
PARQUE NATURAL SIERRA Y CANONES DE GUARA                           
 
Als je vanuit Lourdes zuidwaarts de Pyreneeën oversteekt kom je in Spanje in twee 
nationale parken terecht: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (3355 me-
ter). Daaronder, ten noorden van Huesca bevindt zich Parque Natural Sierra y Ca-
nones de Guara. Deze canyons lokken vele sportlui voor canyoning en klimmers. 

Ook de gieren zijn er verzot op, 
en ze zijn er allemaal: vale-, 
monniks-, aas- en lammergier. 
Alquézar, prachtig gelegen, to-
rent boven de kliffen. Dit is hét 
toeristisch centrum van Sierra 
de Guara. Als je van rust houdt 
kies je beter een ander dorpje 
om te verblijven. 
 

 
PANZANOL 
 
Panzanol is zo een dorpje. Er is 
een camping en je kan er loge-
ren bij dorpelingen. Wij focussen 

op Sancta Cilia, einde van de weg. Hier is de stichting ‘Fonds van de vrienden 
van de gieren – FONDO AMIGOS DEL BUITRE’. Het ganse jaar door worden  
gieren gevoed op zaterdag omstreeks 10 uur. Net boven het dorp is er een parking. 
Een 20 tal mensen wachten op de Duster met aanhangwagentje. Hierin zit het aas 
voor de gieren. We wandelen een tweetal kilometer hoger op. De gieren cirkelen al 
rondjes en verraden de voederplek.  

 
   
    
De gids stuurt een 
elektrisch aangedre-
ven kruiwagen met 
daarop het slachtaf-
val over een smal 
paadje richting een 
kaal rotsplateau. Wij 
volgen. Onderweg 
houdt de hele meute 
halt. Ons gedrag 
wordt bepaald: zwij-
gen, zitten nabij de 
voederplaats en dit 
doen als ik het sein 
geef. 
 
 
 



Als we toekomen is 
het aas reeds ver-
spreid. De gids zit 
tussen de gieren 
enkele meters voor 
ons. Mogelijk wel 
een tweehonderd- 
tal gieren wriemelen 
door  elkaar. Domi-
nante, krijsende gie-
ren verdedigen hun 
slachtafval. Er zijn 
er die toekijken en 
niet aan de bak  
komen. En wij kijken 
ook met grote ogen. 
Deze gigantische 
vogels met een vleugelslag van 2m70 vlak voor ons, het grijpt je aan. Onze gids is 
als een ratelaar in conversatie met de gieren. Soms krijgt een gier een tik als ie niet 
braaf is, want ze willen allemaal een stukje vlees dat hij uitdeelt. Boven ons cirkelen 
inmiddels twee lammergieren. Ze hebben al begrepen dat er straks beenderen blij-
ven liggen, voer voor de  lammergier. Er cirkelt ook een monniksgier, maar deze 
durft zich niet te wagen tussen de drukdoende vale gieren. Om 12 uur is de verto-

ning ten einde. De lammer-
gieren wachten nog tot de 
kijkers zijn  verdwenen om 
neer te strijken. 
 
We keren terug naar Sancta 
Cilia. In het museum wordt 
er extra uitleg gegeven over 
de gieren. Telkens wordt er 
een vogel in de spots gezet. 
Knappe educatieve techniek. 
Een film over de bezochte 
voederplaats toont ons nog 
aasgieren die gebruik maken 
van een steen om de eieren 
te kraken als voedsel. Een 
vos kijkt vanop een afstand 
toe, maar waagt zich niet 
tussen de vogels. Met een 

dikke proficiat voor de inzet van deze gierenbeschermers en na het betalen van  
onze 10€/persoon als bijdrage, nemen we hartelijk afscheid.  
Dit is top qua natuurbeleving !!! 
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