
I ruela - Puente de las Herrerias - Arroyo Frio.



17022019. La Iruela  PN de Cornalvo 
Puente de las Herrerías  Arroyo Frio.

Om 1 0:47 na lozen en water tanken ri jden we omhoog de
berg op langs de hotels van la Iruela. We gaan boven
(960 m) Burunchel door en dan met haarspeldbochten
verder omhoog naar de Puerto de las Palomas.

LB, RB, LM, MM, LO: La Iruela.
MO: De haarspeldbochten op de IGO.
RO: Burunchel.



Rond 11 :35 zien we daar op de lange Mirador vele gieren
voorbij vl iegen.

LB: Naar de Puerto de las Palomas.
RB, LM, RO, LO: Vale gier, Gyps fulvus.



Een eind naar l inks hangen er dik 20 in de lucht. Er zitten er
ook verderop rechts in de bomen boven het diepe dal.

LB, MO, RO: Vale gier, Gyps fulvus.
RB, RM: Arroyo Frío gezien vanafde Mirador.



Het is uiteraard prachtig om die grote vogels zo van vlak bij
te zien.
Op de parking zitten twee mensen amandelen open te
tikken met een hamertje en in plastic zakjes moeten die
verkocht worden.

LB, RB, LO: Vale gier, Gyps fulvus.
RO: Amandelverkopers.



We nemen een zijweg naar de Puente de las Herrerías.
Daar beginnen we de wandeling langs de Guadalquivir.

LB: Kudde schapen.
MB: Parking bij Puente de las Herrerías.
MM: Grote zwam.
LO, MO: Stinkend nieskruid, Helleborus foetidus.





We volgen de rivier lange ti jd en hij komt steeds dieper
onder ons te l iggen. Steeds hebben we zicht op toppen om
ons heen.

LB: Parasieten ofeen andere ziekte?
RO: Rechts voor: Picon de los Halcones,

achter: Los Poyos de la Mesa.



Veel van de Zwarte dennen die we zien zijn "versierd"door
de processierupsen.

LB, RB: Picon de los Halcones.
LO: Nesten van de Denneprocessierups.
RO: Lelieachtige plant.



Om 1 4:22 lopen we door een tunnel. 9 minuten later
veranderen we ons doel. Eerst wilden we alleen maar een
eind langs de Guadalquivir heen en weer lopen (naar de
bron van deze rivier was het te ver). Nu besluiten we een
ronde te maken door hier rechts af te slaan in de richting
van de Parador.
Een goede keuze want deze Arroyo de los Cierzos ziet er
veel interessanter uit, er is meer te zien.

LB: Boven het dal van de Guadalquivir.
LM: De tunnel.
MM: Maretak, Viscum album.
RO, MO: Arroyo de los Cierzos.



Zo lopen we klimmend naar de Parador de Cazorla langs dit
mooi dal letje met minibeek.

LB: Stinkend nieskruid, Helleborus foetidus.
MB, RB, RO: Beekje.
MO: Pseudoevernia furfurcea.



.
Vlak voor de Parador zien we
5 herten, die absoluut niet
schuw zijn.

LO, RM, RO:
Iberisch edelhert,
Cervus elaphus hispanicus.



Over een asfaltweg gaat het naar de Fuente de Oso, daar
slaan we rechts af een smal pad op.

LB: Parador.
MB, RB, LO: JF7094 naar de Fuente de Oso.
RO: Fuente de Oso.



Het daalt al snel af naar de Puente de las Herrerías terug
(1 6:1 0).
We rijden naar de doorgaande weg terug en slaan daar
rechts af in de richting van Arroyo Frio.

LB: Bijenkassen bij de Fuente de Oso.
RB, LM, MM: Steile afdaling door hellingbos.
RM: In de buurt van Puente de las Herrerías.
LO: Guadalquivir.



Na 3663 km stoppen op een pleintje op zand een beetje
aan de rand van het dorp (1 6:40). We gaan nog een rondje
door het dorp om een bakker te zoeken.

RO: Calle Félix Rodríguez de la Fuente, Arroyo Frío.




