
Cuenca - Ciudad Encantada - Cueva del Hierro.



24022019. Cuenca  Ciudad Encatada 
Cueva del Hierro.

We starten vanuit Cuenca om 1 0:02 en ri jden onder de
kliffen van het dal van de Júcar door.

LB, RM: Hoge kliffen langs het Júcardal.



We rijden naar de Ventano del Diablo (1 0:31 ). Daar in het
dal van de Júcar is een Garganta met enkele grote
"vensters" of misschien wel oogkassen uit de rotsen
gesleten.

LB, RB: CM2105.
LM, RM, RO: Ventano del Diablo.
MO, RO: De Garganta van de Río Júcar.



Via de CM21 56 en de CM21 04 ri jden we naar de Ciudad
Encantada in de Sierra de Valdecabras ( 1 400 m hoogte).
(Als we In Cuenca direct de CM21 04 hadden genomen, dan
waren we er sneller geweest.)
We zetten de camper op de nu nog vri j sti l le parking en
kopen kaartjes voor dit park van wonderbaarl i jk gevormd
gesteente. Veel van die formaties hebben een naam
gekregen, we proberen ze aan de hand van de kaart terug
te zoeken.

LB: Ceramiekstalletje bij de Ventano del Diablo.
M, O: Ciudad Encantada (bettoverde stad).
MO, LO: Tormo Alto.
LO, RO: Los Barcos (de schepen).



We bekijken dit bizar gevormde karstgebied via een 3 km lang ronde. Infoborden vertel len niet al leen de namen die ze aan diverse formaties hebben

gegeven, maar ook over wat er hier aan natuur en geologie te zien is. Aan de kaart hierboven is goed te zien dat die rotsen meestal langerekt zi jn en

paral lel aan elkaar l iggen.



Nu is het vergeli jken van foto's met die rotsen wel lastig.
namen zijn niet alti jd evident, net zoiets als bij wolken
kijken. Iedereen ziet toch iets anders in dezelfde wolken. Als
bij een inktvlekkentest?

RB: El Perro (de hond).



Die Romeinse brug en de zeehond zijn wel goed
herkenbaar. En in die gl i jbaan kun je je een wildwaterbaan
bij voorstel len. Zo is die misschien ook wel ontstaan.

LB, LM: Puente Romano (Romeinse brug).
RB: La Cara del Hombre (Gezicht van de man).
LO: La Foca (de zeehond).
MO, RO: El Tobogán (de glijbaan).



LB: El Tobogán (de glijbaan).
O: El Mar de Piedra (de zee van steen).



Boven ons komt een Vale gier voorbij . In een den ontwaar ik
een Zwarte mees, nieuw voor mijn fotol i jst.

LB: El Mar de Piedra (de zee van steen).
RB: Vale gier, Gyps fulvus.
M: Zwarte mees, Parus ater.



LB: El Convento (het klooster).
RM: La Tortuga, De schildpad.
MO: Los Osos, De beren.



Om 1 2:35 stappen we weer op. De parking is intussen
overvol geraakt. het eerste stuk tot aan de garganta van de
Júcar kennen we al. Toch zie je meer wanneer je terug ri jdt.

B: Ciudad Encantada.
MB: Los Amantes de Teruel, (de geliefden van Teruel).
LO: AcueductoSifón de Riofrío.
MO, RO: Balse del Salto.



Om 1 2:54 gaan we de CM 911 3 op. We
gaan over een hoogte van 1 472 m net
voor Las Majades (1 3:1 3). Daar stoppen
we voor de lunch. Daarna stappen we om
1 3:55 weer op.

LB: Salto de Villalba.
LO: Op 1472 m hoogte.
RO: Zicht vanaf parking Las Majades.



Deze pagina: Las Majades.



We gaan dan over 1 491 m (1 4:05). Langs Río Escabas
ri jden we richting Poyatos.

LB: op 1491 m hoogte.
LO, MO: Langs de Río Escabas.



Deze weg door de kloof van de Río Escabas geeft steeds
weer zicht op de rivier onder ons en de hoge kliffen, die
steeds dichter bijeen komen. Dan waaiert het dal uiteen.

Deze pagina: De kloof van de Río Escabas.



Onderweg stoppen we bij de Puente Barbazoso een
middeleeuwse brug. De rivier, het dal en de weg buigt dan
westwaarts af.

LM, RO: Río Escabas.
MO: Puente Barbazoso.



We slaan dan vri j snel rechts af en klimmen het dal weer uit.
Poyatos passeren we om 1 4:58.

LB: Serranía de Cuenca.
RO: Poyatos.



In het dal bi j de rivieren waren we net boven de 1 000 m, na
Poyato komen we over de 1 399 m heen. Daar l igt een
helicopterveldje met weids zicht op de verre omgeving.

LB, RB: Poyatos.
M: Helicopterveld net buiten Poyatos.
O: Uitzicht vanaf dat helicopterveld.



We dalen weer af naar Sta. María del Val (1 5:21 ).

LB: Terugblik op Poyatos.
RM: Embalse de la Tosca, Sta. María del Val.
LO: Sta. María del Val.



We krijgen opnieuw prachtig gemodelleerde karstrotsen te
zien op weg naar Lagunaseca (1 5:29). Nu worden de
bergen en kliffen glooiende heuvels. Masegosa (1 5:34) l i jkt
een Pyrreneeëndorp. Dan hebben we weer eens een brede
weg: CM2201 .

LM: Lagunaseca.
LO: Masegosa.



Om 1 5:45 bereiken we na 4255 km de partking van de
Cueva del Hierro. We hebben er een heel aardig uitzicht, de
zon is warm èn ik zie massa's mussen en Grijze gorzen op
de grond en in de struiken. Ze zijn steeds bij de minste
geringste beweging weer een ti jdlang verdwenen. We
overnachten hier trouwens op 1 300 m.

B: De parking bij de Cueva del Hierro.
RM: Huismus, Passer domesticus.
LO: Ekster, Pica pica.
MO, RO: Grijze gors, Emberiza cia.




