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F-4 (2023) Portugal, Serra da Estrela. 
 

In 2019 (zie het verslag op de site van de ARC-KNNV) heeft de KNNV reeds een reis naar 
Serra da Estrela met dezelfde reisleiding georganiseerd.  
De Serra da Estrela ligt ongeveer 100 kilometer ten zuidoosten van Porto en is, met een top 
van bijna 2000 meter, het hoogste gebergte van het Portugese vasteland. Het is sinds 1976 
een Parque Natural en met een oppervlak van 1000 km2 het grootste. In het landschap van 
de Serra zijn sporen van de laatste ijstijd te zien als U-vormige gletsjerdalen waar nu rivieren 
lopen en hoger in het gebergte keteldalen, ook het resultaat van erosie door gletsjers.  

 
In het gebergte zijn ruwweg drie hoogtegordels te onderscheiden. De onderste van de voet 
van de bergen tot ca 800 meter, de middelste van ca 800 tot 1600 meter en boven de 1600 
meter de hoogste. Elke zone heeft een specifieke vegetatie en kent een specifiek 
landgebruik.  De onderste vegetatiezone heeft de hoogste bevolkingsdichtheid en is 
grotendeels in cultuur gebracht. Van de eikenbossen, de oorspronkelijke vegetatie, zijn, 
semi-natuurlijke restanten over. In de middelste zone is nog wat van de oorspronkelijke 
bosvegetatie te vinden. Land-en bosbouw hebben ook hier grote invloed gehad. Wel heeft 
hooiwinning hier geresulteerd in interessante half-natuurlijke graslanden en roggeakkers 
met een onkruidbegroeiing. Onze verblijfplaats Manteigas ligt in deze gordel en bovendien 
in het centrum van het Parque Natural en vormt dus een ideaal startpunt voor excursies in 
alle richtingen. Ook de bovenste gordel staat onder invloed van de mens: afbranden en 
begrazen met koeien en schapen hebben nog steeds invloed op de vegetatie hier. 
Bovengenoemde vegetaties en landschappen zullen tijdens de reis op flora (en 
insectenfauna) worden onderzocht. In 2022 zijn ook in het gebied een aantal bosbranden 
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geweest. Interessant is hier hoe de flora en fauna zich na een dergelijke brand weer gaat 
ontwikkelen. 

 
We gaan plekken bezoeken met hoge biodiversiteit zodat we al kuierend veel kunnen zien. 
We letten op alles wat de moeite waard is variërend van detail tot op landschapsniveau. In 
eerste instantie richten we ons op de vegetatie en landschap (reisleider Jan Jansen), maar 
ook zal naar de insectenfauna worden gekeken (reisleider Herman Sieben). Jan Jansen is een 
kenner van de flora en vegetatie van de Serra da Estrela. Hij heeft nieuwe soorten voor 
Portugal gevonden, een natuurgids over het gebied geschreven en is in 2011 gepromoveerd. 
In zijn proefschrift zijn boxen opgenomen met info over biodiversiteit, biotopen en de 
natuur- en cultuurgeschiedenis.   
We verblijven in Manteigas in Hotel Berne, een goed hotel dat reeds decennia op een 
voortreffelijke wijze zijn gasten verzorgd. Ontbijt en diner is in het hotel en picknick in het 
veld. Lunchpakket kun je zelf samenstellen in het hotel. Met dieetwensen wordt rekening 
gehouden. Manteigas ligt heel centraal en dus ideaal om uitstapjes te maken in het ruim 
1000 km2 grote gebied. 
 
Met de busjes bezoeken we de verschillende vegetatiezones en al scharrelend kijken we 
daar naar de aanwezige flora en fauna. ’s Avonds wordt er naar nachtvlinders en andere 
insecten rond het hotel gekeken. 
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Nuttige links: 

 
• Blogspot Pan en Demeter met o.a. fotografische impressies van eerder gehouden excursies 

(destijds in vorm van convivia): http://panendemeter.blogspot.nl/ 
• Jansen J 2011 Managing Natura 2000 in a changing world: The case of the Serra da Estrela. 

PhD Thesis Radboud University Nijmegen. 281 pp PDF (57mb). 
http://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/90921/90921.pdf 

• Jansen J 2005 De Serra da Estrela als referentiegebied voor herstel van heidelandschappen in 
de Lage Landen (with English summary). De Levende Natuur 106 (5): 186-189. 
http://natuurtijdschriften.nl/download?type=document&docid=495571 

• Jansen J 2002 Geobotanical guide of the Serra da Estrela. Lisbon: Institute for Nature 
Conservation, Ministry of Cities, Territorial Planning and Environment, 276 pp. (uitverkocht, 
wellicht nog tweede hands verkrijgbaar) 

• Verslag KNNV reis Serra da Estrela juni 2019, inclusief soortenlijst waargenomen flora en 
fauna: https://arc.knnv.nl/wp-content/uploads/sites/38/2021/06/2019-B-7-Portugal-Serra-
da-Estrela-verslag-comp.pdf 

• Foto impressie KNNV reis 2019: http://panendemeter.blogspot.com/2019/12/foto-
impressie-excursie-knnv-serra-da.html 

 

 

 

 

 

 



 4 

F4 (2023) Reisgegevens: 

(Een * duidt op onzekere gegevens !) 

Data:     woensdag 7 juni t/m zaterdag 17 juni 2023. 
Aantal reisdagen:  11 
Reisleiding:    Jan Jansen (flora) en Herman Sieben (fauna). 
Reissom*:    * € 1750,-    (Kosten 1-persoonskamer € 180,-)  
Inschrijfgeld:  € 175,-  (Het inschrijfgeld is een deel van de totale 
    reissom) 
Soort reis:    vliegtuig, busjes, hotel, volpension. 
Thema:    voornamelijk flora, vegetatie, landschap (en fauna). 
Zwaarte:    1 schoentje. 
Aantal deelnemers:  minimaal 12, maximaal 12. 
Informatie:    Jan Jansen. Zie ook  Informatieve links. 
Email:    h-sieben@home.nl en Jan.Jansen@science.ru.nl  
Opgave:    vóór 1 januari 2023. 
Inschrijven:  in het hoofdmenu ziet U onder "Reizen 2023" een 
  kopje "Inschrijving 2023": daar kunt U alle   
  gegevens invullen tbv. een inschrijving voor een van 
  de reizen in 2023. 

 

 


