Soto del Real, Hiszpania
23.11.2015 – 27.11.2015
Przybyliśmy do Soto del Real 23 listopada 2015r na pierwsze robocze spotkanie nauczycieli z 5 szkół
europejskich realizujących projekt programu Erasmus+ pt. European National Parks. We wtorek rano
powitano nas oficjalnie w szkole. Mieliśmy okazję uczestniczyć w lekcjach, obejrzeć szkolne prace
plastyczne, zapoznać się z ramowym planem
nauczania szkoły hiszpańskiej i organizacją roku
szkolnego.
Następnie
przedstawiliśmy
prezentacje o naszych parkach narodowych,
które leżą w bliskości naszego miejsca
zamieszkania. W naszym przypadku była to
Puszcza Kampinoska.
Wspólnie omówiliśmy
harmonogram prac projektowych oraz zadania do
wykonania dla uczniów.
W środę rano 25 listopada o godz. 8.30 udaliśmy się na
wycieczkę w masyw La Pedriza w południowej części łańcucha
górskiego Sierra de Guadarrama. Podróż z Soto el Real zajęła nam
15 min. jazdy busem. La Pedriza to raj dla geologów. Znajdujące się
tutaj odsłonięcia głębinowych skał magmowych w postaci granitów
należą do najciekawszych i największych tego typu w Europie.
Pierwszym przystankiem była przełęcz tuż
ponad miejscowością Manzanres del Real, z której
udaliśmy się na
10 min. spacer
w
górę.
Podziwialiśmy
stąd panoramę
skalistej La Pedrizy na północy oraz niemal zupełnie płaskie
tereny Kastylii na południe od Sierra de Guadarrama, ponad
którymi majaczyły oddalone o ok. 40 km drapacze chmur
madryckiego city.
Po powrocie na przełęcz i krótkim przejeździe busem dotarliśmy na główny parking w La Pedriza, skąd
rozchodziły się liczne szlaki piesze oraz rowerowe. Hiszpanie
poprowadzili nas wśród sosnowego lasu w górę. Trasa obfitowała w
miejsca widokowe. Rozpościerały się z nich panoramy skalnego świata
La Pedrizy, wśród którego przeważały dotknięte zębem wietrzenia i
erozji granitowe formacje. Po ok. 1 godzinnym podejściu i osiągnięciu
wysokości ok. 1300 m n.p.m. zawróciliśmy, by zejść do czekającego na
parkingu busa inną trasą. Następnie udaliśmy się do miejscowości
Manzanares el Real, gdzie obejrzeliśmy przykład dobrze

zrekonstruowanego XV wiecznego zamku, należącego do dziś do rodziny miejscowych książąt. Po
zwiedzeniu zamku udaliśmy się na obiad w lokalnej restauracji utrzymanej w stylistyce górskich
wypraw, wspinaczki skałkowej i narciarstwa. Dzień zakończyliśmy powrotem do hotelu w Soto el Real
ok. godz. 16.30.
W czwartek 26 listopada wyruszyliśmy na wycieczkę w wyższe partie łańcucha Sierra de
Guadarrama. Wyjechaliśmy spod hotelu w Soto del Real planowo, czyli o 8.30. Bus wspinał się kręta
drogą mijając po drodze miejscowość Miraflores de la Sierra. Pierwszym przystankiem na trasie tego
dnia była przełęcz Puerto de La Morcuera na wysokości 1796 m n.p.m., skąd podziwialiśmy panoramę
głównych grzbietów gór Guadarrama pokrytych
cienką warstwą świeżego śniegu. Ubraliśmy się
we wszystko co zabraliśmy ze sobą z Polski, czyli
czapki, rękawiczki i zimowe kurtki. Mimo iż
temperatura wynosiła w ok. +4 C, bardzo silny
wiatr sprawiał, że odczuwalna temperatura była
mocno na minusie. Po krótkim pobycie na
przełęczy i podziwianiu profilu najwyższego
szczytu całego łańcucha - Panalara 2428 m
n.p.m. udaliśmy się z powrotem do busa.
Następnym przystankiem na trasie
wycieczki była miejscowość Rascafria. Znajduję się tutaj klasztor Santa Maria de El Paular oraz
średniowieczny kamienny most Puente del Perdon. Przekroczyliśmy nim lokalną rzekę, by
przespacerować się do ukrytego wśród drzew
sztucznego
stawu,
nazywanego
przez
miejscowych fińskim, gdyż jego powstanie
związane jest z działaniem ekipy fińskich
pracowników. W tej samej miejscowości znajduje
się także ogród botaniczny miejscowego Parku
Narodowego, gdzie prowadzona jest uprawa
lokalnych gatunków roślin z zachowaniem zasad
rolnictwa ekologicznego. Pracownik ogrodu
oprowadził nas po budynkach i po terenie upraw,
odpowiadając
jednocześnie
na
pytania
uczestników.

Kolejnym etapem wycieczki była przełęcz Puerto de los Cotos na wysokości 1830 m n.p.m.,
gdzie znajduje się centrum edukacyjne Parku Narodowego Sierra de Guadarrama. Po 15 min.

spacerze w iście
zimowej scenerii – śnieg i lód –
pracownicy Parku
zaprosili nas na pokaz filmu o
górach
Guadarrama. Obejrzeliśmy w nim
rezultaty
działań
przyrodników,
którzy
doprowadzili
do
zamknięcia
wielu
wyciągów
narciarskich i z
uporem dążą do odtworzenia
naturalnej
roślinności niegdyś porastającej
górskie stoki. Trzeba
przyznać, że efekty ponad 20
letnich
starań
Hiszpanów są widoczne i góry,
kiedyś zawłaszczone
przez
człowieka,
ponownie
wracają do przyrody.
Po zjedzeniu obiadu w restauracji na przełęczy udaliśmy się w dalszą podróż. Następnym
przystankiem, była przełęcz Navacerrada, 1860 m n.p.m. Jest to znana stacja narciarska, znajdująca
się na ważnym szlaku komunikacyjnym łączącym Madryt z Segovią. Pełni wrażeń, wysmagani
lodowatym wiatrem, ale szczęśliwi wróciliśmy w ok. godz. 17.00 do hotelu w Soto el Real.
W piątek nastąpiło oficjalne pożegnanie i wyjazd do Polski.
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