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19012019. El Palmar  Estany del Pujol  Cullera.
1 0:23 ri jden we weer naar dat wat noordeli jker gelegen
Centro de Interpretació Racó de l'Olla.
Binnen is er niet zo heel veel te zien. We kri jgen er wel wat
tips voor een wandelingetje bij diot centrum en vlak bij in de
buurt bi j Estanu del Pujol. Verder is er de uitki jktoren van
het infocentrum, vanwaar er mooi zicht is op de omgeving.
Maar niet om vogels te spotten, daar zi jn de plassen te ver
voor weg.

MB: Centro de Interpretació Racó de l'Olla.
RB, M, RO: Zicht vanaf de toren van het infocentrum.



We kijken op de toren en vanaf het terras bij het gebouw
rond.

RB: Voornamelijk steltlopers en eenden.
LO: Krakeend, Mareca strepera.
MO: Waterhoen, Gallinula chlorupus.





Dan lopen we naar een kijkhut die verderop in het bos l igt,
die veel beter zicht geeft op de bewoners van de plassen
hier.

LB: Steltkluut, Himantopus himantopus.
Wilde eend, Anas platyrhynchos.

RM: Slobeend, Anas clypeata.
LO: Wilde eend, Anas platyrhynchos,

Slobeend, Anas clypeata.
RO: Wintertaling, Anas crecca.



Onderweg staan diverse borden met info over planten die
hier staan, zoals Kermeseik (Quercus coccifera), Stekelige
jeneverbes (Juniperus macrocarpa), Mastiekboom (Pistacia
lentiscus), Rubia peregrina ('n meekrapverwante), Rhamnus
oleoides, Steekwinde (Smilax aspera).

LB, RB, LO: Zicht vanuit de kijkhut.
RO: Wintertaling, Anas crecca,

Wilde eend, Anas platyrhynchos.



Om 11 :44 ri jden we door naar Estany del Pujol, die iets
noordeli jker l igt. We parkeren aan de dubbele toegangsweg
en lopen naar dat meer.

LB: Wilde eend, Anas platyrhynchos.
LM: Bos bij het Estany del Pujol.
RO: Estany del Pujol.



Het centrale eiland in deze Estany de Pujol is het het enige
punt in en bij de Albufera, waar de Audouin's meeuw nestelt.
Dit is een van de meest bedreigde meeuwen in de wereld.
Nu lopen we slechts een klein stukje langs het meer en
gaan even bij de brug over de Gola de Pugol ki jken. Dit is
het kanaal dat de Albufera verbindt met de zee.

We lopen langs dit kanaal af naar zee en zien daar een
open containerschip op de rede liggen. Dat ziet er raar uit,
helemaal vol gestapeld met containers, maar toch heel hoog
uit het water opri jzend.

Een bijzonder type containerschip is het zogenaamde open
containerschip. Hier worden de laadruimen niet afgesloten
door waterdichte luiken. Door de hoogte van het dek boven
de waterlijn, die groter moet zijn dan bij schepen mét luiken,
oftewel: het vrijboord is groter, heeft zeewater nauwelijks de
kans om binnen te komen. Karakteristiek voor deze schepen
zijn de geleidebanen van de containers die 'hoog' boven het
dek uitsteken. Het voordeel van dit type containerschip
boven het normale type met luiken is dat er veel tijd
bespaard wordt doordat het laden en lossen van containers
niet iedere keer onderbroken hoeft te worden voor het
verwijderen of terugplaatsen van de luiken. Dit type schip
heeft een aantal nadelen, het aantal containers op elkaar is
ongeveer 13 hoog en er mogen niet te veel zware
containers boven lichte containers staan. Het open
containerschip is daarom alleen (economisch) toepasbaar
bij kleine tot middelgrote containerschepen(tot +/ 4000
TEU). Wikipedia.

O: Gola de Pujol.



LB: Open containerschip.
RM: Roodborsttapuit, Saxicola rubicola.
LO: Knikkende klaverzuring, Oxalis pescaprae.
MO: Lotus creticus.
RO: Steekwinde, Smilax aspera.



We lopen eerst een stukje langs het strand en volgens dan
het “I tinerario Botánico” met enkele infoborden over de
natuur hier.

Deze pagina: Rond het botanisch voetpad.



We lopen vervolgens door naar de doorgaande weg en de
Albufera. We zien er net een volgeladen "barca" voorbij
komen op hun tocht over het meer.

LB: Barraca.
RB: Albufera.
O: Aalscholver, Phalacrocorax carbo.

Kokmeeuw, Chroicocephalis ridibundus.
Grote stern, Sterna sandvicencis.



Op de brug over het kanaal treffen we 2 meisjes in
Valenciaanse klederdracht. "Ja hoor je mag gerust foto's
maken" en ze gaan er rustig voor staan.

LB: Fontijn naast de brug.
RB: Twee Falleras in hun zijden jurken.
RO: Rondvaartboten.



We steken de brug over en lopen aan de andere kant weer
terug. In een opening tussen twee brugdelen vind ik een
dapper vetplantje. Die gaat mee als souvenir aan deze
vakantie.

LB: Brug over de Gola de Pugol.
R: Rouwkwikstaart, Motacilla yarrelli.
MO: Bommenwerper, Kalanchoe daigremontiana.



We gaan terug naar de camper en lunchen daar. Tineke ziet
een Rode patri js op de weg voorbij stiefelen. Helaas ben ik
te laat voor een foto.
Om 1 3:52 ri jden we langs de kust verder, 1 4:1 8 de brug bij
El Perel ló.

LB: Valk.
RM: Brug bij Perelló.
O: El Perelló.



1 4:24 El Mareny de las Barraquetes. We rijden nu langs
plassen en kassen. Vervolgens langs vele hoge
flatgebouwen. In Cullera komen we na 2396 km op een
groot veld met tiental len campers te staan (1 4:55).

LB: El Mareny de las Barraquetes.
RB: Far de Cullera.
M, O: Cullera.



Om 1 5:41 - 1 6:25 maken

we nog een rondje langs

eerst honderden campers,

die tot in elk hoekje en

gaatje gepropt zi jn. Dan

langs de Río Júcar Xúquer

naar het strand en langs

dat strand weer terug naar

de camper (2,1 km).



We vinden zelf dat dit hier een onmogeli jke situatie is, hier
worden alle goede gedragsvormen van camperen met
voeten getreden. Morgen zijn wij weer weg.

LB: Hoe komt iemand met zo'n gevaarte hier?
RB: Uitloop in zee van de Río Xúquer.
MM, RM: Torenvalk, Falco tinnunculus.
O: Kust van Cullera tot La Torre de Cullera.




