
Medinaceli - PN de la Dehesa del Moncayo.



26022019. Medinaceli  PN de la Dehesa del Moncayo.
Na lozen van vuil water en wc gaan we om 1 0:11 op pad.
Een stuk na Medinaceli ri jden we de A1 5 op (1 0:27). Het
gaat over de pas Altos de Radona (11 :56 m). Voor ons een
vlakte tot aan de horizon. Rechts in de verte besneeuwde
toppen.
1 0:43 passeren we de kerk bij Bordeje. Om 1 0:47 gaan we
de LC1 01 op. Voor ons nu die besneeuwde toppen, waar
we heen ri jden.

LB: Ermita del Humilladero bij Medinaceli.
RB: A15.
MM: San Martín Obispo, Bordeje.
RO: Ooievaarsnest hoog op de hoogspanningsmast.
LO: Sierra del Moncayo.



11 :1 0 kerk bij Buberos. 1 1 :21 : (l inks) Novíercas. We gaan
over de Puerto de la Carrasca (11 96 m).

LB, M, RO: Steeds dichterbij Sierra del Moncayo.
RB: Buberos.
MO: Noviercas.



Via de moderne stad Ólveja (11 :32) naar Agreda, dat er wel aardig uit ziet 1 1 :44. We komen
vlak langs 't centrum stoppen daar even op een uitzichtpunt, waar de stad goed te zien is.
Om 11 :53 stappen we weer op. Deze pagina: Zicht op Agreda.



Yozmediano 1 2:05 heeft een groot kasteel in het dal. Het
weggetje naar de Santuario del Moncayo (het het hart van
dit natuurpark) heeft enkele parkings.

LB, RB: Moncayo.
LM, MM: Yozmediano.
O: Het weggetje naar de Santuario del Moncayo.



2 km voor de Santuario wordt de weg een zandweg. We
rijden dus terug naar die laatste kleine parking bij de Fuente
de los Frailes.

LB: De 2 fietsers draaien om bij de Fuente de los Frailes.
MB, RB, LM: Fuente de los Frailes.
RO: Citroenvlinder, Gonepteryx rhamni.



Een wandeling van 2,0 km steil (gemiddeld 1 7,4%) bergop lopen. Daar doen
we 1 hr en 4 minuten over. Dan terug over een veel langer parcour en dus
minder stei l 4,3%. Daardoor en door het bertere wegdek doen we over deze
5,8 km slechts 1 hr en 1 7 minuten.



Vervolgens (1 3:30) wandelen we naar de Santuarío del
Moncayo. We moeten een klein stukje langse de weg terug
en kunnen dan een klein pad op, dat stei l bergop gaat. Het
snijdt bochten naar de gewone weg af.
We hebben ondanks dat we in bos zijn toch geregeld
uitzicht over de verre omgeving. Tot zelfs aan de Sierra
Nevada!

RM: Zicht tot de Sierra Nevada.
LO: Stinkend nieskruid, Helleborus foetidus.
RO: We steken de weg naar het Santuario over.



Onderweg zie ik een gri jze hagedis en Tineke een groot
hert.
Bi j het naar boven gaan zien we steeds meer resten
sneeuw liggen. verder wordt het pad steeds stei ler.

MB, RB, MM: Zwarte mees, Parus ater.
LO: Sneeuwresten in de schaduw.



'n Bepaald stuk van het pad is veri jsd. We lopen er maar
langs de kantjes af. Dit is wel een beetje griezelig, opletten
dus. evenzo op een brede puinhell ing met veel kleine
stenen.

LB: Puinhelling.
LO: Apart gekleurd tgesteente.
MO, RO: IJs op het pad.



Het bos begint dunner te worden, we naderen de
boomgrens. Daardoor wordt het uitzicht steeds
weider.

LO: Embalse de Valmediano (RO) en Litago.



Boven bli jkt de Santuario del Moncayo een heel grote
uitspanning te zijn op 1 620 m hoogte.

LB, RM: Santuario del Moncayo.
RB: Bron naast de Santuario.
LO: Zwarte roodstaart, Phoenicurus ochruros.



Van het terras op de kopse kant van de
Santuario hebben we weids zicht. Mooi dus.

LB: Zicht vanaf het terras bij de Santuario.
LM, MM: Haya Seca.
MO: Melig takmos, Ramalina farinacea.
RO: Hulst, Ilex aquifolium.



Over de verharde weg lopen we dan weer naar de camper
terug.Boven die puinhell ing zien we een opmerkeli jke
rotsparti j . Er staat opmerkeli jk veel hulst met veel besjes
langs de weg.

LB: Embalse Alto del Río Pedrogal en Embalse del Prado:
RM, LO, MO: Hulst, Ilex aquifolium.
RO: Klein hoefblad, Tussilago farfara.



De zone met de hulst en struikgeas gaat voorbij , De bomen
veel berken en dennen kri jgen hun normale lengte. Het
uitzicht wordt lastig tot onmogeli jk.
Om 1 5:30 zijn we weer bij de camper en ri jden direct een
stuk naar beneden om op een grote parking te overnachten
op 1 085 m hoogte (4588 km).

LB: Pico de San Miguel.
RO: Berken.

Volgende pagina:
Parking bij het Centro de Interpretación Agramonte.






