
La Azohía.



30012019. La Azohía.
Vandaag maken we een wandeling naar de top van de berg
achter het dorp, Cerro de los Siete Cucones.
Om 1 0:1 7 beginnen we er aan en lopen langs zee, waar we
een kayakker in zien spelen.

LB: La Azohía met de Torre de Elena.
M: Golfo de Mazarrón.
LO, MO: Kayakker.
RO: Lavandula multifida.



1 5,7 km wandelen we vandaag op en neer naar de Cerro de

Cucones, die hoog boven La Azohía uittorend. Een mooie wandeling,

waarop we prachtige uitzichten hebben over de zee en de golf van

Mazarrón.



We lopen dan door de rambla
tussen de ge:erodeerde heuvels
door.
Opvallend is dat er al vri j veel
bloeiende planten zijn.

LB: Rambla.
LM, LO: Lavandula dentata.
RO: Olijfbomen in een

bloemenzee.



We slaan op gegeven moment een pad rechts in, dat dood
loopt op een klein schuurtje, waar een ezeltje staat. Hij
gluurt om de hoek heen naar ons en bli jft sti l .
We moeten een stukje terug en bli jven dan in de rambla
verder lopen.

LB, RM: Ezel, schuur en kar.
LO: Kroonganzenbloem, Chrysanthemum coronarium.
MO: Als LO Chr. coronarium var. discolor.
RO: De sterk verweerde wanden van de rambla.



De rambla wordt langzaam aan wat smaller.

LB: Kleine grot in de ramblawand.
LO: Kaasjeskruiddikkopje, Carcharodus alceae.
MO: De rambla versmalt zich.
RO: Opuntia scheeri.



Bij de brug bij het dorp Campil lo de Adentro waaiert hi j
echter weer uit. We klauteren rechts de wand op naar een
pad en even later de weg. De weg volgen we rechts een
klein stukje en gaan dan een pad rechts op, die langs een
kloof voert.

LB: Brug bij Campillo de Adentro.
LM, RM, MO: Dit pad is een bypass van de rijweg.
RO: Rozemarijn, Rosmarinum officinalis.



De wand links is sterk verweerd en heeft op veel plekken
een aparte l icht paarse kleur. Na precies 5 km komen we
even terug op de weg net voorbij de Batería de Loma Larga.

LB, RB: Zacht paars en gelig gesteente.
LM: De kloof diep beneden ons.
RO: Terugblik op Capillo de Adentro.



Net voor de volgende bocht naar l inks in de weg moeten we
even zoeken naar de voortgang. We vinden na wat kl immen
inderdaad het smalle pad, dat het volgende wegdeel
afsnijdt. Het gaat hier stevig omhoog, hetgeen uiteraard
weer mooie vergezichten oplevert.

LB: Ook langs de weg paars gesteente.
RB: hoog boven de weg.
RO: Terugblik op de Golfo de Mazarrón.



Dit smalle pad boven die diepe kloof is op een
bepaald stuk in de afgrond verdwenen. We
moeten helemaal langs de rand over steenslag
gaan. Dat is even heel griezel ig.

LB: Langs de afgrond.
LO: Helianthemum lavandulifolium.
RO: Golfo de Mazarrón.



Op het hoogste punt van dit pad hebben we niet al leen zicht
terug op de Golfo de Mazarrón, maar ook op 'n stukje van
de Bahia de Cartagena.
We dalen weer af naar de doorgaande weg, volgen die even
en slaan dan rechts af naar de Cerro de los Siete Cucones.
Rechts zien we het dal waar we door kwamen.
We houden daar even onze lunchpauze.

LB, LO, RO: Golfo de Mazarrón.
RB: Bahía de Cartagena.



Op die Cerro de Cucones kri jgen we dan beter zicht op de
Middellandsezeekust. We komen er een Engels stel tegen,
die vanuit het dorp hier rechtstreeks heen geklommen zijn.
Dat was "doable" zeggen ze. Terug gaan ze echter over de
weg.

LB, LO: Middellandse Zee.
RM: Lavendel met hommel.
RO: Sedum sp.



Boven op de Cerro de Cucones staan een aantal
zendmasten. Uiteraard hebben we nu perfect zicht op de
Golfo de Mazarrón, La Azohía en Isla Plana.

LB: Golfo de Mazarrón.
RB: Tineke bij zendmast Repetidor Abertis Cabo Tiñoso.
MO, RO: Daar is de camperplaats.



Op de terugweg zien op een top van een heuvel rechts de
Puesto grafométrico de La Picadera.

LB, MO: Puesto grafométrico de La Picadera.
MM: Bahía de Cartagena.
R: Spaanse muurhagedis, Podarcis hispanicus.



Net voor we weer terug bij de rambla zijn zien we enkele
Grijze gorzen, een nieuweling voor mijn bird check-l ist!

LB: Nederzetting net voor Campillo de Adentro.
RB: Grijze gors, Emberiza cia.
LO, MO: Struik met paarse peulen.
RO: Gekaperde kalfsvoet, Arisarum vulgare.



Via de weg naast de rambla lopen we weer terug naar de
camper, 1 6:02.

LB: Marcissus papyraceus.
R: Asphodelus fistulosus.
MO: Aeonium manriqueorum.
LO: Grotten in de wand van de rambla.



's Avonds om goed 7 uur lopen we naar restaurant Molina voor de voor ons haast tradionele
paella. Paella marisco deze keer: heerl i jk. Na afloop kopen we er 2 stuks 5 liter pakken rode
wijn bi j . Zo zijn we om half negen al weer terug bij de camper.

LB: Restaurant Molina.
RB: Paella marisco.
LO: 10 l wijn voor onderweg en misschien ook thuis.




