
Benissa - PN Serra Gelada - El Campello.



22012019. Benissa  PN Serra Gelada  El Campello.
's Morgens lopen we eerst naar de stad.

LB: Spreeuw, Sturnus vulgaris.
RB, M: Torenvalk, Falco tinnunculus.
RO: Paseo Dolores Piera.



We bekijken er de door een kermis ingebouwde kathedraal
Purísima Xiqueta Y San Pedro Apóstol uit de XIXe eeuw.

Deze pagina: Purísima Xiqueta Y San Pedro Apóstol.



Op een van de zijaltaren l inks staan foto's van 3 martelaren
uit de Spaanse burgeroorlog.

Deze pagina: Purísima Xiqueta Y San Pedro Apóstol.



Daarna lopen we weer terug, want verder is er weinig te
zien. Om 11 :1 0 zijn we bij de camper terug. De wc wordt
geloosd en water getankt en vertrekken we weer.

LB: Deze pagina: Purísima Xiqueta Y San Pedro Apóstol.
MO: Parkeerplaats in Benissa.



Net na L'Olla steken we de Ríu Guadalest over.

LB: Penyal d'Ifac.
LM: Sierra Bernia.
RM: De rotsen bij Mascarat.
LO: Río Algar.
RO: Calle la Mar, Altea.



Om 1 2:1 8 nemen we de afslag naar Playa de Albir. Om
1 2:27 staan we op de parking van het PN de Serra Gelada.

LB, RB, LM, MM: Albir.
RM: Schiereiland Ifac bij Calp in de verte.
MO, RO: Roodborst, Erithacus rubecula.



PN de Serra Gelada.
We lopen over een zeer comfortabel geplaveid breed pad van de parking aan

de oostzi jde van Albir naar de uiterst oostel i jke kaap van het PN de Serra

Gelada (Punta Bombarda met vuurtoren) op en neer. Een heel ruig stuk kust,

dat daardoor waarschijnl i jk stand heeft weten houden tegen de bouwlust van

de touristenindustrie aan deze Costa Blanca.

Daardoor is een mooi stukje natuur behouden gebleven. opmerkeli jk veel

zangvogeltjes zien we nu ondanks dat het nu behoorl i jk druk is met

wandelaars.



Al snel hebben we schitterend zicht over de kuststrook tot
aan de Penyal d'I fac bij Calp. We zien ook viskwekeri jen op
zee.
In de rotsen naast het pad zitten fossielen van de nu
uitgestorven tweekleppige mosselen Condrodontos en zijn
1 00 mil joen jaar oud.

LB: kuststrook ten noorden van Albir.
LM: Penyal d'Ifac.
RM: Viskwekerijen.
MO: Genista umbellata.
RO: Controdontos.



LB: Het pad langs de rotsen.
RB: Lavandula dentata.
RO: Oud pad naar de okermijn.
LO: Oker.
MO: La Boca de la Ballena

(of Cova del Bou).



Zo lopen van van uitzichtpunt naar Miradoro. Rechts zien
we een grote grot, die Bek van de walvis wordt genoemd.

RB: La Boca de la Ballena (of Cova del Bou).
RM: Okermijn.
RO: Cistus clusii.



LB: Resten van een transportsysteem voor oker.
LM: Zwarte roodstaart, Phoenicurus ochruros.
MM: Roodborst, Erithacus rubecola.
RM: Aroeira, Schinus Terebinthifolius.
LO: Cistus clusii.
RO: Lavandula dentata.



Om 1 4 uur komen we op de meest oostel i jke punt van Serra
Gelada aan: bi j de vuurtoren op Punta Bombarda. We lopen
er een rondje omheen.

LB: Morro de la Llissera.
RB: Faro del Albir.
RO: Punta Bombarda.
LO: Zachte melkdistel, Sonchus tenerrimus.



Bij de stei le rotsen daar zien we wat Geelpootmeeuwen.
We keren weer om en lopen over hetzelfde pad terug.
Boven op de rots naast de vuurtoren, zien we dan 2 Rode
patri jzen. Ze kijken haast nog nieuwsgieriger naar ons dan
wij naar hen!

B, RM: Geelpootmeeuw, Larus michahellis.
MO, RO: Kleine zwartkop, Sylvia melanocephala.
Volgende pagina: Rode patrijs, Alectoris rufa.





Misschien omdat het later op de middag is, zien we op de
weg terug veel Kleine zwartkoppen op of naast het pad. Ze
zijn echter zeer schuw en verdwijnen snel in het
struikgewas.
Terug om 1 4:45 en 5 minuten later weer door.

LB: Ruïnes van de okerwinning.
RM, LO: Kleine zwartkop, Sylvia melanocephala.
RO: Albir.



1 5:02 ri jden we langs de vele torenflats van Benidorm. El
Campello centrum 1 5:30.

LB: Puig Campana.
RO: Campello.



Om 1 5:37 (2564 km) staan we aan de rivier op het einde
van de stad.

B: Campello.
LM: Overnachten aan de Ríu Monnegre.
MO: Waterhoen, Gallinula chloropus.
RO: Kroontjeskruid, Euphorbia helioscopia.




