
Los Albaricoques (Caldera Majada Redonda).



05-02-201 9. Los Albaricoques,
Caldera Majada Redonda.

Ze is opnieuw strak blauw, die lucht vandaag èn de wind is
nagenoeg weggevallen, zodat het een stuk aangenamer is.
Om 11 :46 beginnen we aan de wandeling naar de Caldera
Majada Redonda. vanaf de camperparking gaat het l inksaf
de weg op, die even verderop in een losse-stenen-pad
verandert. In het begin zien we nog enkele kassen, maar
dan lopen we tussen de heuvels door in een vri j kaal
landschap.

LB: Camperpark met Agave americana voor het hek.
RB, MO: pad naar de krater.



Zoals de bovenstaande kaart laat zien is deze wandeling door

door droog en ruig gebied.



Op de hell ingen en velden wemelt het van de
Kuifleeuwerikken.
De Amerikaanse agaves naast het pad staan er veelal niet
te best bi j en er staat verrassend weinig jong spul.

B: Kuifleeuwerik, Galerida cristat.
MM: Mountainbikepad.
RO: Affodil, Asphodelia aestivus.
LO: Rambla?
MO: Een rechte aljaibe.



We passeren een geitenboerderi j op een kam tussen de
heuvels. daar staan ook 2 kogelvormige witte waterbakken
(al j ibe cúpula), die hier van oudsher voor de
watervoorziening zijn aangelegd.

Deze pagina: Geitenboerderij, Collada de las Presillas Altas.



Deze pagina: kuifleeuwerik, Galerida cristata.



Verder op de hell ingen en langs paden staan muren van
bruine lavasteen, die uit de krater zi jn gehaald: balates.

Iets na die boerderi j slaan we links af en klimmen over
geitenpaadjes naar de genoemde krater. Net voor de krater
staat een heel immobiel automobiel. Die is meer dan vol
gestapeld met rotsblokken. Die kri jgt men niet weer weg.

Deze pagina: het paadje naar de krater.



De krater wordt vri jwel geheel omgeven door een circa
1 00 -1 40 m hoge wand. Deze wand is in het noorden en
westen vri jwel loodrecht, in het oosten en zuiden veel
minder stei l . De wand wordt al leen onderbroken op het
punt, waar het toegangspad de krater in komt.
De krater is 11 00 tot 1 500 m in doorsnee.

Deze pagina: Caldera Majada Redonda.



Op die wand staat een radar stattion (Cerro Penones). We
volgen het Oruxmaps stippelpad in de krater tot het einde
en zoeken dan en oude boomstam op voor de lunch.

Deze pagina: Caldera Majada Redonda.
RO: Radarpost op de Cerron Penones.



Via dezelfde weg lopen we in de alweer vri j hoog staande
zon terug.

LB: Europese dwergpalm, Chamaerops humilis.
RB, RM: Kuifleeuwerik, Galerida cristata.
RO: Collada de las Presillas Altas.



We komen om 1 5:31 bij de camper aan. We zitten dan al
snel met een biertje in de zon de dorst te verdri jven.
Heerl i jke dag was dit weer.

RM: Enkele besneeuwde toppen van de Sierra Nevada.
LO: Kuiflavendel, Lavandula stoechas.
RO: Spreeuw, Sturnus vulgaris.




