97 Helianthemum apenninum 1 
41 Calliergon cuspidatum 7 98 Helianthemum canum 6 
42 Calluna vulgaris 3 99 Helianthemum cinereum 1 
43 Carduncellus monspelliensium 2 100 Helianthemum marifolium 1 
44 Carex caryophyllea 1 101 Helianthemum pilosum 1 
45 Carex flacca 1 102 Helichrysum stoechas 2 
46 Carex flava 9 103 Helleborus foetidus 5 
47 Carex humilis 1 104 Hepatica nobilis 3 
48 Carex lepidocarpa 9 105 Herniaria glabra 1 
49 Carex nigra 7 106 Herniaria hirsuta s. cinerea 1 
50 Carlina vulgaris 7 107 Hyoscyamus niger 2 
51 Centaurea pinae 4 108 Hyparrhenia hirta 4 
52 Centaurea calcitrapa 4 109 Hypecoum imberbe 1 
53 Centaurea cyanus 2 110 Jasminum fruticans 9 
54 Centaurea montana 4 111 Juglans regia 1 
55 Cephalanthera damasonium 3 112 Juncus inflexus 2 
56 Cephalanthera longifolia 3 113 Juniperus communis 2 
57 Cephalanthera rubra 3 114 Juniperus oxycedrus 4 
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Nr. Overzicht planten Albarracín Excursie 
Nr. 

Nr.  Excursie 
Nr. 

115 Juniperus phoenicea 4 170 Quercus pyrenaica 2 
116 Juniperus sabina 5 171 Quercus orocantabrica 2 
117 Juniperus thurifera 1 172 Ranunculus arvensis 7 
118 Lathyrus sphaericus 3 173 Ranunculus ollissiponensis 4 
119 Lathyrus vernus 7 174 Ranunculus trichophyllus 9 
120 Lavandula stoechas  

s. pedunculata 
5 175 Rhamnus alaternus 1 

121 Limodorum abortivum 3 176 Rhamnus alpinus 4 
122 Linaria aeruginea 1 177 Rhamnus saxatilis 6 
123 Linaria repens 1 178 Rhinanthus minor 9 
124 Linum narbonense 4 179 Ribes uva-crispa 4 
125 Lithodora fruticosa 1 180 Roemeria hybrida 2 
126 Logfia arvensis 4 181 Rosa species 4 
127 Lonicera xylosteum 5 182 Ruscus aculeatus 3 
128 Lotus corniculatus 5 183 Salix fragilis 2 
129 Luzula campestris 3 184 Salix triandra 4 
130 Luzula forsteri 3 185 Salvia verbenaca 1 
131 Luzula multiflora 7 186 Sambucus nigra 3 
132 Marrubium supinum 1 187 Sanguisorba minor 1 
133 Marrubium vulgare 1 188 Saponaria ocymoides 4 
134 Matthiola fruticulosa 1 189 Sarcocapnos enneaphylla 1 
135 Meum athamanticum 3 190 Saxifraga cuneata 2 
136 Morus alba 5 191 Saxifraga granulata 2 
137 Muscari comosum 2 192 Saxifraga tridactylites 2 
138 Muscari neglectum 4 193 Scrophularia canina 1 
139 Narcissus bulbocodium 4 194 Sedum album 1 
140 Nardus stricta 7 195 Sedum dasyphyllum 1 
141 Ophrys apifera 1 196 Sedum sediforme 6 
142 Ophrys sphegodes 4 197 Senecio vernalis 6 
143 Orchis mascula 5 198 Sideritis hirsuta 2 
144 Orchis morio s. picta 3 199 Sisymbrium irio 5 
145 Ornithogalum orthophyllum  

s. baeticum 
4 200 Sphagnum girgensohnii 7 

146 Orobanche gracilis 5 201 Stipa pennata 5 
147 Papaver species 1 202 Tetragonolobus maritimus 9 
148 Paronychia argentea 1 203 Thapsia villosa 3 
149 Paronychia capitata 1 204 Thymus mastichina 1 
150 Paronychia kapela 1 205 Thymus species 1 
151 Petrorhagia nanteuilii 4 206 Tragopogon pratensis 4 
152 Phlomis lychnitis 1 207 Trifolium species 1 
153 Pinus nigra 4 208 Turgenia latifolia 4 
154 Pinus pinaster 3 209 Umbilicus rupestris 3 
155 Pinus sylvestris 4 210 Vaccinium myrtillus 7 
156 Plagiomnium medium 5 211 Valerianella species 2 
157 Plantago albicans 1 212 Verbascum sinuatum 1 
158 Polygala calcarea 5 213 Veronica beccabunga 1 
159 Polygala nicaeensis 5 214 Veronica verna 4 
160 Polygala serpyllifolia 5 215 Viburnum lantana 5 
161 Populus canescens 3 216 Vicia onobrychioides 7 
162 Populus nigra 3 217 Vicia species 1 
163 Potentilla cinerea 4 218 Viola hirta 3 
164 Potentilla erecta 7 219 Viola riviniana 7 
165 Potentilla tabernaemontani 4 220 Viscum album s. austriacum 4 
166 Primula veris s. columnae 2    
167 Psoralea bituminosa 9    
168 Quercus faginea 2    
169 Quercus ilex s. rotundifolia 2    


