Bezienswaardigheid
FORT VAN SANTA LUZIA EN KLEIN FORT VAN S. MAMEDE
Het fort van Santa Luzia is een onmiskenbaar symbool van militaire
architectuur. De oorlogsconstructie heeft een in Portugal ongekende
schoonheid en grootheid. De Restauratieoorlog tussen Portugal en
Spanje was de belangrijkste impuls voor deze structuur waarvan de
bouw startte in 1641 onder leiding van Martim Afonso de Melo. Het
jaar daarop verzamelt koning D. João IV in Elvas enkele van de
bekendste militaire architecten van die tijd. Onder leiding van
Cosmander en Gillot wordt de laatste hand gelegd aan het fort, dat
uiteindelijk in 1648 wordt afgemaakt. Aan het begin van de 19e eeuw
is de onafhankelijkheid van het land opnieuw in gevaar door de
Franse invasies. De markies van Alorna laat kleine forten bouwen op
de heuvels rondom de stad om zo de defensielijn te versterken. Het
kleine fort van São Mamede dateert uit deze periode.

Fort van Santa Luzia, Elvas

Gedragscode

Hoogtepunten
NATUUR: nestende vogels: grote trap (Otis tarda) en kleine trap
(Tetrax tetrax). Vogeltrek: kleine torenvalk (Falco naumanni).
Overwinteraar: grijze wouw (Elanus caeruleus). Andere vogels die
belang hebben bij het behoud van het natuurgebied: de rode wouw
(Milvus milvus), de grauwe kiekendief (Circus pygargus), de
kalanderleeuwerik (Melanocorypha calandra) en de scharrelaar
(Coracias garrulus).
HISTORISCH ERFGOED: Elvas – Werelderfgoed.
LOKAAL HANDWERK: traditioneel borduurwerk; pottenbakken en
schilderijen van klei; muziekinstrumenten van klei; traditionele
klederdracht (herdersjas en –cape van de Alentejo).
LOKALE SPECIALITEITEN: pruimen van Elvas (BOB - beschermde
oorsprongsbenaming); stoofpot van kabeljauw, aardappelen en ei;
olijven uit Elvas; stukjes varkensvlees met broodmengsel; cake met
een soort eierpudding.

Aanbevolen periode
Bij voorkeur tijdens de lente om zoveel mogelijk vogelsoorten te
kunnen spotten. In de zomer wordt de vroege ochtend of de late
namiddag aangeraden door de hoge temperaturen en het gebrek
aan schaduw.

juiste weg

foute weg

Nuttige contacten
Gemeente Elvas: +351 - 268 639 740
Toeristische dienst: +351 - 268 622 236
SOS Nooddienst: 112
SOS Nooddienst voor bossen: 117
Medisch centrum: +351 - 268 637 170
Ziekenhuis: +351 - 268 637 200
Antigifcentrum: +351 - 217 950 143
Federale politie: +351 - 268 637 730
Politie: +351 - 268 639 470
Vrijwillige brandweer: +351 - 268 636 320
Deelgemeente Assunção, Ajuda, Salvador en Santo Ildefonso:
+351 - 268 639 560
Deelgemeente Caia, São Pedro en Alcáçova: +351 - 268 639 740

FCMP

links afdraaien

NATUURROUTES

Volg enkel het aangewezen pad. / Respecteer private terreinen. / Vermijd
onnodige schade. / Observeer de fauna van een afstand. / Beschadig
geen planten of rotsen en haal er geen stukken vanaf. / Laat geen vuilnis
of andere sporen achter. / Maak geen vuur en wees voorzichtig met
sigarettenpeuken. / Wees vriendelijk tegen de lokale bewoners. / Wees
voorzichtig met het vee. Hoewel zachtaardig van karakter, houdt het toch
niet van vreemden die te dicht bij hun jongen komen. / Laat hekken
achter in de staat zoals ze waren. Als ze gesloten moeten worden,
controleer dan of ze goed gesloten zijn.
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Traditionele olijfgaard

Pruimen van Elvas (BOB - beschermde oorsprongsbenaming)
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Fort van Santa Luzia en klein fort van S. Mamede
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Observatory for birdwatching
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Deze route is bijzonder interessant voor vogelspotters door de
uitzonderlijk rijke fauna aan vogelsoorten in dit gebied. De route
is samengesteld uit twee afzonderlijke trajecten. Vanaf het fort
van Santa Luzia en tot het einde van de afdaling waar we een
andere gemeenteweg vinden, wordt de omgeving gekenmerkt
door een droge landbouwzone met graangewassen en veeteelt
onder verspreide boomgaarden van steeneiken en een
traditionele olijfboomgaard. Het is het lievelingsgebied van
steppesoorten en doorkruist de SBZ Torre da Bolsa. Het
observatiepunt zorgt voor betere observatiehoeken over het veld,
waar we de kleine trap, de grauwe kiekendief en de kleine
torenvalk kunnen spotten. In de vlakkere zone die geïntegreerd is
in het GCB Caia en parallel loopt met de Caiarivier worden vooral
geïrrigeerde graangewassen geteeld. Vlak ernaast liggen
intensieve olijfboomgaarden die aan het uitbreiden zijn. In dit
gebied komt de kalanderleeuwerik veel voor. Wanneer we dicht
bij de dam van Alfaróﬁa Nova komen, kunnen we de purperkoet,
de zwartkopwaterhoen en de vorkstaartplevier bekijken. Op de
aanpalende landbouwgronden zijn steeds de witte ooievaar en de
koereiger aanwezig. Hier loopt de route een stukje verder over een
onverharde weg en eindigt dicht bij de rechteroever van de
Caiarivier.

hoogte max / min

De moeilijkheidsgraad wordt bepaald op basis van 4 verschillende items die elk apart
beoordeeld worden op een schaal van 1 tot 5 (van makkelijk naar moeilijk)
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Kleine trap (Tetrax tetrax). Het SBZ Torre da Bolsa is met zijn graangewassen en weides een van de beste locaties in het land om deze steppevogel te
observeren.
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Deze SBZ omvat 869 ha aan landbouwgebied, vooral
georiënteerd op graangewassen en weides, met enkele
traditionele olijfboomgaarden op kleine schaal en
jonge olijfboomgaarden voor intensieve teelt. Dit
gebied werd beschermd om het behoud van de
steppevogels en enkele roofvogels te bevorderen. De
naam is afgeleid van een toren met middeleeuwse
eigenschappen die vlak bij de noordelijke grens van
deze SBZ staat.
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Aanbevolen richting van de route:
Van west naar oost
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Begin: Dicht bij de parking van het fort van Santa Luzia (GPS: 38°52'24, 78"N; 7°9'31, 07"W)
Einde: Dicht bij de Caia rivier en de grens, Caia (GPS: 38°51'46, 09"N; 7°3'12, 29"W)
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