
Vera de Moncayo - Fitero - Laguna de Peti l las.



01 -03-201 9. Vera de Moncayo - Fitero -
Laguna de Petillas.

1 0:05 vertrekken we in de richting van Tarazona. We doen
boodschappen bij de Mercadona daar: 1 0:24 - 11 :07. We
kopen er onder andere 2 flessen Garnacha Mítica 201 7
Borcao uit Campo de Borja.
Door het centrum van Tarazona gaan we naar de N1 21 . We
zien de kerk van Monteagudo met een opmerkeli jke
structuur (11 :20).

LB: Amandelboom, Prunus dulcis.
RB: Tarazona.
LO: Catedral de Tarazona.
MM: Plaza de Toros.
RO: Monteagudo.



Dan gaan we Navarra in. We passeren het gehucht
Tulebras om 11 :24. In Cascante gaan we de NA6900 op
(11 :29).

LB: Monteagudo.
RB: De Queiles in Tulebras.
LM, MM: Wegwerkzaamheden net buiten Cascante.
RM, O: Aan de NA6900.



Het is hier vlak land met verderop wat lage heuvels.

B: Embalse de la Nava.
RO: Fitero.



We stoppen in Fitero net aan de zuidkant van de Alhama,
waar een camperparking gemaakt wordt. Een nieuwe dus.
Van 1 2:1 2 tot 1 4:44 wandelen we route 30 "Las Roscas
circuit" uit het "30 unmissable trai ls around Navarre".
We komen langs het eerste bordje vasn de route, netjes
onderhouden volkstuintjes, zien nog een ooievaar.
Dan gaat het rechts van een vri j hoge rotswand.

LB: Ooievaar, Ciconia ciconia.
RM: Fitero.
O: De nog net niet geopende camperplaats in Fitero.

Volgende pagina:
LB: Het eerste routebordje.
RB: Volkstuintjes.
LO: Ooievaar, Ciconia ciconia.





Een mooie wandeling met name vanwege de aparte

rotsformaties, maar zeker ook vanwege de vele gieren, die

we steeds boven ons zien.





Vorige bladzijde: Vale gier, Gyps fulvus.

Het grootste deel van de tocht zien we Vale gieren boven
ons rondcirkelen. Tot meer dan 1 0 ineens! We lopen
paral lel aan de Río Alhama, waar we overigens alleen maar
de rietkraag van zien. Dit pad gaat zachtjes aan omhoog
In de bomen naast de weg zien we zangvogels. OM 1 3:1 5
maken we de scherpe bochte naar l inks en moeten een 8%
hell ing omhoog. Rechts een Sierra met de hoogste top Los
Bancares (649 m).

LB: Koolmees, Parus major.
RB: Vink, Fringilla coelebs.
LM: zacht oplopend langs olijfbomen.
RM: Het pad naar het ZO.
RO: De kale rotsen van de Los Bancares.



Tevergeefs kijken we links bergop voor de kasteelruïnes.
Even later zien we een zandpad links met een stenenhuisje.
Iets verder is het hoogste punt van onze route (1 3:36).
Vanaf daar zien we de haast als pannekoeken opgestapelde
rotsparti j van Las Roscas (594 m). Op de hoogte van die
rotsen houden we onze korte lunchpauze (~1 3:45).

LB: Tudején (571 m).
LM: Op het hoogste punt van deze tocht (543 m).
O: Las Roscas.



Even nadat we verder zi jn gegaan slaan we naar het NO af.
Zo bli jven die Roscas nog langer in zicht. Voor ons l igt
Fitero. Om 1 4:26 steken we een brug over een barranco
over.

LB: Pomphuisje.
RB: Tussen wijnvelden door.
MM: Fitero.
RM: Nogmaals Los Roscas.
MO: Brug over een kleine barranco.
RO: Barranco.



Vlak voor we weer bij het dorp aankomen vliegen enkele
ooievaars over. Even later zien we voor de verandering
eens een ooievaarsnest in een boom. Ouderwetse
huisvesting dus.
Om 1 4:57 steken we de Alhama over en komen we bij de
camper terug. We vertrekken direct noordwaarts (1 5:00).
Cintruénigo met de Alhama.

LB, RB, MM: Ooievaar, Ciconia ciconia.
RM: Río Alhama.
LO, MO: Fitero.
RO: Cintruénigo.



1 5:1 6 bereiken we de Communidad
de Rioja en 3 minuten later ri jden we
Navarra weer in. We zien een 4-
étage flat van ooievaarnesten op het
rangeerterrein van Castejón (1 5:20).
Direct de Ebro over.

LB: Río Alhama.
RB: Rioja velden.
MM: Industrieterrein bij Castejón.
RO: 4 nesten boven elkaar!
LO: Río Ebro bij Castejón.



Een sterk golvende rechte weg daalt hard van de pas Alto
de Masadas (447 m) af. Net na Caparroso steken we de
Río Aragón over (1 5:38).

LB: Afdaling van de Alto Masadas.
RO: Río Aragón.



Op de heenweg deze
vakantie zagen we de
verwijzing naar een
vogelki jkpunt bi j de Laguna
de Piti l las. Daar gaan we nu
heen. Piti l las zelf passeren
we om 1 5:43.

LM: Afslag naar ons
eindpunt vandaag.

RM, LO: Pitillas.
RM: Weg naar de lagune.



Zo komen we om 1 5:48 op de parking bij de Laguna de
Piti l las aan na 4637 km.
Ik loop even naar het nu gesloten infocentrum. Ze zijn in
deze ti jd van het jaar tussen 1 0 en 1 4 uur open op zaterdag
en zondag. Wel heb ik zo een voorschot op de watervogels
spotten morgen.

B: Laguna de Pitillas.
LM, MO: Slobeend, Anas clypeata,

Tafeleend, Aythya ferina.
RO: Deze garnachawijn smaakt heel goed.




