
Archena.



25-01 -201 9: Archena.
's Morgens doen we het langzaam aan en gaan zo pas om
1 0:59 onder een strakblauwe hemel op pad.
We lopen even naar de waterval l inks.

B: Camperparking, Archena.
MO: Zwartkop, Sylvia atricapilla.



Deze wandeling van 6.5 km voert ons

allereerst langs de Río Segura vanaf

de Presa naar de Ponte de Hierro.

Vervolgens lopen we door de stad naar

de Monte Ope, waar we van Mirador

naar uitzichtpunt lopen. Om de

noordzijde van de top lopen we weer

terug naar de camper.



Bij de waterval is het nu sti l . We zien wel diverse
Zwartkoppen in het riet daar.
Dan lopen we langs de rivier naar de stad.

LB, RB: Zwartkop, Sylvia atricapilla.
LO: Zonnewijzer bij het museum naast de camperplaats.
MM: Dikke rietkragen omlijsten de rivier.
RM: Muskuseend.
MO, RO: Huisgans.



Vanaf de Ponte de Hierro slaan we rechts af en lopen
Archena in.

LB, RB: Río Archena vanafde Ponte Hierro gezien.
LM: Calle Federico Garcia Lorca.
MO: Casa Grande, PintorMedina Vera s/n.



Veel is er in de ze stad niet te zien. Vanuit touristisch
oogpunt is er weinig te zien. Alles ziet er wel netjes uit.

LB: San Juan Bautista, Calle Iglesia.
O: Mercado Abastos, Calle Noria.



Een aardigheidje is de overdekte markthal. Dan komen we
in een buurt waar een man enkele paar minuten buiten gaat
staan te trompeteren. Keihard en steeds hetzelfde
melodietje.

B: Mercado Abastos.
LM: Calle Enriques Salas.
RO: De trompetteraar.



Dan lopen we de groen-wit gemarkeerde route de La Cruz
en de Monte Ope op aan de noord-west zi jde van de stad.

LB: Monte Ope.
RB: Sumo citrus.
M: Calle Vicente Aleixandre.



Eenmaal een beetje op hoogte dan gaat het van de ene
naar de Miradoro. Met de klok mee ronden we deze Monte
Ope.

B: Archena gezien vanafde flank van Cerro del Ope.
RO: verlaten barretje en de top van Cerro del Ope. .



B, MO, RO: Zwarte tapuit, Oenanthe leucura.
MM, RM: Weegbree-slangekruid, Echium plantagineum.



LB: Top van de Cerro del OIpe met hier onzichtbaar kruis.
LM: Groot kerkhof tussen bergtoppen.
RO: Zicht op Los Baños.



Helemaal op het eind moeten we de laatste paar meters in
een gravelgl i jbaan stei l omlaag schuiven. Eenmaal beneden
aan de straat is het niet ver meer van de camper af. Om
1 3:41 na 6,5 km en een hoogteverscil van 92 - 21 0 m zijn
we terug. We buurten wat met de Nederlandse buren, die
tips hebben voor Sierra de Ricote ten NW-en van Archena,
Guadix en omgeving en Olot +Ripoll in het noorden van
Spanje. Zo zitten we pas om 1 4:1 0 aan de thee en lunch.

LB: Rechtse bergtop, Cabezo del Tío Pío.
RM: Spaanse keizersarend, Aquila adalberti.
LO, MO: Europese kanarie, Serinus serinus.



Later op de middag zie ik op de watergl i jbaan Oeverloper,
Waterhoen, Tjiftjaf en Zwartkoppen.

B: Aalscholver, Phalacrocorax carbo.
MM, RM, O: Zwartkop, Sylvia atricapilla.



LB: Tjitjaf, Phylloscopus collybita.
RB, LM, RO: Oeverloper, Actitis hypoleucos.




