Vogelen in Gallocanta Spanje
Een Mergus reis van woensdag 30.09.2009 tot en met woensdag 07.10.2009.

1. Inleiding
Deelnemers waren Frank De Scheemaeker, Johan Debuck, Jef Vandewater; Guido Orbie; Johan Van
Heulebrouck en Martine Claeys; Rik Vande Kerchove; Wim Rommel; Eric Van Colenberghe; Paul De Graeve
en Noël Vervaecke. Jan Swimberghe haakte op het allerlaatste moment af wegens gewijzigde
werkomstandigheden.
Gallocanta, kraanvogelland en een naam als een ochtendlijke zangroep en minder bekend in onze regionen
is voor onze Noord-Spaanse vogelvrienden de evenknie van het Franse Lac du Der- Chantecoq. Het weze
hen gegund en een verblijf aldaar opent onverwachte mogelijkheden met een brede waaier van waardevolle
waarnemingen.
Wat volgt is het verslag van een weektrip door de steppes (estepas / zonas esteparias), de
landbouwgebieden vol overrijpe zonnebloemen rond het zoutmeer en door de verblijdend mooie
landschappen van de Rio Piedra en de Alto Tajo. En om in schoonheid te eindigen verbleven we nog twee
nachten in Lécera nabij Belchite, het Spaanse kroondomein van alle in Spanje voorkomende leeuweriken,
inclusief de Dupont’s.
Dit alles werd tot in de puntjes voorbereid door Guido Orbie, waarvoor nogmaals onze oprechte dank. Dit
verslag bevat maar eventjes bijdragen van vier auteurs. Het bevat prachtige beschrijvingen van de bezochte
streken en natuurgebieden. Deze beschrijvingen zijn van de hand van Guido Orbie. Vervolgens is er per
dag een gedetailleerde routebeschrijving. Deze beschrijvingen en de eindredactie is van de hand van Johan
Van Heulebrouck. Vervolgens hebben we een vaste rubriek commentaar bij de waarnemingen van de dag.
Deze commentaar werd neergepend door onze deskundige Mergus Voorzitter Frank. Deze commentaar
moet dit verslag niet alleen praktische doch ook enige wetenschappelijke waarde bieden. De gedetailleerde
meertalige vogellijst in Excel werd opgemaakt en ingevuld door ons trouw Torhouts Mergus lid Wim
Rommel. Het fotomateriaal werd aangebracht door : Eric, Rik, Frank en Martine.
Besluit : dit verslag kan aan de deelnemers van deze prachtige reis en alle geïnteresseerde Mergus leden en
andere natuurvrienden aangeboden worden dankzij intensief Mergus teamwerk !
Zijn jullie er klaar voor ? Daar gaan we dan. Veel leesgenot.

2. Woensdag 30 september 2009
2.1.

Praktisch

De trein bracht ons in Charleroi-airport voor een vlucht op Zaragoza met Ryanair. Vlucht 1382 met vertrek
om 11.00 u. Aankomst : 13.15u in Zaragoza. Alles verloopt volgens planning. Zaragoza is een luchtige
luchthaven, totaal vernieuwd voor de wereld expo 2008. Bij aankomst is het onmiddellijk bingo, stralend
zomerweer. We halen de 3 gereserveerde huurauto’s op en vertrekken voor een tocht van 115 km naar
Gallocanta. We doorkruisen de bekende Cariñena-wijnstreek en de berglandschappen rond Daroca om
uiteindelijk vanuit het hoogland de enorme Gallocantaplas voor ons te zien opduiken.
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Gallocanta bereik je door een afslag te nemen (de CV-633) langs een vrij grote weg, de A-211 die loopt van
Daroca naar Molina de Aragon. Dit zijn plaatsnamen die je verder nog zult tegenkomen. We nemen onze
intrek in Albergue Allucant – bagage wordt afgezet. In het hotel is voor iedereen een prima detailplannetje
van de Gallocantaplas gratis beschikbaar. Meenemen dus ! Van op de parking van het hotel heb je reeds
een prachtig zicht op de plas, een betere ligging kunnen we ons moeilijk inbeelden.
Meer info van ons hotel vind je op http://www.allucant.com.
Het is een prima hotel, alle standaardvoorzieningen en comfort
zijn aanwezig. In Albergue Allucant kunnen we alle kanten uit :
ofwel 2 pers. kamer met douche en toilet, ofwel zonder douche
en toilet op de kamer maar wel op de gang. Het goedkoopste
verblijf is in een gemeenschappelijke zaal aan ca. 10€ per nacht
met douche/toilet op de gang. (3 mogelijkheden aan 3 versch.
prijzen). Het duurste is een tweepersoonskamer met douche en
toilet, de prijs hiervoor bedraagt ongeveer 45 euro per nacht. De
deelnemers kunnen kiezen. Onze hoteluitbater doet in dit
verband nog een sympathieke geste.
Rond 16 uur staan we allemaal te popelen om te vertrekken voor onze eerste excursie maar eerst wordt ons
door het huis een welkomstdrankje aangeboden dat we moeilijk kunnen afslaan.
Daarna verkennen we de noord en westzijde van de Gallocantaplas. Via de observatorio de LOS
AGUANARES, de ERMITA VIRGEN DEL BUEN ACUERDO, de observatorio DE LA ERMITA en de
observatorio DE LOS OJOS rijden we tegen 20 uur terug naar ons hotel om onze hongerige magen te
spijzen. Het is in die tijd van het jaar immers donker tegen 20 uur. Op dat moment is er een echte
wolkbreuk en vluchten we naar binnen. De daaropvolgende week was het echter van ’s morgens
vroeg tot “s avonds laat aangenaam zonnig zomerweer met temperaturen die in de Gallocantastreek
overdag opliepen tot een aangename 25 à 26 graden.
In Belchité, onze tweede verblijfplaats liep de temperatuur overdag zelfs op naar 32 graden.
Alvorens we aan ons avondmaal kunnen beginnen krijgen we in de bibliotheek van het hotel een
gratis aperitief met bijhorende lekker locale versnaperingen aangeboden.
We hebben telkens de keuze uit een drietal voorgerechten, drietal hoofdschotels en een zestal
desserts. Dit alles wordt ons inclusief drank (water of wijn) aangeboden aan de zeer democratische
prijs van ongeveer 8 euro per persoon.
Na het avondmaal zijn in de bar alle typische Spaanse dranken aan matige prijzen verkrijgbaar.
Réunie in de bar voor en na ‘cena’ (avondmaal)… checklist, tertulia (babbeltje) enz… maar vast
ritueel wordt het gezamenlijk overlopen van onze vogellijst waarbij telkenmale opgeteld wordt :
• Het aantal waarnemingen van die dag.
• Het aantal “nieuwe” waarnemingen van die dag.
• Het totaal aantal waarnemingen tot op die dag.

2.2.

Commentaar bij de waarnemingen van de dag

Een volledige soortenlijst van de ganse dag vind je in bijlage 1 bij dit verslag. Dit is een gedetailleerd
overzicht op een meertalige ! vogellijst in excel waarin je dag per dag kunt zien welke vogels er
gespot werden.
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Op de weg van Zaragoza naar Gallocanta was het al
genieten geblazen: de eerste Zwarte Spreeuwen en
Turkse Tortels aan de luchthaven, ca 20 Vale Gieren, 1
Steenarend, de enige Wespendief van de reis en zingende
Boomleeuwerik tijdens bevoorradingsstop.
Na de valiezen in het hotel gedropt te hebben,
onmiddellijk op verkenning langs de westzijde van het
meer. Gewoon verbluffend: kleine samenvatting 1
Kraanvogel, overal Rotsmus en Zwarte Spreeuw, roepende
Kalander- en Kleine Kortteenleeuwerik, Zuidelijke
Klapekster, Velduil, Rode Wouwen op zoek naar
slaapplaats, jagende familie Boomvalk, Grijze Wouw en 3
Griel.

KALANDERLEEUWERIK

3. Donderdag 1 oktober 2009
3.1.

Praktisch

Dageraad om ca. 8.00u – ontbijt vanaf 8.30u. Vroege vogels konden naar believen een
ochtendwandeling maken.
Het ontbijt in Spanje en dus ook in Albergue ‘Allucant’ was aan de sobere kant maar onze reisleider
Guido had er toch op aangedrongen dat onze hongerige Vlaamse maagjes soelaas kregen. Dit was
dan ook het geval : elke dag was er verschillende soorten fruitsap, koffie, brood, gebak en yoghurt
(op speciale aanvraag) aanwezig. Niemand hoefde dus met een hongerige maag de dag aan te
vatten.
Rond
9.15 uur konden we vertrekken voor verdere
verkenning van de laguna. De laguna van
Gallocanta ligt op de bodem van een immense
verdorde kom ontstaan door een tectonische
verzakking die het Iberisch schiereiland in twee
stukken scheidde. Deze gesloten kom bereikt een
oppervlakte van 536 km2 en het diepste punt
bevindt zich op een hoogte van 1000 meter boven
de zeespiegel.
De maximale extensie van het meer bedraagt 1.400 ha tijdens vochtige jaren en is 2,55 m diep. Vandaar
dat het meer beschouwd wordt als de grootste natuurlijke lagune van het Iberisch Schiereiland. Tijdens
langdurige droge periodes kan het waterpeil zakken tot een minimum om zelfs volledig te verdwijnen.
De omgeving van het meer is steppegebied en landbouwgebied. In het noorden, het oosten en het zuiden
afgezoomd door de toppen van de Iberische bergketens. In het westen daarentegen is er een prachtig
voorbeeld te zien van het fluviaal kwartssysteem : de kloven van de Rio Piedra.
De laguna van Gallocanto is zout, met
een zoutgehalte van om en bij 105 gram
per liter wat visbestand totaal onmogelijk
maakt. De vegetatie rond het meer
herbergt dan ook enkele Iberische
endemische soorten zoals Puccinelia
pungens (met uitsterven bedreigd) en
Lythrum flexuosum.

In deze weidse omgeving kunnen meer dan 200 verschillende vogelsoorten worden waargenomen, zowel
broedvogels, overwinteraars als doortrekkers. Dit vertegenwoordigt ong. 80% van de vogelrijkdom van
Aragon. Uiteraard zijn zowel de steppevogels als de watervogels de belangrijkste groep en het bijna totale
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westelijk areaal van Kraanvogels, geschat op 70.000, gebruikt de plek als rustplaats op haar zuidelijke
doortrek.
De landbouwwegen rond de laguna zijn aardepistes (= camino rural) die bij regen in modderpoelen worden
herschapen. De velden zijn voornamelijk ingezaaid met zonnebloemen die vrij laat geoogst worden : eind
oktober meestal. Het biedt een ontzettend mooi klank-, licht- en kleurspel in de ondergaande zon.
Honderden, duizenden kleine zangvogels foerageren op de ‘girasols’ (zonnebloemen) : Europese kanarie,
Groenling, Rotsmus, Putter, Kneu, Grauwe gors enz… een klaarstaande voedertafel voor de roofvogels als
Sperwer, Smelleken, Slechtvalk, Bruine en Blauwe kiekendief en de alhier broedende Grijze wouw.
In de schaarse bomen en populierbestanden verbergen zich weer andere zangvogels en de riet- en
biezenbestanden zijn dan alweer goed voor de rietbewoners, inclusief Buidelmees.
In de hoop al deze soorten te kunnen spotten vertrokken we vandaag om de noordelijke en oostelijke kant
van de laguna te verkennen. Even buiten Gallocanta zien we het gloednieuwe bezoekerscentrum voor de
Laguna voor ons opduiken, het gebouw is af doch is nog niet geopend.
Langs verschillende landwegen reden we voorbij BERRUECO naar de observatorio DEL CANIZAR. Daarna
rijden we eventjes de bergen in richting TORNOS. Tussen Berrueco en Tornos heb je ook een
bezoekerscentrum, op het moment dat wij er passeren is het gesloten maar een dag later hebben we meer
geluk en kunnen we er een bezoekje brengen.
Picknick : in deze desolate streken zijn geen winkels in de buurt. Wel zijn er hier en daar doch beperkt
kleine restaurantjes waar we ‘bocadillos’ (belegde broodjes) en sopa (soep) kunnen krijgen tegen heel
schappelijke prijs. Voor vandaag hopen we iets te vinden in het dorpje BELLO doch navraag bij de
locals leert ons dat dit etablissement recent gesloten werd. Zodoende zien we ons genoodzaakt om
terug te rijden naar onze albergue in Gallocanta om daar een licht middagmaal te verorberen.
Na de middag rijden we via de A-211 richting MOLINA de ARAGON. Aan de eerste afslag rechts aan
het benzinestation rijden we via de A-2506 naar de vlakbij gelegen Laguna de la ZAIDA. Het is een
spelletje van alles of niets, nat of droog. Bij voldoende waterstand, afhankelijk van de regenval
kunnen we volgens onze Guido een hele collectie eenden aantreffen, o.m. Krooneend. Vandaag
echter staat de laguna kurkdroog, geen krooneend te bespeuren, maar wel prachtig een vale gier.
Daarna rijden we via de A-2506 en LAS CUERLAS terug naar BELLO waar we opnieuw via diverse
landwegen en stops naar de observatorio de LA REGUERA rijden. Daarna rijden we een klein stukje
langs een Camino rural terug waar we stoppen aan de slaapplaats van de kiekendieven. Het is niet te
geloven hoeveel blauwe en bruine kiekendieven we in de omliggende velden zien neerstrijken.
Terug bij valavond. Het avondmaal (la cena) wordt opgediend van 20.30u tot 22.30u. Voor nachtelijke
liefhebbers : Kerkuil is hier vrij algemeen. Rik en co laten zich dan ook niet pramen en gaan op zoek naar
de kerkuil van Gallocanta. Geen nood, na korte tijd is onze kerkuil op het appel.

3.2.

Commentaar bij de waarnemingen van de dag

We wisten dat we ietwat te vroeg zouden zijn om de eerste kraanvogels te observeren alhoewel begin
oktober de eerste vogels hier present zijn. En inderdaad welgeteld één kraanvogel verscheen voor onze
verrekijker en telescoop lenzen.
Voormiddag :
• Langs de oostzijde van laguna de Gallocanta : Cetti’s Zanger en Graszanger, Waterral, man
Blauwe Kiek in lage struik rustend, 2 Flamingo, 3 late Zwarte Ooievaar.
• Bergen richting Tornos : overal zingende Boomleeuwerik, een nieuwe Steenarend, de eerste
Rode Patrijs, Tapuit en Roodborsttapuit, leuke groepen Kalanders
Namiddag :
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•
•

Laguna de la Zaida : stond helemaal droog: Vale Gieren alomtegenwoordig, Torenvalk, Tapuit
Laguna de Gallocanta : de ganse zuidstrook: prachtig die Grote Trappen (zeker 60) en ditmaal met
minder regen op de uitkijktoren: ca 3000 Wilde Eenden, ca 600 Wintertaling, 250 Slobeend, her en der
enkele Pijlstaarten, 15 Bergeend. Hoe we ook zochten we vonden geen enkele Krakeend noch Smient.
Weinig steltlopers: een late Steltkluut, vergezeld van Kievit, Tureluur, Groenpootruiter, Kemphaan en
Bonte Strandloper. Leuk waren verder een Buidelmees, Velduil, Raven en veel Ringmussen en Grauwe
Gors. Ook constant Bruine – en Blauwe Kiekendieven in beeld die later een slaapplaats vormden van
resp minstens 3 en 20 ex (12m).

4. Vrijdag 2 oktober 2009
4.1.

Praktisch

Na ons vast ritueel staan we opnieuw tegen 9.15 uur klaar om te vertrekken naar de EMBALSE de
TRANQUERA bij NUEVALOS en het Monasterio de PIEDRA dat vlakbij Nuevalos ligt. Onbekend en onbemind
maar blijkbaar niet bij de Spanjaarden… en gelijk hebben ze !
We rijden opnieuw via de A211 richting MOLINA de ARAGON. Aan de eerste afslag rechts aan het
benzinestation rijden we via de A-2506 voorbij de ons reeds bekende Laguna de la ZAIDA. Wat verder
langs de A-2506 slaan we rechtsaf en rijden via een landweg naar de laguna de GUIALGUERRERO. We
rijden voorbij de ermita (= kapel) tot aan een plasje waar we een eerste stop inlassen, dit is ongeveer 1 km.
Het is een kleine zoetwaterlagune waar de alhier zeldzame soorten zoals Waterhoen, Meerkoet en Fuut een
vaste stek hebben.
We keren langs de landweg terug naar de A-2506 en rijden verder richting ABANTO waar we aan een
stuwmeertje een tweede korte stop inlassen.
Dan nemen we de A-202 naar NUEVALOS waar we door dit toeristisch stadje rijden om daarna te stoppen
op de parking van het stuwmeer van Nuevalos. We doen een wandeling rond de oevers en bosjes van dit
stuwmeer.
Daarna keren we terug naar Nuevalos naar de A-202 en volgen we
de pijlen naar het Monasterio de PIEDRA.
Het Monasterio de Piedra is een verademing
op de Rio Piedra: een echt Parque Natural
met watervallen, terrassen, bergriviertjes,
niveauverschillen, een mystiek paradijs
temidden van een kurkdroge sierra.
Een echte must maar een te betalen juweeltje:
12,5€ (gepensioneerden 8,5) en als je het
gezien én beleefd hebt weet je waarom.
Een tocht duurt er makkelijk 3 uur en dan nog
heb je niet alles gezien.
Los amigos de Allucant, de plaatselijke ringers van Gallocanta, hebben Guido een prachtige plek
aanbevolen : LOS HOCES del Rio PIEDRA. Een veel belovende plek, niet te vergelijken met de Lumbier, de
Boca del Infierno of de Hoz de Arbayon uit de Alto Aragon, heel wat minder diep maar echt idyllisch met
hoge rotswanden en een Gierenkolonie. Vale gieren, enkele Aasgieren, Steenarend en Oehoe zijn hier
broedvogels. Op ons verlanglijstje staan : Grote gele kwik, Blauwe rotslijster, Cirlgors, Grijze gors en
Alpenkraai.
Deze plaats is zeer eenvoudig te bereiken. Bij het wegrijden van het Monasterio de Piedra slaan we rechtsaf
en volgen we verder de A-202. Daarna slaan we linksaf richting LLUNES en volgen we de CV-307. We
rijden verder naar CIMBALLIA. In Cimballia naar rechts, ALDEHUELA de LIESTOS volgen en zo naar
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TORRALBA de los FRAILES. In Torralba de los Frailes links aanhouden en dan naar rechts de pijlen naar
Hoces Del Rio Piedra volgen. Deze laatste weg is een Camino (= landweg).
We doen er een mooie wandeling langs de bergkam die ons leidt naar een prachtige mirador. Na ons
bezoek aan LOS HOCES rijden we via de reeds gekende A-2506 terug naar onze albergue. Vast avondritueel
in albergue Allucant : aperitieven, avondmalen, nagenieten en soortenlijst bijhouden.

4.2.

Commentaar bij de waarnemingen van de dag

•

Laguna de GUIALGUERRERO: Klein maar symphatiek: 8 Dodaars, 5 Fuut, 1 Blauwe Reiger,
Cetti’s Zanger, (Iberische) Gele Kwik, Buizerd.

•

Stuwmeer ABANTO: erg leuke begroeiing in de omgeving en veel leuks: Europese Kanarie, Cirlgors,
Grijze Gors, Kleine Zwartkop, Zwartkop Staartmees, Grote Lijster.

•

Nuevalos: een zeer groot stuwmeer met minder begroeiing: goed voor Raaf, Rotszwaluw, Houtduif,
Koolmees, Grote Bonte Specht, Vink, Fuut, Boomkruiper, Zanglijster, Slechtvalk, Cirlgors, Boeren-, Huisen Rotszwaluw, Meerkoet, een late Fitis en Alpenkraai.

•

Monasterio de Piedra: weinig gewone zangvogels: Vink, Pimpelmees, Boomkruiper, Roodborst, wel
Appelvink en een mooie kolonie Rotsduiven en Vale Gieren.

•

Hoces Del Rio Piedra: landschappelijk prachtig en zo rustig: nieuw o.a. een zich steeds verstoppende
Provincaalse Grasmus, Blauwe Rotslijster, man Bruine Kiek, Sperwer, Paap. Parelhagedis.

5. Zaterdag 3 oktober 2009
5.1.

Praktisch

Door nog een aanbeveling van José Miguel Pueyo staat deze voormiddag het bezoek van BLANCAS op ons
programma : ideaal gebied voor Zwartbuikzandhoen en steppevogels. Een uitzonderlijk ruw en kurkdroog
steppegebied met her en der bosjes Steeneiken maar heerlijk om door te rijden en te wandelen. We zijn
benieuwd of we naast de Vale gieren en de Steenarenden uiteindelijk de zandhoenders en de Grote trappen
zullen aantreffen.
Via de CV-634 stoppen we aan EL CASTELLAR nabij BERRUECO. Dit is een zeer oude Keltische site. Via
Tornos, Bello en Torralba de los Sisones waar we links moeten aanhouden bereiken we via een landweg
Blancas. We doen een wandeling in dit gebied en via diverse hobbelige camino’s rural belanden we
uiteindelijk in ODON.
Van ODON rijden we terug naar onze vertrouwde Albergue voor onze lunch.
Na de middag rijden we via de A-2506 naar Las Cuerlas en Bello. In Bello nemen we de eerste landweg
links op zoek naar de zandhoenders en de kleine trap. Al slalommend rijden we via diverse caminos rural
terug naar onze reeds gekende observatorio de LA REGUERA voor een tweede bezoek.
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5.2.

Commentaar bij de waarnemingen van de dag

•

Blancas : steeneikenbosje erg rustig voor
vogels, maar een adult lichte fase Dwergarend
maakt alles goed. Ook opnieuw Boomleeuwerik
en nieuw Gekraagde Roodstaart. De steppe
daarentegen zorgt onmiddellijk voor een
zingende Dupont’s Leeuwerik en wanneer wat
verder een groepje Zwartbuikzandhoenders
opvliegen en twee Steenarenden overvliegen is
ons geluk kompleet.

•

Westzijde van Laguna: dor steppegebied
goed voor de eerste Kleine Trappen (15),
opnieuw Zwartbuikzandhoen (17), Kerkuil,
Boomvalk, Rode Wouw, Torenvalk, Sperwer.
Kalanderleeuwerik, Rotsmus, Grauwe Gors,
Zuidelijke Klapekster, Tapuit, Roodborsttapuit.

•

Observatorio de LA REGUERA en omgeving:
Grote Trappen opnieuw massaal aanwezig, alle
steltlopers en eenden van de afgelopen week
ook. Kraanvogel en 2 Flamingo.

KERKUIL

GROTE TRAP

6. Zondag 4 oktober 2009
6.1.

Praktisch

Na het ochtendritueel en het ontbijt verlaten we la Provincia de Aragón om ons naar een veel belovende
plek te begeven : El ALTO TAJO, de bovenloop van de Taag in de richting van CUENCA (= Castilla la
Mancha, thuisland van Don Quichote).
Van Gallocanta rijden we via de A-211 zuidwaarts naar Molina de Aragón. Onze bedoeling was om via
CORDUENTE naar de Hoces del Rio Gallo te rijden. In Molina de Aragon hebben we echter een andere weg
genomen en zijn we via de CM-213, CM-210, CILLAS, N-211, via VALHERMOSO naar VIRGIN DE LA HOZ
gereden. Dit is een zeer gevarieerd landschap van velden maar ook mooie bossen.
Wat een aanrader ! Prachtige landschappen, hoces en barrancos (kloven) volgen mekaar op en met een
welwillende zon is het heerlijk vertoeven in de ‘Indian summer’ in de diepte van de kloof. Zullen er nog
vlindertjes zijn ? En of ….
Een must is de wandeling bij de Ermita de
Nuestra Señora de la Hoz. Langs trappen
uitgehouwen in de rots kom je boven op de
kloof met een geweldig panoramisch zicht.
Educatieve borden vertellen je over de
broedvogels o.m. Aasgier, Vale gieren, Havik
en Steenarend en de dieren van het bos :
Wilde kat, Ginetkat, Hert, Ree enz…
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We nemen onze lunch in VIRGIN DE LA HOZ. Na de middag rijden we naar TORETE en CUEVAS LABRADAS
waar we een lokaal terrasje aandoen en we in een leuke conservatie verwikkeld geraken met een spaanse
local.
We rijden dan terug via La YUNTA en Eta de SANTO DOMINGO, via de C-211 naar Gallocanta.
Albergue Allucant. Avondmaal , avondritueel (checklist, slaapmutsje) en dodo. Vanavond komt daar
nog de afrekening bij. Dit verloopt echter zeer vlot, onze reisleider Guido heeft zelfs nog een
kortingske voor ons allemaal bedongen.

6.2.

Commentaar bij de waarnemingen van de dag

•

Ermita de Santa Domingo de Sicos: prachtig kloofje: Cirlgors, Merel, Groenling,
Boomleeuwerik, Kleine Zwartkop, Veldleeuwerik.

•

Op weg naar Alto Tago: Grote Lijster, Vlaamse Gaai, Boomklever, Rode Patrijs, Goudhaantje,
Buizerd.

•

Alto Tago: Hos Rio Gallo: Waterspreeuw, Bonte en Grauwe Vliegenvanger, veel Vale Gieren,
Rotszwaluw, Vuurgoudhaan, Sperwer.

•

Cuevas Labradas: mooie landschappen: Alpenkraai, Rode Wouw, Torenvalk.

7. Maandag 5 oktober 2009
7.1.

Praktisch

Als illustratie van de gastvrijheid en dienstbaarheid van onze hoteluitbaters in Gallocanta, er is een heel
instructief boek over Kraanvogels op de markt : ‘Cranes – where, when and why ?’ van de Zweed Göran
Lundin (2005). A guide book for visitors in European crane areas and Ideas how to manage cranes in an
agricultural environment. ‘s Morgens ligt op de ontbijttafel voor eenieder van ons gratis dit boek klaar om
mee te nemen. Wie er al één heeft krijgt een T-shirt in de plaats.
Daarna is het tijd voor onze Roadmovie. We laden onze valiezen in en we verlaten met enige spijt
doch heel tevreden “onze” laguna en rijden oostwaarts: Belchite tegemoet. Belchite is een naam die
diep gegrift staat in veel Spaanse harten: slagveld van een verschrikkelijke veldslag tijdens de
burgeroorlog die van 1936 tot 1939 duurde.
De Spaanse Burgeroorlog, was een gewapend intern conflict op Spaanse bodem tussen
republikeinen, communisten (met steun van de communistische Sovjet-Unie), anarchisten en
internationale vrijwilligers enerzijds en zogenaamde nationalisten of Falangisten en monarchisten (met
steun van Nazi-Duitsland en fascistisch Italië) anderzijds. Het totale dodental bedroeg ongeveer een
half miljoen mensen. (uit http://nl.wikipedia.org/wiki/Spaanse_Burgeroorlog).
Ornithologen en vogelaars weten dat zich in Blechite een uniek steppereservaat bevindt met o.m. alle
Spaanse leeuweriksoorten, zandhoenders, Blonde tapuiten, Duinpiepers, Grauwe kieken, Grielen en nog
meer van dat moois.
De weg die Guido voor ons uitgekozen heeft, is bijzonder mooi, ietwat eindeloos maar genietbaar tot en
met. De vele stops onderweg bewijzen dat er om en langs de weg enorm veel te zien was.
Hoe geraak je nu in Belchite ? Welnu, via TORNOS, CALAMOCHA, de A-1507, de A-1508, NAVARRETE,
CUTANDA, de A-2513, OLALBA, FONFRIA, RUDILLA, A-2514, HUESA del COMMUN, MUNIESA waar we
lunchen bereiken we via de A-222 uiteindelijk LECERA nabij Belchite.
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We logeren immers niet in Belchite zelf, wel in Lécera, een groot dorp op een tiental km van Belchite. Onze
nieuwe stek heet ‘Rincón del Cierzo’ (het hoekje van het hert) en heeft alles om een deugdoend
vakantiegevoel te geven. We verblijven er de 2 laatste nachten. Inchecken, koffers uit de wagen en
vooruit…

Ten noorden van Lécera rijden we via de A-222
naar het plaatsje CODO. In CODO slaan we
rechtsaf en trekken we vol verwachting naar het eerste
reservaat-doelgebied : El Planeron - majestueuse
steppegebied (= richting Quinto).
Dit moet één van de hoogtepunten van de trip worden
en niet moeilijk raden wie de eerste Dupont’s zal horen.
Eén voorwaarde : zon, el sol ! En wees gerust, die is
van de partij, temperatuur loopt op tot een goeie 30
graden, niet slecht toch voor de eerste week van
oktober ?

Laat terug en ook hier kunnen we na de verfrissende douche weer aan tafel in het bijhorende restaurant.
Een avond- nachtwandeling naar het centrum van het dorp met z’n potsierlijke kerk is een aanrader.

7.2.

Commentaar bij de waarnemingen van de dag

•

Gallocanta: we verlaten de regio via de oostzijde van de Laguna en kunnen het niet laten nog
éénmaal een blik te werpen op het meer. Goed voor een laatste nieuwe soort aldaar
Bontbekplevier en tot onze verbazing foerageren ca 50 Grote Trappen op de slikstroken van het
meer.

•

Op weg naar Belchite: Steenuil, Dwerg- en Slangenarend, Zuidelijke Klapekster, Rode Patrijs,
veel Vale Gier. Net na de middag een wandelstop in Huesa del Comun: Zwarte Tapuit, Blauwe
Rotslijster, Duinpieper, Vuurgoudhaantje, Gekraagde Roodstaart.

•

Belchite (na de valiezen te hebben gedropt): Hop, Kleine Kortteenleeuwerik, Kalander, Grauween Bonte Vliegenvanger, ca 120 Witbuikzandhoenders, man Blauwe Kiekendief en vooral heet,
stoffig maar o zo prachtig. Duizenden Zwervende Heidelibellen vliegen langs.

8. Dinsdag 6 oktober 2009
8.1.

Praktisch

Nog goed 1 dag te gaan en die zullen we opnieuw in de steppes doorbrengen met bezoek aan El Planeron
en La Lomaza. De zandhoenders staan hoog op ons verlanglijstje : Zwartbuik-, maar vooral de
Witbuikzandhoenders willen we versieren, naast uiteraard de leeuweriken.
We rijden opnieuw via de A-222 door Belchite en CODO verder naar het noorden. Aan de rechterkant
vlaknaast de weg zie je op een bepaald moment de parking van het natuurgebied La LOMAZA liggen.
Vandaar starten we onze wandeling terug op zoek naar de Dupont’s.
Bij onze terugkeer op de parking krijgen we op de nok van een hoeve gelegen aan de overkant van de weg
een junveniele slangenarend in ons vizier.
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Na ons bezoek aan La Lomaza rijden we een klein stukje terug langs de A-222 richting Belchite. We nemen
de eerste afslag rechts en daarna terug de eerste afslag rechts. Dit is de landweg die naar de hoeve loopt
waar we zopas de slangenarend prachtig hebben kunnen spotten.
Aangekomen aan deze boerderij zijn er twee mogelijkheden, ofwel verder rechtdoor rijden, ofwel links
afslaan. We proberen de beiden wegen uit en we beklagen onze keuze zeker niet. Het aantal
witbuikzandhoenders die ons pad kruisen zijn bijna niet te tellen. Meer dan 800 exemplaren werden geteld.
In Belchite nemen we onze lunch om daarna het kapotgeschoten dorp Belchite te bezoeken, getuige van één
van de stompzinnigste en wreedste van alle oorlogen : de Spaanse burgeroorlog.
Na Belchite trekken we een tweede en laatste maal richting El Planeron. We ontmoeten er
toevallig een locale parkwachter die ons naar een drinkplaats van de zandhoenders leidt. Volgens
onze local komen de witbuiken hier elke dag rond 10 uur drinken.
We doen het hier rustig aan maar desondanks worden er toch een boomvalk, slaapplaats van
en met vale gieren en twee prachtige steenarenden gespot.
Na ons avondmaal gaan we over tot verkiezing van de “Vogel van de Reis”. Met grote meerderheid
sleept de grote trap deze prestigieuze Mergus Award in de wacht. Meer nieuws over de prijsuitreiking
volgt later.
Tenslotte eindigen we de avond met een tornooitje tafelvoetbal dat oververdiend gewonnen wordt
door het ijzersterke duo Frank en Johan (alias bukske).

8.2.

Commentaar bij de waarnemingen van de dag

•

Refugio de Fauna Sylvestre de la Lomoza Belchite: Slangenarend verblijft uren op dak van
boerderij. Kleine Kortteenleeuweriken laten alom hun Oeverzwaluwenroep horen, Rode Patrijs,
Zwartbuikzandhoen, Provincaalse Grasmus. Overkant van de weg: onwaarschijnlijke groep van ca. 800
Witbuikzandhoen, 4 zp Dupont’s Leeuwerik (maar hoe we ook zoeken we krijgen ze niet tezien). Leuk op
een aardkluit Smelleken.

•

Codo: Ijsvogel, Waterhoen

•

Belchite Planeron: 2 Steenarend,
juv Fitis, Rode Patrijs, Kuif- en
Kalanderleeuwerik, Blauwe – en Bruine
Kiekendief.
Aan drinkplaats Zandhoenders ook enkele
libellen gedetermineerd: Lantaarntje en
Kanaaljuffer, Zwervende Pantserjuffer.
Gewone – en Zuidelijke Keizerlibel,
Zwervende Heidelibel en Vuurlibel.
STEENAREND

9. Woensdag 7 oktober 2009
9.1.

Praktisch

Om 11.40 – 12.00 moeten we op Zaragoza airport zijn want het vliegtuig vertrekt om 13.40u. Een goed
uurtje rijden vanuit Lécera maar net nog tijd voor een culturele happening : één van de mooiste Romeinse
stuwdammen midden deze steppe 'La Cuba de Almonacid'. Bedoeld voor wijnbouw in de … tijd van de
Romeinen.
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We vertrekken een halfuurtje later dan voorzien met ons vliegtuig doch we komen bijna volgens planning
rond 16.00 uur aan in Charleroi.

9.2.

Commentaar bij de waarnemingen van de dag

•

Op weg naar Zaragoza: Wilde Eend, Rode Wouw, Bruine Kiek, Buizerd, Sperwer, Torenvalk,
Kokmeeuw, Houtduif, Turkse Tortel, Grote Bonte Specht, Veld-, Kuif- en Boomleeuwerik, Witte
Kwik, Grote Gele Kwik, Winterkoning, Roodborst, Zwarte Roodstaart, Tapuit, Blauwe Rotslijster,
Zanglijster, Merel, Zwartkop, Kleine Zwartkop, Provencaalse Grasmus, Graszanger, Cetti's Zanger,
Tjiftjaf, Kool-, Pimpel- en Staartmees, Boomkruiper, Zuidelijke Klap, Ekster, Alpenkraai, Zwarte
Kraai, Raaf, Zwarte Spreeuw, Huismus, Vink, Putter, Europese Kanarie, Grauwe Gors,
Boerenzwaluw en Ijsvogel

•

Ebro bij Zaragoza: Blauwe Reiger en Grote Zilverreiger (de 126ste soort voor de reis)

10.

Vlinders en libellen

10.1. Vlinders
Tijdens de ganse reis werden 35 vlindersoorten waargenomen:
Klein Koolwitje, Groot Koolwitje, Citroenvlinder, Zuidelijke
Luzernevlinder, Argusvlinder, Rotsvlinder, Koninginnepage,
Koningspage, Icarusblauwtje, Moors Bruin Blauwtje, Tijgerblauwtje,
Klein Tijgerblauwtje, Cleopatra, Geraniumblauwtje, Atalanta,
Dagpauwoog, Distelvlinder, Westelijk Marmerwitje, Heivlinder,
Kleine Heivlinder, Resedawitje, Kleine Monarch, Heremiet,
Kaasjeskruiddikkopje, Bretons spikkeldikkopje,
Groot spikkeldikkopje, Kleine Parelmoervlinder,
Oranje Luzernevlinder, Kardinaalsmantel, Boomblauwtje,
Bont Zandoogje, Gestreepte Heivlinder, Kommavlinder,
Adonisblauwtje, Kleine Vuurvlinder

KONINGINNEPAGE

10.2. Libellen

Ook werden er nog 8 libellensoorten waargenomen :
kanaaljuffer, beekoeverlibel, lantaarntje,
zuidelijke keizerslibel, zwervende heidelibel,
zwervende pantserjuffer, vuurlibel en keizerslibel.
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11. Literatuurlijst
Je kan uiteraard even gaan zoeken op de website. Bij google bv. op….

11.1. Gallocanta
Hotel is http://www.allucant.com
of gewoon ‘Gallocanta ‘ invoeren.
Los Amigos de Gallocanta
http://amigosdegallocanta.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=6&Itemid=46
Monasterio de Piedra
http://www.monasteriopiedra.com/default.aspx?info=0000D2
El Alto Tajo
http://parquesnaturales.consumer.es/documentos/castilla_la_mancha/alto_tajo/index.phphttp://www.

11.2. Belchite
rincondelcierzo.com/hotel_eng.htm
hotel@rincondelcierzo.com
‘Belchite’ ga naar Birdwatching in Belchite steppes, Planeron ….

12 Prijskaartje
Hier volgt een overzicht v/d prijs ‘all in’.
Vlucht 95,00€ (Ryanair) heen en terug per persoon.
Reken voor de auto gemiddeld een 400 euro (voor vier inzittenden : 100 euro per persoon)
Gallocanta : verblijf in tweepersoonskamer met badkamer en douche, vijf ontbijten en avondmalen,
middagmalen alles inclusief drank voor maximaal 175 euro per persoon.
Lécera : verblijf in tweepersoonskamer met badkamer en douche, twee ontbijten en avondmalen inclusief
drank voor een 70 euro per persoon.
25 à 50 euro beperkte persoonlijke uitgaven.
Maximum 500 euro, wie kiest voor goedkopere kamerformule geraakt er met een 400 euro.
Adios España y hasta la proxima.

Guido Orbie, Johan Van Heulebrouck, Frank De Scheemaeker, Wim Rommel, Johan
Debuck en de ganse Mergus groep.
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Achteraan van L. naar R. : Eric Van Colenberghe, Rik Vande Kerckhove, Paul De Graeve, Guido Orbie, Jef Vandewater
Vooraan van L. naar R. : Johan Van Heulebrouck, Martine Claeys, Frank De Scheemaeker, Wim Rommel, Johan Debuck, Noël Vervaecke
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