
El Grau de Castel lón.



1 3-01 -201 9. El Grau de Castel lón.
We houden vandaag een rustdag. Tineke maakt een
volgend verslag voor Reismee af. Ik zoek de Parques
Naturales in Valencia op en markeer die in de wegenatlas.
De conclusie is dat er in deze regio nog veel nieuws te zien
is.
Dan malen we toch maar een strandwandeling noordwaarts.
Er l iggen opmerkeli jk veel krabbenpantsers.

LB: Golfo de Valencia.
RM, RO: Krabbenpantsers.
LO: El Planetario de Castellón.



Van 1 3:11 tot 1 5:44 maken we

een 7,1 km strand- en vliegveld

wandeling ten noorden van

Grau.

We zien aardig wat vogels,

maar vooral de escapades van

mensen in de lucht maken

indruk.



Op zee is wel wat bedri jvigheid met zeilboten en schepen,
maar nu is het echt druk in de lucht. Deltavl iegers worden
met een lier de lucht ingetrokken of vl iegen helemaal
zelfstandig rond, Verder lozen een kleine vl iegtui igjes
geregeld een aantal parachutisten van grote hoogte.

M: Platja del Pinar is lang en breed.

Volgende pagina:
LB: Kitesurfer.
MB, RB: Strandplevier Charadrius alexandrinus.
MM, O: Kleine zilverreiger, Egretta garzetta.





Later zien we dat die kitesurfers een apart surfbord hebben
met een apart plateau onder de "gewone" plank. Dit wordt
een foil of hydrofoil genoemd en zorgt voor minder
weerstand in het water. Het is in de kitewereld een nieuwe
ontwikkeling.

LB: Een riviertje dwingt ons even de straat op.
RM: Geelpootmeeuw, Larus michahellis.
O: Strandplevier Charadrius alexandrinus.



RB: Aalscholver, Phalacrocorax carbo.
LO: Onder kokmeeuw, Chroicocephalus ridibundus.

Die grote meeuw CA6B.



We draaien om en lopen langs het vl iegveld terug. We
hadden nameli jk zo'n parachutist uit de lucht zien vallen.
En even later nog een. Het bl i jkt dat er bij zi jn die dat expres
doen. Ze maken hun matras instabiel en vallen dan
tiental len meters snel. Al leen op het laatste ogenblik wordt
de vaart eruit gehaald en in een vri jwel horizontale landing
omgezet.
Al met al is er veel aktiviteit op het vl iegveld.

LB: Parachuteervliegtuig.
LO: Reddingshelicopter.
RO: Spreeuw, Sturnus vulgaris.



Tegen het vl iegveld aan is een grote camperplaats, dat
compleet bezet is. Bl i jkbaar trekt dit vl iegveld ook andere
trekvogels.

LB: Camperplaats tegen het vliegveld aan.
M: Hop, Upupa epops.
O: Zwarte roodstaart. Phoenicuros ochruros.



Tenslotte zien we ook enkele Parachutisten met duapassagier naar beneden komen. dat gaat wel
rustig aan uiteraard.
Al met al was dit voor ons ook interessant dagje strand en vliegveld.

RB, RM: Sprong met zijn tweeën.
O: Tjiftjaf, Phylloscopus collybita.




