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Almeria: woestijn en wetlands

Een jonge dwergooruil kijkt de wereld in (Foto: KW).

Spanje is een van de vogelrijkste plekken van Europa en het land waar de meeste vogelreizen naar toe gaan. Ook zijn hier meeste beschermde vogelgebieden: 32% van het landoppervlak is beschermd. De variatie aan landschappen, de vele Zuid-Europese vogels
en de zeldzame rode lijst soorten maken Spanje zo aantrekkelijk voor vogelaars. Wie
kent niet Extremadura, Doñana, Tarifa, de Pyreneeën, de Ebro Delta en een aantal andere gebieden. Maar wie kent Almería?
Het zonovergoten Almería is een nog onbekende provincie in Zuidoost Spanje. Met 340 dagen
zon en 200 mm. regen per jaar mag het zich de enige woestijn van Europa: schaars begroeid
met droge ravijnen (Spaans: ramblas). Heuvelachtig en vulkanisch terrein met lage vegetatie,
diepe kloven, Mediterrane plantengroei en vogelrijke wetlands is een onvergetelijke landschap
van deze reis. Hollywood besloot hier Westerns op te nemen en de Wild West dorpen staan er
nog. De woestijnvink heeft zich gevestigd en zwarte tapuit is algemeen. Trekvogels, steltlopers
en watervogels bevolken de zoutpannen en zeevogels geven een extra dimensie.

Zwarte tapuit

Woestijnvink

Reiskalender 2019

Extremadura winter,
02 t/m 08 februari
Ebro Delta & Aragón,
02 t/m 09 maart
Almería & Sierra Nevada,
10 t/m 17 april
La Mancha, Cabañeros & Extremadura,
05 t/m 12 mei
Hoge Pyreneeën-Ordesa,
22 t/m 29 juni
Tarifa - vogeltrek+,
14 t/m 20 september

www.aragonnatuur.com

Vakantiehuis Sipán
Bezoek de Pyreneeën van Huesca (Aragón) vanuit
ons vakantiehuisje in Sipán. U ontvangt info over
wandelroutes en vogel- en natuurgebieden in de
omgeving. Zie pag. 3 en 4.
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Zwarte tapuit (foto: Luis Miguel Guerrero).

Woestijnvink (foto: KW).
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ARAGON Natuurreizen
Vogelreizen o.l.v Kees Woutersen - 2019
Programma vogelreizen 2019

Groepsreizen (3-10 pers.) o.l.v. Kees Woutersen:
Prijzen zijn excl. uw (vlieg)reis naar bestemming. Toeslag 1 pers- kamer € 25 / nacht. * Halfpension, anders volpension.
(Madrid/Madrid)
Extremadura winter + kraanvogels
za. 02 t/m vr. 08 februari 2019
7 dagen 1075 euro
Ebro Delta & Aragón
za. 02 t/m za. 09 maart 2019
8 dagen 1245 euro
(Barcelona/Barcelona)
Almería & Sierra Nevada
wo. 10 t/m wo. 17 april 2019
8 dagen 1245 euro
(Málaga/Málaga)
La Mancha, Cabañeros & Extremadura zo. 05 t/m zo. 12 mei 2019
8 dagen 1245 euro
(Madrid/Madrid)
za. 22 t/m za. 29 juni 2019
8 dagen 1245 euro
(Barcelona/Barcelona)
Hoge Pyreneeën-Ordesa
Tarifa, vogeltrek+
za. 14 t/m vr. 20 september 2019
7 dagen 1075 euro
(Málaga/Málaga)

,Extremadura - winter

Almería & Sierra Nevada

Hoge Pyreneeën - Ordesa

Met langere winterdagen en een mild klimaat is Spanje bij uitstek geschikt voor een
intensieve vogelreis als het in NL nog koud
is. De steen- en kurkeiken van de dehesas en
de steppen van Extremadura zijn altijd
groen. Nu staan grote trappen in groepen.
Kleine trappen, witbuik- en zwartbuikzandhoenders van andere streken sluiten zich
aan bij lokale vogels. Het grootste deel van
de Europese kraanvogels overwintert hier.
Vale gier, monniksgier, Spaanse keizerarend,
havikarend, grijze wouw, rode wouw, purperkoet, hop, blauwe rotslijster, Spaanse
mus en blauwe ekster zijn standvogels.

Doelsoorten zijn o.a. havikarend, steenarend,
griel, kwak, ralreiger, Iberische klapekster,
blonde - en zwarte tapuit, witkopeend, vale
pijlstormvogel, Audouinsmeeuw, flamingo,
vorkstaartplevier, roodkopklauwier, kalander- , Tekla - en kortteenleeuwerik, blauwe
rotslijster, hop, rotsmus, vale gierzwaluw,
roodstuitzwaluw, kuifkoekoek, kleine zwartkop, brilgrasmus en woestijnvink.

Nationaal Park Ordesa heeft een uniek landschap van maagdelijke alpenweiden, honderden meters hoge, rode rotswanden, diepe valleien en oude bossen. Een taxiservice brengt
ons tot 2200 m. Hier zijn (roof)vogels als lammergier, rode - en zwarte wouw, slangenarend, dwergarend, citroenkanarie, alpenheggemus, rode rotslijster en ortolaan. In de valleien leven bijeneter, hop, rode patrijs, rotsmus, cirlgors en roodkopklauwier. We zoeken
gems, alpenmarmot, Pyreneeën beeksalamander, vlinders als apollo en koningspage.

+ kraanvogels

Dag 1-2. Madrid, rijstvelden Extremadura
Dag 3-6. Steppen en Monfragüe
Dag 7. Excursie, retour vliegveld Madrid.

Woestijn, wetlands, bergen

Dag 1-2. Málaga. Hotel Roquetas de Mar.
In onbruik geraakte zoutpannen Sabinar,
bizar kassenlandschap en kleiput Las Norias.
Dag 3-5. Cabo de Gata, Tabernas, Alhamilla
Observatiehutten en korte wandelingen.
Zeekliffen, wetlands, woestijn, ramblas.
Dag 6-7. Las Alpujarras, Sierra Nevada
Hellingen, rivierdal, witte dorpjes Almería.
Dag 8. Retour Málaga.

Bijeneter (Foto: KW).

Purperkoet (Foto: KW).

Ebro Delta & Aragón

incl. bezoek gierenvoederplaats

La Mancha, Cabañeros &
Extremadura

Noordoost Spanje biedt zeer verschillende
landschappen in een relatief klein gebied:
wetlands en zee in de Ebro Delta, droge steppen bij Belchite en het Mediterrane berglandschap aan de zuidrand van de bergen van de
Pyreneeën (Aragón). Dit zijn topgebieden.
Spannend zijn Audouin´s meeuw en dunbekmeeuw, kwak, ralreiger, Dupont´s leeuwerik,
zwarte tapuit, rode rotslijster, dwergarend en
Slangenarend, lammergier en vale gier.

We bezoeken 3 Nationale Parken, vogelrijke
plassen van La Mancha en steppen. Cabañeros
(niet vrij toegankelijk) is begroeid met
Mediterrane vegetatie en dehesas. Meer dan
de helft van Extremadura bestaat uit deze
‘dehesas’: bos van kurk- en steeneiken waartussen ‘weiden’ met een diverse kruidenvegetatie te vinden zijn. Hier worden schapen, varkens en koeien (+ vechtstieren) gehouden.

Dag 1-3. Aankomst Barcelona, Ebro Delta
Dag 4-5. Belchite en Monegros
Dag 6-7. Zuidrand Pyreneeën
Dag 8. Retour Barcelona.

Damiel, Cabañeros, Monfragüe

Dag 1-3. Aankomst Madrid, La Mancha
Dag 4-5. Cabañeros
Dag 6-7. Extremadura, Monfragüe
Dag 8. Retour Madrid

Vogels en vlinders

Dag 1-2. Aankomst Barcelona, Ainsa.
Dag 3-7. Ordesa, Torla
Excursies Nationaal Park Ordesa eo, korte en
middellange eenvoudige wandelingen.
Dag 8. Retour Barcelona.

Tarifa-vogeltrek+
Baardman (Foto: KW).

Vogels in Zuid-Spanje

Tarifa is intensief vogels kijken. Iedere ochtend vliegen honderden dwerg- en slangenarenden, aasgieren, zwarte ooievaars en nog
veel meer langs de observatieposten. We zien
dat Afrika dichtbij is. In de middag zoeken we
de omgeving af voor steltlopers, zeevogels en
zoeken Afrikaanse grauwe buulbuul, Rüppels
Gier, Heremietibis en Kaffergierzwaluw.
Dag 1. Málaga, Tarifa
Dag 2-6. Observatie vogeltrek, excursies
In de ochtend naar een observatiepunt, in de
middag excursies naar wetlands La Janda en
Barbate, Los Lances park, Los Alcornocales
Dag 7. Retour Málaga.

Vakantiehuis Pyreneeën
Casa Correo - Sipán (Huesca)

Sipán gezien vanaf de rivier Guetizalema (Foto: Kees Woutersen).

Casa Correo in Sipán.

Het dorp Sipán en omgeving
Het dorp Sipan ligt op de voet van de Spaanse Pyreneeën, 14 km. ten NO van de stad Huesca, waar u alles kunt krijgen wat u nodig heeft. Sipán
is omgeven door steeneiken, olijf- en amandelbomen, percelen met graan, er is een prachtig riviertje en in het land liggen veel kale zandsteen
rotsen. Er is een geweldig uitzicht op de Pyreneeën waarvan de zuidrand hemelsbreed op 3 km afstand ligt. Hoge, kale rotswanden en diepe
kloven uitgeslepen door riviertjes domineren dit deel van de bergen. U kunt de landerijen en de bergen in lopen vanuit het dorp dat een
ideale uitvalsbasis is voor excursies in de omgeving. Naast de overweldigende natuur zijn er monumenten als het kasteel van
Loarre (11de eeuw), het kasteel van Montearagón, het provinciaals museum en de kathedraal van Huesca.
Casa Correo
Roofvogels kijken vanaf het terras? Casa Correo is een authentiek, gemoderniseerd huis met uitzicht op de Pyreneeën en kijkt op
het noorden. Voor het huis ligt een fraai plasje met o.a. libellen. Het dakterras is het hoogste punt van het dorp en geeft rondom een fenomenaal uitzicht van 360 graden over de omgeving. Het huis is geheel gerenoveerd zonder de oorspronkelijke stijl aan te tasten.
Indeling: bgg. entree, berging (met wasmachine) en trap. 1e verd. woonkamer (2 pers. zitbank, tafel met 4 stoelen, leesboeken,
radio, houtkachel), keuken (keramische kookplaat, magnetron, koelkast, koffiezetapparaat enz.), ruime badkamer met douche en
toilet. 2e verd. slaapkamer met 1x2 persoons bed, slaapkamer met 2x1 persoons bed, kastruimte. 3e verd. Dakterras met tafel en
stoelen. Electrische verwarming. Privé parkeerplaats.
Afstanden: Utrecht-Huesca 1409 km., Barcelona-Huesca 264 km., Huesca-Sipán 14 km.
Prijs: € 390,00 p. week, incl. lakens, max. 4 p. Incl. excursIeadvIezen, scHoon acHTerlaTen, sleuTel Halen In Huesca. eIndscHoonmaak € 25.
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Natuur en omgeving
Casa Correo - Sipán (Huesca)
Wandelen in de omgeving

Vogels en natuur

Voor liefhebbers die ons vakantiehuisje Casa
Correos in Sipán huren hebben wij een aantal
wandelingen beschreven die zo zijn geselecteerd dat ze alle mooie landschappen doorkruisen. De routes hebben verschillende
lengtes, van dagwandeling tot enkele uren,
gaan meestal over goed begaanbare paden en
geven weinig moeilijkheden. De rotskloven
van de Pyreneeën liggen op 3 km afstand.
Vier prettige wandeling starten in Sipán zelf
en zijn als eerste geschikt om de gevarieerde
omgeving te verkennen.
Enkele wandelingen kunt u bekijken op
www.aragonnatuur.com, een Pdf met 16
wandelingen krijgt u bij boeking.

Kenners weten dat de provincie Huesca uitermate rijk is aan vogels, vlinders, reptielen en
amphibiën, Mediterrane flora en orchideeën.
Dankzij de verschillen in hoogte en klimaat is er
ook veel variatie. Dankzij de lage bevolkingsdichtheid zijn er grote natuurgebieden.
Veel over vogels vindt u in de “Atlas of the Birds
of Huesca”. Gratis downloaden op www.aragonnatuur.com. Concrete routes voor observatie
van flora en fauna (incl. vogels) plus veel achtergrond informatie staat in de Crossbill Guide
“Spanish Pyrenees and the stepppes of Huesca”.
Bestellen op www.crossbillguides.com.

Bestel: crossbillguides.com

Digitale editie,
download op
aragonnatuur.com

(Advertentie)

Riglos (Foto: Kees Woutersen).

Monumenten in de omgeving
Huesca en omgeving hebben veel geschiedenis. De Romijnen hebben er gewoond en er is
een
Moorse
overheersing
geweest
(Alquezar!). Oude kastelen staan nog steeds
te pronken en ieder dorpje is fotogeniek.
Huesca heeft een prachtig oud centrum. In
Casa Correo ligt veel informatie, u kunt uw
excursies zelf samenstellen.

Kasteel Loarre, 11de eeuw (Foto: Kees Woutersen).

In het Moorse dorp Alquezar (Foto: Pilar Uriarte).

