
Ricote - RN del Sierra de Espuña - Sto. de Sta. Eulal ia.



27012019.Ricote  RN del Sierra de Espuña 
Santuario de Santa Eulalia de Méride.

Om 1 0:1 6 vertrekken we uit Ricote. Er zwalken nog
jongeren rond met zo te zien aardig wat achter de kiezen.
We rijden een soort hoogvlakte met kloven en bergruggen
op. We rijden via de B1 5 tussen de Sierra de Ricote en
Sierra del Oro door.

Deze pagina: Op en naast de B15.
RO: Amandelboom, Prunus dulcis.



Pedania Cuesta Alta 1 0:38. Molina Charrara 1 0:43 is al
weer op enigszins vlakker terrein.

LB, MM: Pedania Cuesta Alta.
RM: Molina Charrara.
O: Heel veel amandelbomen.



Om 1 0:54 gaan we van de B1 5 de C330 op. deze streek
wordt door zijn amandelbomen gekenmerkt, zoveel bi jeen
zagen wij er nog nooit.

Deze pagina: Op en langs de C330.



Op het eind van de C330 even de grote weg voor enkele
kilometers en dan tanken we bij El Niño (11 :1 6) à €1 ,099/l .
De amandellen maken plaats voor citroenen. Río Viejo
11 :25.
Pl iego met een groot kasteel er net buiten passeren we om
11 :30. Het gaat dan over de 465 m hoge pas Espuña 11 :34.

LB: Rïo Viejo.
RB: Pliego.
LO: Castillo de Pliego.
RM, RO: Amandelboom, Prunus dulcis.



Aan de weg naar het park staat weer veel amandelbomen.
De doorgang van El Berro 11 :55.

LB: Sierra de Espuña.
LO: El Berro.



Dan ri jden we door uitgestrekte dennenbossen en komen
we over een pas van 750 m. We steken de Puente de
Mezquita om 1 2:20 over. Om 1 2:28 staan we op de parking
van het informatiekantoor van het Reserve Natural del
Sierra de Espuña, waar we eerst even binnen gaan kijken.
Daar leren we o.a. dat er van ouds terpenti jn wordt
gewonnen uit dennen.

Als terpentijn wordt gedestilleerd ontstaan terpentijnolie
(Oleum Terebinthinae aethereum) en terpentijnhars
(colofonium). Wikipedia.

B, LM: Het weggetje naar het infokantoor.
LM: Casa Forestal.
RM, MO, RO: Centro de Visitantes Ricardo Codorníu.



Senda de los Siete Hermanos is een qua uitzicht een schitterende

wandeling. Steeds weer nieuwe uit- en verzichten. We lopen op en

neer van de parking bij het Centro de Visitantes naar het recreatiepark

Perdiz.



We beginnen aan de wandeling naar Perdiz met zi jn
picknickplaats en restaurant: Senda de los Siete Hermanos.
Het eerste deel van dit pad is rolstoelvriendeli jk aangelegd
en valt samen met het korte rondje van de Sendero Ricardo
Codorníu. Bij de Casa Forestal (1 3:56) steken we een
kleine verkeersweg over en volgen een smal pad bergop.
Rechts steeds weer zicht op een breed dal en de Cabezo
de la Mezquita. Deze bossen zijn vol nesten van de Denne-
processierups.

LB: Model van een Steenarend, Aquila chrysaetos.
LM: Het rolstoelpad.
MM: Beekje bij de Casa Forestal.
RM: Horno de cal, kalkoven.
LO, MO: Cabeza de la Mezquita.
RO: Zwarte den, Pinus nigra.



Via de Zig-zag de los Siete Hermanos dalen we af naar een
verkeersweg, die we bij Antiguo Sanatorio (bouwval)
bereiken (1 4:26). We houden een pad links van de weg aan,
die ook zigzag verloopt maar nu verticaal!
Om 1 4:32 zien we de rotonde met de Virgen del Pilar.

LB: Kermeseik (Hulsteik), Quercus coccifera.
RM: Antiguo Sanatorio.
LO: Rozemarijn, Rosmarinus officinalis.
RO: Virgen del Pilar.



Om 1 4:43 bereiken we de picknickplaats van de Perdiz, die
vandaag veel volk heeft getrokken. Samen picknicken dus.

LB: Rozemarijn, Rosmarinus officinalis.
LM: Amandelboom, Prunus dulcis.
RO: Area Reacreativa de Perdiz.

Volgende pagina: Kruisbek, Loxia curvirostra.





In enkele bomen bij de picknickplaats ontdek ik een aantal
Kruisbekken. Mooi man. Minder mooi is dat we op het terras
bij het restaurant, volkomen genegeerd worden door het
personeel. Bl i jkbaar hebben ze het nu te druk met het
uitserveren van de maalti jden. We wachten er van 1 4:50 tot
1 5:1 5 op en besluiten dan maar de terugweg te
aanvaarden.

LB, RB: Kruisbek, Loxia curvirostra.
LM: Antiguo Sanatorio gezien vanaf het restaurant.
MM: Extreme groei tot een grote bol van naalden.
LO, RO, MO: De weg terug.



We lopen dezelfde route terug, maar dat wil niet zeggen dat
we ook hetzelfde zien. Bijvoorbeeld een monument voor
Don Juan Bautista, bosingenieur en een buste van Ricardo
Codorniú.

MO: Monumento de Don Juan Bautista.
RO: Monumento a Ricardo Codorniú.



Om 1 6:06 terug van de wandeling en om 1 6:1 6 ri jden we
verder, eerst bergop naar Casa Rosa op 1 040 m (1 6:32).
Mirador Collado Bermejo 11 94 m (1 6:42) met zicht op de
Morrón de Espuña van 1 583 m. Een weg rechts gaat door
tot helemaal boven, maar wij vervolgen onze weg en
proberen weer naar beneden te komen.

RB: In vele bochten gaat het bergop.
RO: Mirador Collado Bermejo.



Normaal geef ik de rit van 'n dag niet op deze wijze. Maar de rit door

het RN del Sierra de Espuña is wel heel apart. Met name door de

schitterende natuur en die dikke 600 m hoogteverschil . In deze

omgeving wil len we geheid terug komen.



De uitzichten zijn fenominaal. De bochten ontelbaar èn
we li jken compleet de verkeerde kant op te gaan. We
bli jken de rechter hel l ing te moeten hebben van een
enorm breed dal. En die hell ing is nog ver.

LB: Uitzicht vanaf de Mirador Collado Bermejo.
LM: Morrón de Espuña.
RO: Mirador del Collado de Pilón.



Las Alquerias passeren we om 1 6:58 op 780 m. Balsu Grande 1 7:00 en dan links (700 m) Aledo
(1 7:08).
Om 1 7:1 7 staan we op de parking bij de Santuario de Sta. Eulal ia (2811 km).
's Avonds zien we dat Ajax met 6-2 van Feyenoord heegt verloren! PSV is dus weer 5 punten
los.

Op het eind van de avond zie ik in mijn e-mails dat Jeannette van ons Flip een bericht heeft
gestuurd, dat haar vader die avond is gestorven. Door een hartinfarct ti jdens de nierdialyse!

B: In de buurt van Las Alquerias.




