
Vogelreis naar Noord Oost Spanje.         
Ebrodelta, de steppegebieden el Planeron en los 
Monegros  en de Sierra de Guara 
9 daagse vliegreis, reisnr. 2314EBR 
27 april –  5 mei 2023 
min 5, max 7 personen  
Prijs € 1609 op basis van  gedeelde 2 persoonskamer, gescheiden 
bedden. 
Inbegrepen:  retour vliegreis, verblijf in eenvoudige middenklasse 
hotels, alle maaltijden (inclusief veldlunch), vervoer per minibus  
Reisleider Ton Renniers (tonrenniers@gmail.com  0619495835) 
 
De Ebrodelta 
Gelegen op ongeveer 200 kilometer ten zuiden van Barcelona, is 
de Delta van de Ebro  gemakkelijk te bereiken in ongeveer twee 
uur rijden vanaf de Catalaanse hoofdstad. 

De Ebrodelta in Spanje is het gebied waar de Ebro rivier  in de 
Middellandse Zee uitkomt. In het zuiden van de regio Catalonië en 
in het noordoosten van Spanje. Op het eerste gezicht geen 
spectaculair landschap maar door de inrichting en manier van 
landbouw bedrijven een uiterst aantrekkelijk gebied voor vogels. 
De Ebrodelta heeft een oppervlakte van 320 vierkante kilometer en 
een gedeelte, ca. 25%, is een natuurpark, een Natura-2000 gebied 
en een Ramsar wetland. De overige 75 % van de Ebrodelta 
bestaat uit akkerbouw en stedelijke gebieden. Karakteristiek in het 
gebied zijn de rijstvelden  maar ook de visserij vormt hier een 
belangrijke bron van inkomsten. 

 

Natuurpark Ebrodelta 

In Natuurpark Ebrodelta (Parc Natural del Delta de l’Ebre) liggen 
beschermde wetlands (draslanden), stranden, moerassen, 
zoutpannen en estuaria. De Ebrodelta is een van de belangrijkste 
vogelgebieden in Spanje voor broedvogels en een belangrijk 
gebied voor trekvogels. In de Ebrodelta komen door het jaar heen 
ruim 300 soorten vogels voor, dit zijn meer dan de helft van alle 
Europese vogelsoorten, waarvan er 95 ook broedvogel zijn. Er zijn 



opmerkelijk veel soorten reigers in het natuurpark en het is  in 
Europa een belangrijke broedplaats voor de Audouins meeuw. 
Andere vogels waarop de kans groot is om ze te zien zijn onder 
andere  purperreiger woudaapje, ralreiger, steltkluut, krooneend, 
dunbekmeeuw, lachstern, witwangstern, flamingo en purperkoet. 
In 2  a 3 dagen zullen we verschillende goede vogellocaties in de 
Delta bezoeken. Op veel plekken zijn uitkijktorens en 
kijkhutten/schermen. 

 

Audouins meeuw 

Dag 1: heenreisdag Amsterdam – Barcelona. Na aankomst en 
ophalen van het busje rijden we in ca. 2,5 uur naar de delta waar 
we  in de loop van de middag ons hotel bij de Ebrodelta 
aankomen. Indien er nog voldoende tijd over is , rijden we naar de 
kijkhut Riet Vell. Deze hut ligt tussen de ecologische rijstvelden 
aan een meertje. Met de zon in de rug kunnen we soorten treffen 
als purperkoet, steltkluut en kwak. Verblijf in Amposta hotel 
Montsia. 

Dag 2: Bezoek aan zuidelijk deel van de delta. Dit omvat de 
volgende gebieden: La Tancada (lagune), La Banya (strand, 
zoutpannen, lagune), Illa de Buda (moerasbos) en wellicht 
nogmaals Riet Vell kijkhut . De te verwachte vogels zijn o.a. 
verschillende plevieren, strandlopers, eenden soorten, flamingo’s, 
meeuwen als dunbekmeeuw en audouinsmeeuw, sterns, ralreiger, 



purperreiger en zwarte ibis. Maar ook rietvogels als grote en kleine 
karekiet en buidelmees. Verblijf in Amposta. 

Dag 3: Bezoek aan het noordelijk deel van de delta. Deels langs 
de noord kust aan de Middellandse zee, de slikvelden van Port 
Fangar en  de lagune Bassa de les Olles. Doelsoorten vele 
steltlopers als krombekstrandloper, sternsoorten als reuzenstern 
en dwergstern, reigersoorten als purperreiger en woudaapje en 
diverse rietvogels.  Verblijf in Amposta. 

 

De steppes van Aragon, El Planeron en los Monegros,  

De gebieden aan de randen van het dal van de Ebro kunnen 
worden beschreven als steppegebied en als woestijn. De Ebro en 
kleinere rivieren liggen hier als smalle groene linten tussen in een 
over het algemeen kurkdroog landschap. Er valt minder dan 350 
mm neerslag per jaar in korte periodes van enkele weken in het 
voor-en najaar. Daarmee behoren zij tot de droogste gebieden in 
Spanje. 

Het gebied net boven Belchite en 50 km ten zuiden van Zaragoza 
en de Ebro, is door de droogte vrijwel boomloos en dun bevolkt. 
Kenmerkend zijn de tafelbergen in het landschap. Verspreid liggen 
er wat zoutmeren en plassen in het gebied.  Ondanks de droogte 
is er toch ook plaats voor akkerbouw (granen) en varkensstallen. 

Het gebied kent enkele interessante reservaten. Het grootste is el 
Planeron. Dit reservaat is erg belangrijk voor de zeldzame 
Duponts leeuwerik maar ook voor veel andere leeuweriksoorten  
en overige steppevogels als wit- en zwartbuikzandhoen, griel en 
blonde tapuit.  
 
 



 
El Planeron, Belchite 
 
Ook zullen we een bezoekje brengen aan het stadje Belchite zelf, 
dat in de Spaanse burgeroorlog (1936-1939) volledig met de grond 
gelijk is gemaakt. Nadien herbouwd, maar de ruïnes zijn bewaard.  
 
Het steppegebied los Monegros ligt noordelijk van de Ebro en is 
iets bergachtiger dan el Planeron.  In het noorden gaat de 
Monegros langzaam over in de Sierra de Guara , het voorgebergte 
van de Pyreneeën. Ook liggen in dit gebied meer zoutmeren dan 
rond Belchite.  Door irrigatieprojecten en aanleg van wegen heeft 
de landbouw zich hier sterker ontwikkeld dan in het eerder 
beschreven steppegebied.  
Behalve de genoemde steppevogels kunnen we in de Monegros 
ook soorten tegenkomen als steenuil, brilgrasmus, kleine 
torenvalk, steenarend, alpenkraai en Iberische klapekster. In het 
gebied leven ook grote en kleine trap en met een beetje geluk 
kunnen die mogelijk worden gespot. 
 
De vallei van de Ebro zelf is ook zeker een bezoek waard. De 
ooibossen van deze rivier herbergen soorten als wielewaal, 
bijeneter, grote gele kwikstaart, kwak, zwarte wouw en 
slangenarend. 
 
We zullen 2 nachten in dit gebied verblijven. Casa rural El Ralenco  
in Lecera. 



 
Dag 4: transfer van de Ebrodelta naar bovengenoemde 
steppegebieden. Onderweg zullen we stops maken bij o.a. de Riu 
dels Estrets  (diverse zangvogels als nachtegaal, Europese 
kanarie en bijeneter, maar ook vale gier) en Lagunas de Chiprana 
een (endoreïsche)  lagune.  Deze lagune heeft geen waterafvoer 
naar rivieren of door de bodem maar alleen door verdamping. In 
de akkers rond deze lagune soorten als kortteen leeuwerik, kleine 
kortteenleeuwerik, rode patrijs, grauwe kiekendief en stelkluut. 
 
Dag 5: dagtocht over de steppes van de Monegros en de steppes 
bij Belchite, inclusief een kort bezoek aan de de ruïnes van het in 
de Spaanse burgeroorlog volledig weggevaagde dorp. 
Doelsoorten van deze dag zijn o.a. zandhoenders, brilgrasmus, 
baardgrasmus, blauwe rotslijster, zwarte roodstaart, blonde tapuit 
en wellicht griel en kleine of grote trap. 
 
Sierra de Guara 
In het noorden van Aragon ligt de Sierra de Guarra. Dit 
voorgebergte van de Pyreneeën kenmerkt zich als een vrij groen, 
open gebied met boomgroepen en struiken en met veel kloven en 
ruige rotsformaties. De vale gier  is hier talrijk en lammergier (foto) 
wordt regelmatig gespot. Maar ook soorten als blauwe rotslijster, 
baardgrasmus, nachtegaal,  alpengierzwaluw en roofvogels als 
rode wouw, dwergarend en steenarend zijn hier niet ongewoon.  
 

 



 
Dag 6: transfer van  steppegebieden naar de Sierra de Guara. 
Na ons vertrek zullen we nog 1 of 2 plekken bezoeken die direct  
aan de Ebro zijn gelegen. Daarna  rijden we naar het noorden en 
zullen o.a. nog een vogelstop inlassen bij het natuurreservaatje 
Hondo del Hunilla (Laguna de Candasnos). Vanuit de vogelhut is 
dit zoetwatermeertje goed te overzien. Goede kansen op o.a. 
bruine kiekendief, krooneend, grote karekiet, zwarte stern, cetti’s 
zanger, graszanger en bijeneter. Verder wellicht nog enkele stops 
in de omringende steppegebieden voor soorten als griel, kleine 
trap en scharrelaar. Hotel Casa Oliban in Arbanies (Huesca) 
 
Dag 7: zal staan in het teken van gieren en roofvogels. 
Waarschijnlijk kan ook een gierenvoederplaats worden bezocht in 
Santa Cilia de Panzano, waar tevens een klein museum met info 
over de vogels van de Sierra de Guara.  Verblijf in Arbanies. 
 
Dag 8: deze dag zullen we een fraaie wandeling (2 tot 2,5 uur) 
maken bij Alquezar, een oud middeleeuws dorp. Op de hellingen 
langs het riviertje Barranco de Payuala  richting Balsos de Basacol 
kunnen we veel vogelsoorten tegen komen o.a. baardgrasmus, 
kleine zwartkop, Orpheus grasmus, alpenkraai, alpengierzwaluw 
vale gier en aasgier. Het 2-de deel van de dag is vrij te besteden, 
maar we kunnen ook een extra wandeling maken langs de kloof 
waarin de rivier de Vero stroomt. Minder vogelrijk, maar wel 
spectaculair over een deels aan de rotswand hangend wandelpad. 
Verblijf in Arbanies  
 
Dag 9: Terugreis naar Nederland 
 
Opmerking: Afhankelijk van de omstandigheden, kan de  dag- 
planning worden aangepast 
	


