
Riópar - Puerto del Arenal v.v.



20022019. Riópar rondwandeling.
Om 1 0:1 4 beginnen we aan de wandeling, die hier op een
bord staat aangegeven. (Naar de Naciomiento de Río
Mundo.) Het eerste deel van de wandeling gaat langs de
Río de la Vega af, een hard stromend beekje te midden van
veel riet en struikgewas. Dit deel van de wandeling gaat dus
door een stuk moeras heen.

LB, MM, RO: Ochtendnevel.
RB, RM: Río de la Vega.



Een heerl i jke wandeling van 1 3 km door heel divers gebied: Door moerasland, langs

berghell igen en door een breed dal weer terug.



Eerst gaat het dus over redeli jk vlak terrein, dan lopen we
schuin de hell ing omhoog in de richting van de Naciomiento
de Río Mundo.

LB: Calar del Mundo.
LM: Terugblik over de Calderera op Riópar.



We passeren een groot bungalowpark en verderop gaan we
via een klein nat tunneltje onder de verkeersweg CM3204
door.

LB: Bungalowpark.
LO: Steeneik, Quercus ilex.
MO: Tunneltje onder de CM3204 door.



Op enige afstand van de verkeersweg lopen we in de
richting van de weg naar de Naciomiento del Río Mundo.
Langs dit pad zien we de lente opkomen in de vorm van
krokusachtige plantjes.

RB: Cañada de Roblellano.
LO: Spinneweb.
MO: Colchicum sp.
RO: Vochtindicator mos.



Naast veel afgestorven varens, staan er ook distelachtige
planten, die op minipalmpjes l i jken. Onder de dennen dalen
we dan stei l af naar de weg.

B: Picnomon acarna.



Omdat we het deel van de wandeling naar die bron van de
Mundo rivier gisteren al hebben gezien laten we dat deel
letterl i jk l inks l iggen. Alhoewel onbedoeld lopen we toch een
eind in die richting over een soort mooi aangelegd fietspad.
We zien het aan de GPS en keren dus om. Dan gaan we
800 m door tot op De Puerto del Arenal.

LB: Haza de la Sabina.
RM: Nog één bultje voor de afdaling naar de weg.
LO: Aan de weg naar de Naciomiento de Río Mundo.
MO: Lichen.
RO: Hoogste punt voor de Puerto del Arenal.



Na de lunchpauze daar op de picknickplaats steken we de
weg over en klimmen aanvankeli jk nog naar 11 72 m. Dan
gaat het langs een breder dal terug naar Riópar. We
passeren een jeugdkamp met vele trekkershutjes.

LB, RM, LO: Cerro de los Ladrones.
RO: Campomiente San Juan.



LB, RM, LO: Campomiente San Juan.



Op het pad een stuk na Campomiente San Juan vind ik
enige stukken oud li jkend ceramiek. Dat gaat mee als
souvenir.

L, RO: Thuis ga ik dit potje repareren.
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Links op een heuveltop zien we Riópar Viejo l iggen. We
dalen weer af naar het moeras voor modern Riópar en
volgen het riviertje weer terug naar de camper. Onderweg
zie ik een vreemd bundeltje pels l iggen in het riet. Misschien
het verdwenen hondje van die man eerder?
Al met al was dit een heel lekkere wandeling. Om 1 4:28 zijn
we terug bij de camper, waar we een late kleine lunch
houden.

LB: Rozemarijn, Rosmarinus officinalis.
RB: Krokus?
LO: Riópar Viejo.
RM: Río de la Vega.
RO: Hondje?




