
Arguedas - Bardenas Reales - Tudela.



04-01 -201 9. Arguedas - Bardenas Reales NP - Tudela.
Met de jeton, die we gisteren kochten, gaan we eerst water
tanken iets verderop aan de weg hier. Om 1 0:32 ri jden we
dan naar het nationaal park Bardenas Reales.
Het heeft stevig gevoren: het i js is een dikke mil imeter op de
motorkap. Er is zelfs i jsafzetting op de plastic ramen!
Boven ons is de lucht strakblauw. In het zuiden tegen
hogere bergen aan is het nevelig.

LB: De grotwoningen in Arguedas.
R, LO: Onderweg naar Bardenas Reales.



Tegen elf uur omen we bij het infocentrum van het park. We
kri jgen hier te horen, dat we de route bereiken door eerst de
asfaltweg helemaal af te ri jden. Daar rechtsaf slaan en de
route tegen de klok rondri jden.
Verder horen we dat een specifieke vogelplek te bereiken is
via een andere ingang van het park (iets noordeli jker). Voor
een andere keer dus.
Een eerste uitki jkpunt is net na het infocentrum rechts, waar
we een mooi overzicht hebben van waar we strak door heen
gaan.

LM: Huismus, Passer domesticus.
RM: Het infocentrum.



De 35 km lange tocht door het NP of meer specifiek om La Blanca Baja, zoals dit mil itair terrein heet! We mogen dan ook het binnenterrein van deze tocht

niet betreden. Maar al les wat er buiten l igt wel. We stappen dan ook geregeld uit om rotsformaties, barranco's te bekijken, of vogels te spotten.





Vorige pagina en B, M: Zicht vanaf de eerste uitkijk.
RO: De asfaltweg naar La Blanca Baja.



LB, M: Militaire post aan het eind van de asfaltweg.
O: Rotsformaties bij Barranco Zapata.



Opmerkeli jk in deze woesti jn is dat sommige plekken
er goed nat uitzien.



Onderweg zien we ontzettend veel zangvogels en enkele
keren een Rode wouw. Bij enkele vervallen huisjes (El
Rallón) zien we verderop een andere grote roofvogel
cirkelen: Een Keizersarend?

B: Rode wouw, Milvus milvus.
MM, RM: Spaanse keizersarend?
O: El Rallón.



Deze pagina: De rotswand bij Pisquera en El Rallón.



B, LM: Een ronde om
sterk geërodeerde
kleinere rotsen..



Deze pagina: ZWwaarts.
LB: Groot broertje van Cabezo de Castiletierra.
RO: Een eerste blik op de hoofdattractie.



LB: Veel zangvogels in de bermen.
RB, LM, RO, LO: Cabezo de Castiletierra.



Aangekomen bij Cabezo de Casti letierra beginnen we een 2 km wandelingetje om deze aparte rots. We starten aan de weg, lopen onder de Cabezo langs
naar de Barranco Limas (oude droge rivierbedding annex kloof) en lopen door de kloof naar het NO-en tot we op de weg komen. Daar gaat het weer naar
de camper terug.
Tineke heeft er trouwens een geocache gevonden. We maken foto's van infoborden voor een earthcache: Cabezo de Casti letierra is ontstaan door erosie
van de het klei- mergelmengsel, waar het overgrote deel van de rots uit bestaat. Maar de bovenste laag bestaat uit veel resistenter zandsteen. Dit
zandsteen petje behoed de smalle nek enigszins voor erosie. In de Dolomieten en in Cappadocië hebben we vergeli jkbare formaties gezien, maar dan met
andere gesteentes.



LB, RM:Cabezo de Castiletierra.
RB, LO, RM: Barranco Limas.
RO: Grot in de Barranco Limas.



Op de grond aan de voet van de Cabezo de Casti letierra.
vind ik legio kleine stukjes kristal.

LB, RB: Barranco Limas.
MO: Cabezo de Castiletierra.
RO: Stukje kristal.



Om 1 4:45 ri jden we terug naar Arguedas en vervolgens
zuidwaarts.

Deze pagina: Terug naar Arguedas.



Om 1 5:06 steken we de Ebro over. We doen de Eroski aan voor lepels, kaas en water. Dan ri jden we de
laatste kilometers naar Tudela, waar we om 1 6:1 0 na 1 620 km aankomen.

B: Río Ebro bij Tudela.
RO: Een eerste blik op het centrum van Tudela.




