
Foz - Ria de Vil lavisiosa - Colombres.



02-03-'1 8. Foz – Ria de Villavisiosa – Colombres.

's Morgens in Foz lopen we een rondje langs de Río Masma
tot de havens en de zee.

LB: Rio Masma.
RB: Haven Foz.
LM: Grote zilverreiger, Casmerodius albus.
RM: Marina, Foz.
LO, MO: Diklipharder, Chelon labrosus.





Vooral de kleine haventjes verderop zien er zeer pittoresk uit.

LB: Haventje voor kleine vissersboten.
LM: Casarca, Tadorna ferruginea.
LO: Marina.
RO: Monument voor de visvrouw.



Dan gaan we door de straten van Foz weer terug.

LB: De foz van de Río Masma.
LM, MO, RM, LO: Foz.
RO: Brandgans, Branta leucopsis.



Aardig zi jn ook enige grote fotowanden met foto's van de
inwoners van Foz uit vroeger ti jd.
We lozen en tanken water en vertrekken na 4924 km om
1 0:26. Als we om 1 0:34 de Masma oversteken, zien we
verderop een oude brug. Om 1 0:51 steken we de grote brug
bij Ribadeo over. Rechts is de grote rivierdelta. We houden
nu de A8 de Autovia de Cantabrico aan.

B: Foto's uit het verleden van Foz.
LM: Foz.
RM: Río Masma.
MO: KerkhofRibadeo.
RO: Vanafde brug bij Ribadeo.



Río Meiro (11 :04) en Río Anleo y Navia (11 :05). Links van
de weg ligt Otur (11 :1 6). Bi j de afslag naar Canero gaan we
over de 5000 km.
Viaducto de Pintor Fierros (11 :28), Viaducto Concha de
Artedo (11 :28).

LB: Rïo Meiro.
RB: Brug over de Anleo en de Navia.
LO: Otur.
RO: Viaduct over de Concha de Artedo.



We passeren de Río Alvares (11 :55) en stoppen voor de
lunch bij Vi l lavisiosa. We zien daar een verwijzing naar een
vogelki jkhut en dat is uiteraard interessant.
We zien er veel Wintertal ingen, Wilde eenden, Slobeend en
zangvogels.

LB: Kleine zilverreiger, Egretta garzetta.
RB: Wintertaling, Anas crecca.
RO: Vogelkijkhut bij Villavisiosa.
LO: Aalscholver, Phalacrocorax carbo.



Links van het pad is een moerasgebied en gedeeltel i jk
ondergelopen grasland. Rechts zien we een soort vi jvers of
vennen met eilandjes. Die watertjes zijn onderl ing
verbonden. Daar zien we de meeste vogels en daar is ook
de beloofde vogelki jkhut.

LB: Rechts van het pad.
RM: Links van het pad.
LO, MO: Slobeend, Anas clypeata.
RO: Fitis, Phylloscopus trochilus.



Na de lunch gaan we om 1 3:50 weer verder.

LB: Fitis, Phylloscopus, trochilus.
MB: Roodborsttapuit, Saxicola rubicola.
RB: Tjiftjaf, Phylloscopus collybita.
LO: Tunnels bij het plaatsje Duesos.
RO: In de buurt van Belmonte.



Via het dorpje Pimiango gaat het stei l bergop naar de
Ermita de San Emeterio, Cueva del Pindal en een faro bij
Colombres.
Onderweg daarheen stoppen we even bij een miraduro.

LB: Kerkhofbij Colombres.
RB: Colombres.
M, LO: Pimiango.



RO: Miraduro.

Op een voor morgen met dranghekken geblokkeerd veldje
zetten we de camper neer en lopen een stukje terug. Dan
dalen we een pad naar de kust af.
We passeren de ingang naar die vuurtoren, vooralsnog die
ermita en zien al snel de vuurtoren onder ons. De rotsen
hier voor de kust zi jn gri l l ig.

LB: Pad naar de kust.
LM: Faro San Emeterio bij Colobres.
RO: Gesloten ingang naar de vuurtoren.



Die grot Cueva del Pindal is helaas nog tot 7-3-201 8
gesloten. We kunnen er al leen maar door een hek een
beetje naar binnen kijken.

RB: Ermita de San Emeterio.
O: Cueva del Pindal.



We lopen terug naar de ermita. Die l igt heel idyl l isch aan
een ommuurd stukje wei. We kijken er even rond. We
moeten wel oppassen geen natte voeten te halen. dat
grasveldje sopt behoorl i jk.

LB: De zee bij de grot.
RB, LM: Ermita de San Emeterio.
LO: Kleine maagdenpalm, Vinca minor.
RO: Moerasviooltje, - Viola palustris.



Maar alles bijeen was dit een heel aardig uitstapje. Morgen
is er trouwens een “gebeuren” bi j de ermita.

Uiteindel i jk staan we om 1 5:52 na 51 86 km op de
camperplaats in Colombres.

LB: San Emeterio.
MB: Apart kapelletje.
RO: Pimiango.




