
Laguna de Piti l las - Olite - Roncesvalles.



02032019. Laguna de Pitillas  Olite  Orregea.
Van 9:35 tot 11 :1 5 lopen we routes 1 en 2 bij het meer.
vanaf de parking gaan we links langs de waterkant af.

In de jaren 60 van de vorige eeuw werd de dam van de
lagune voor het laatst opengzet om het drooggevallen land
als landbouwgrond te kunnen gebruiken. Deze grond bleek
echter daar te zout voor te zijn.

Infofolder van de gemeente Pitillas.

LB: Het nu vrij droge moerasland naast het meer.
MO: Tafeleend, Aythya ferina.
RO: Oude sluis en dam.



Een wandeling van 4 km die begint

op de parking voor het

Obsevatorio, langs de kant van het

meer noordwaarts en dan in een

lange boog langs velden en akkers

weer terug.

Misschien niet de spectaculairste

wandeling van deze reis, maar we

zien wel wat vogeltjes. Goed

genoeg dus.



Watervogels zi jn helaas meestal vri j ver weg. Er zitten wat
zangvogels in het riets en de struiken op de waterkant.

LB: Vale gier, Gyps fulvus.
RB: Meerkoet, Fulica atra.
LM, MM: Vink, Fringilla coelebs.
RM: Observatorio annex infokantoor.
O: Slobeend, Anas clypeata.



LB: Slobeend, Anas clypeata.
RB: Terugblik op de parking.
LO: Tjiftjaf, Phylloscopus collybita.
MO, RO: Riergors, Emberiza schoeniclus.
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LM: Slobeend, Anas clypeata.
MM: Krooneend, Netta rufina.
RM, LO: Het uiterste punt aan

het meer.
MO, RO: Witte bloemetjes op

een wijn veld.



In een grote boog langs akkers en wijnvelden lopen we
terug naar de parking. Boven ons cirkelt lange ti jd een Rode
wouw. Na de route kijken we nog even in het Infocentrum
door de telescopen. Maar ook daar zie je niet zo veel meer
mee.

B: Rode wouw, Milvus milvus.
LM: De kegel van de Alto de Arasa.
RM: Beregeninginstallatie.
LO: Dodaars, Tachybaptus ruficollis.
RO: Observatorio.



Om 11 :39 stappen we op. Nog een lange ti jd ri jden we over
een weg tussen de rietvelden en moeras.

LB: Huismus, Passer domesticus.
RM: Klein geaderd witje, Pieris napa.
LO, RO: Laguna de Pitillas.



11 :42 Piti l las met Río Cidacos. We rijden naar de
camperplaats in Olite11 :53 en gaan dan te voet op en neer
naar het postkantoor om 2 kaartjes op te sturen.

LB: Río Cidacos.
RB: Rúa Solana,Olite.
LO: Calle Mayor.
MO: Rua del Fondo.



Na de lunch vertrekken we weer om
1 3:1 5.

LB: Plaza de Carlos III.
RB: Parking met o.a. campers.
RM: San Pedro.
LO: Iglesia de los Franciscanos.



Al snel zi jn we weer buiten op een vlakte met verderop
heuvels. Bij Tiebas worden die over een grote oppervlak
weggegraven.

RM: Peña Unzué.
LO, RO: Castillo Tiebas.



1 3:45: aquaduct bi j Elorz. We halen wat boodschappen bij
de LIDL in Pamplona, waaronder 4 flessen witte wijn Casal
do Río (1 4:00-1 4:1 5). Magnafabriek1 4:42.

LB: Aquaduct bij Elorz.
RB, MM: Pamplona.
RO: Magnesiumoxidefabriek, Zubiri.



Bij een Avia in Zubiri tanken we weer eens à €1 ,258/l .
Agorreta 1 4:56. We hebben een miniuitzicht op de Erro (pas
van 801 m hoogte) 1 5:06. Dan komen we door het dorp
Erro (1 5:1 0) en beekje Erro. Onderweg zien we steeds twee
borden (baskisch en Spaans), dat je niet van de weg af
moet raken!

LB: Zubiri.
MB, RB: Agorreta.
MM, RM: Herinnering aan horizontale oriëntatie signalen.
MO: N135.
RO: Erro.



Bizzarretta 1 5:1 7 We zien steeds
weer oversteekplaatsen voor het
pad naar Santiago. Voor voetgangers
dus.
We gaan de Mezkiritz pas over (922
m 1 5:24).

LB: het riviertje Erro.
RB: Hotel net buiten Erro.
LO, RO : Mezkiritzpas.



Om 1 5:27 zien we het leuke dorp
Aurizberri-Espinal.
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En even later passeren we Auritz-Burguete om 1 5:33.
Na 4741 km bereiken we de parking in
Orregea/Roncesvalles om 1 5:40. Hier bl i jven we vannacht.
Net voor de grens met Frankri jk. Her en der l igt nog een
hoop sneeuw.
Op de stoep ligt een beeld van een stervende man met zijn
paard. Roldán is de Spaanse naam voor de kompaan van
Karel de Grote Roland. Roland stierf hier in 778 in de stri jd
tegen de Basken.

B: AuritzBurguete.
LO, MO: OrreagaRocesvalles.
RO: La Muerte de Roldán, 158778.



In de legende van Roland wordt dus ten onrechte vertelt dat
Roland in de stri jd met Saracenen is gevallen. Zi jn laatste
rustplaats zou hier in een pavil joen zijn.

LB: Middelste gebouw is de tombe van Roland.
RO, MO: Capilla de Sancti Spiritus o Silo de Carlomagno.



We steken de weg over naar de Real
Colegiata de Roncesvalles, de Casa de
Beneficiados en de Albergue de
Roncesvalles. Alles staat hier in het teken
van de weg naar Santiago de
Compostela. Vanuit St. Jean-Pied-de-Port
(F) komen hier enkele routes samen, op
weg daar heen.

LB: Iglesia de Santiago.
RB, RO: Real Colegiata de Roncesvalles
LO: Casa de Beneficiados.



We kijken even rond in de kerk van de Colegiata. Het is er
vri j sober ingericht èn heel donker.
na de kerk bekeken te hebben lopen we weer terug naar de
camper. Ik ki jken die kerk nog even aan die buitenzijde, dat
is heel hoog massief en l i jkt meer op muren van een
kasteel.

LB: Middenschip van de Collegiate Church of Roncesvalles.
RB: Nuestra Señora de Roncesvalles.
RO: Santiago.
MO: Albergue de Roncesvalles.
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