
Archena - Ricote.



26012019. Archena  Ricote.
Om 1 0:59 vertrekken we uit Archena na nog even naar de
buren gezwaaid te hebben. We rijden voor de
boodschappen naar de ALDI (tot 11 :40).

LB: Calle de Villanueva.
LO: Río Segura, MU522.



Om 11 :56 passeren we Ojos. We rijden dwars door Ricote.

RB, MM, RM: Ojos.
MO, RO: Ricote.



We gaan dan aan de zuidzi jde van het dorp terug naar de
camperplaats op een groot open veld (1 2:1 1 na 271 7 km).
Na de lunch beginnen we aan de wandeling, die bij de
camperplaats voorbij komt (groene pij l op een blauw veld).

LB: Calle Alharbona, Ricote.
RB: Camperplaats Ricote.
MM: Spreeuw, Sturnus vulgaris.
RM: San Sebastián.
LO: De markering oor de Senda de los Moriscos.
MO: Europese kanarie, Serinus serinus.
RO: Huertas de Ricote.



Een ronde met de klok mee van 8,3 km over het

Senda de los Moriscos. Eerst door de tuinen van

Ricote over een betonnen pad die op het laatste

stuk net na de wasplaats tot 32% hell ing heeft!

Dat is stevig stampen om jezelf omhoog te kri jgen.

Dan lopen we om de Sierra de Umbria heen (o.a.

boven langs de Embalse de Azuz de Ojós) terug

naar het dorp. Daar wordt net een feest opgestart

en pikken wij daar een klein stukje van mee.



Eerst gaat het door citroengaarden, dan zeer stei l bergop
over een betonnen pad naar de oude wasplaats. Dit pad
van de wasplaats naar een brede zandweg is wel 32%!

LB: Ermita de Nuestra Señora de las Huertas.
MM, RM: Lavadero, Los Molinos (wasplaats).
O: Terugblik op Ricote.



In een lange slinger steken we de doorgaande weg over en om een bergtop heen. Schitterende
uitzichten zijn er steeds over de verre en zeer ruige omgeving.

LB: Droog staande waterval.
RB: Zicht vanaf de Mirador.
RO: Simplonwitje, Euchloe simplonia.



LB: Terassen ten westen van het pad, Sierra de Ricote.
RB, LO: Sierra de Ricote.
RO: Akkermoricandia, Moricandia arvensis,

Simplonwitje, Euchloe simplonia.



Een kortere weg terug laten we rechts l iggen: MU-8.1 .
Ons brede MU8 pad rond de Sierra de la Umbría (rechts),
l inks is een enorm uitgestrekt dal met diverse dorpen.
Op en naast dit pad vind ik een oud aandoende onderkant
van een aardewerk beker of vaasje. Ik ki jk wat rond en vind
nog 5 andere stukken. Dat gaat mee als souvenir.

LB: Zicht noordwaarts.
RM: Aparte structuur in rotsen.
LO: Aan de noorkant van de heuvelrug weer naar Ricote.
MO: Kloven en een stukje hoogvlakte.
RO: De dorpen Runes en Blanca aan de Río Segura.



In een lange boog lopen we hoog boven het stuwmeer
langs.

LB: Weer eens een stuk omhoog.
RB, O: Embalse de Azuz de Ojós.



Om 1 5:07 oauzeren we op een mooi uitzichtpunt (Moirador
de Azud de Ojós): Voor ons is het Seguradal tussen twee
heuvelruggen: Links de Sierra del Chinte en rechts de
uitloper van de Sierra de la Umbria. Achter boven ons een
groot rotsblok in labiel evenwicht.

B, LO, MO: Mirador de Azud de Ojós.
RO: Apart evenwicht.



Dalend draaien we langs en om de rechtse heuvelflank
weer terug naar het dorp.
Onderweg zien we enkele grote rotsblokken van witte
sneeuwachtige kristal len (qua vorm) met zo te zien veel
vuursteeninsluitingen.

B: Het diep ingesleten Seguradal.
LO: Alto de Umbria.
MO, RO: Groot blok kristallen en vuursteen.



We passeren de Mirador del Solvente. Die is genoemd naar
de Alto de Solvente, het schuin l iggende platte vlak van de
Serra de Chinte aan de overkant van de Segura. Dan is het
niet ver meer van het dorp.

LB: Sierra del Chinte met de Alto de Solvente.
RB: Iglesia de San Sebastián.
LO: Calle Cañadas.
MO: Plaza Santiago.
RO: Calle Santiago.



Via een steeg Calle Santiago lopen we langs de
parochiekerk en verder het dorp in. Daar wordt een kermis
opgezet. Dat is uiteraard goed te horen. Dan zien we een
soort carnavalsoptocht in wording met loopgroepen en
karren achter tractoren.
De "Fiestas Patronales de Ricote 2019 en honor a San
Sebastián" waren dit jaar van 11 tot 26 januari. En wordt
deze laatste dag opgeluisterd met deze "Gran desfile de
carrozas y peñas por las calles de Ricote."

LB, RB, LM: San Sebastián.
MM: De kermis wordt opgebouwd.
O: Een heel vroege carnaval?



Op weg naar de camperplaats zien we een aantal
mannen met duiven in kooitjes in de weer.
Om 1 6:1 7 komen we na 8,6 km terug op de
camperparking. We zitten er nog een ti jdlang
buiten in de zon.

LB, RB, LO: Fiestas Patronales en honor a
San Sebastián.

RO: Duiven in een klein kistje.




