
Hoyas de Conquín - Sierra de Baza - Emb. del Negratín.



15022019. Gorafe  PN de Baza  Embalse del Negratín.
's Morgens hangt er nevel in de dalen, terwij l de bergtoppen
erboven uit steken. Om 1 0 uur ri jden we een stukje de
hell ing van het dal af.

Deze pagina: Zicht vanaf de overnachtingsplek.



1 , 27 km langs dolmens, die langs de hell ingen liggen. Ze zien er

veelal beter uit dan die van gisteren.



We doen nu de Ruta de Hoyas del
Conquín. Eerst lopen we de Conquín Bajo
(lager gelegen dolmens).
We starten bij dolmen no 1 35, die net
boven de parking l igt. Dan steken we de
weg over en volgen het pad.
In een van de struiken zit een heel
geduldige Grijze gors, een nieuwe voor
mij !

LB, RB: De kloof van de Río Gor.
LM: Dolmen no 135.
MM: Richtin van de lager gelegen graven.
RM: Dolmen.
MO, RO + volgende pagina:

Grijze gors, Emberiza cia.





The Neolithic populations that settled here formed a
complex, hierarchical society with an economy based on
agriculture. They lived in houses dug out from the hil ls or in
stone buildings with roofs made of branches. They buried
their dead inside these dolmens. The dolmens were built
about 5,000 years ago. Excavations have found a number
of artefacts (rel igious figurines, necklaces, fl int knives,
pottery fragments, etc.) that reveal that a large number of
these tombs were used from the late Neolithic period (2800-
2600 BC) and into the Copper Age (2400-2200 BC).

www.turgranada.es

LB, MB, RO: Dolmens.
RB: Put of een kalkoven?
RO: Korstmossen.



We lopen terug naar de parking en klimmen de hell ing op
voor nog een serie dolmens. Deze zien er beter uit, soms
liggen hier nog dekplaten op.

LB: Bruine mist in dat dal daar, smog dus.
RM, MO: Dolmens.



Aan de overkant van de kloof hangen bij een bepaalde klif
vele Alpenkraaien rond, dat zi jn best grote vogels. Op de
rotsen aan deze kant zie ik een Zwarte tapuit.

B: Alpenkraaien, Pyrrhocorax pyrrhocorax.
LM: Zwarte tapuit, Oenanthe leucora.
RM, O: Dolmens.



Ten slotte komen we bij nummer 239 aan
de laatste in de serie hier, na een laatste
bl ik in het dal lopen we terug naar de
camper en ri jden om 11 :42 weer verder
over de hoogvlakte die op dik 11 00 m
hoogte l igt.

L, RO: Dolmens.
RB: Over deze weg kwamen we gisteren.



1 21 3 m op een viaduct is hoogste punt dat we nu zien. We
gaan de A92-N op en ri jden naar het bezoekerscentrum van
PN Sta. Bárbara de de la Sierra de Baza. We lopen er naar
binnen en kijken eerst een fi lm over het park en bekijken de
tentoonstel l ing. We kopen kaartensets van PN de Baza en
die van PN de Castri l met elk iets van 9 wandelingen.

LB: De weg in PN Sta. Bárbara de de la Sierra de Baza.
LM: Hutjes bij het bezoekerscentrum.
RO, LO: Het bezoekerscentrum.



Van 1 2:50 tot 1 5:25 lopen de de wandeling Mirador de Naváez. Het

is een ronde van 4,6 km om de geli jknamige bergtop. Aan de

zuidzi jde kl immen we even zeer stei l naar de Mirador en hebben er

mooi zicht op de omgeving.



Om 1 3:45 beginnen we aan de wandeling naar de Mirador
de Naváez. Deze gaat over brede paden door vri jwel 1 00%
naaldbomenbos. (Dennen en cypressen.)

LB: Deze wandeling gaat over dergelijke brede paden.
R: Cipres.
LO: Dennen en een aljibe (soort cisterne).



De wandeling gaat door misschien minder spectaculair
gebied, maar bl i jft mooi. We zitten wel steeds af te schatten
hoe we verder moeten, deze paden staan niet op de GPS-
kaarten.



In een grote bocht naar rechts komen we na ca. 3 km bij de
Mirador de Naváez.

LB, RB: Zwarte den, Pinus nigra.
MM, RM, RO: Mirador de Naváez.



Na daar het uitzicht genoten te hebben lopen we langs de
Fuente de Tara terug naar de parking van het
bezoekerscentrum (1 5:22).
Na een kop thee (1 5:39) ri jden we weer naar de A92-N
(1 5:41 ), .

B: Brede kale strook naar de top van de Naváez.
RM: Afdaling vanaf de Mirador.
MO: Fuente de Tara.



We passeren een aparte rotsformatie l inks in
verder vlak land. We wil len naar het stuwmeer
van de Negratín ri jden, maar langs deze kant
is dat verboden.

MM: De maan.
RM: Cerro de los Guardas.
LO: Olijfoliefabriek.
RO: Het kanaaltje naast de verboden weg.



We moeten terug en gaan er dan via Zujar heen.

LB: Cerro de los Guardas.
RB, RM: tussen de olijfbomen door naar Zujar.
O: De weg naar de Embalse del Nigratín, Cerro Jabalcón.



Embalse del Negratín bereieken we zo na 3506 km (1 6:42).
We staan bij amandelbomen en tegenover de zijtak van het
meer richting NW. Het is genoeg vandaag, morgen meer.

LB, LO: Cerro Jabalcón.
RB, RO: Embalse del Nigratín.




