
Guadix - Alicum de las Torres - Gorafe.



14022019. Guadix  Alicún de las Torres  Gorafe.
We vertrekken om 1 0:45 en gaan over een verrassend
vlakke A325 naar Benalúa de Guadix (11 :01 ).
In Benalúa zien we de oude fabriek, die esparta-gras
omzette in pulp om papier te maken.

LB: De camperplaats in Guadix.
LM: Populierenbos.
RM: Grillige heuvelruggen.
LO: la Cueva, apart gebouw in de heuvel, Benalúa.
MO: La fábrica espartera de Benalúa.
RB: Voetgangersbrug over het spoor.



We passeren nog enkele fabriekjes waaronder een
moderne cellulosefabriek.

LB, MB: Benalúa.
LO, RO: De moderne cellulosefabriek Celsur, Fonelas.



Massa's populieren staan er langs de weg naar Fonelas.

RB: Río Fardes.
LO: A325, Fonelas.



We draaien de GR51 03 op, die door een sprookjesachtig
landschap van lage heuvels in al lerlei zachte kleurtinten en
bizarre structuren gaat.

LB, RB, LM: Populieren en grillige bergen.
RO: GR5103.



Deze pagina: Langs de weg naar Alicún de las Torres.



Deze pagina: Langs de weg naar Alicún de las Torres.



Deze pagina: Langs de weg naar Alicún de las Torres.



Om 11 :45 stoppen we in Alicún de las Torres
bij het thermaalbad. Daar lopen we eerst langs
de weg door en pad naar een pad links, dat
boven een kloof loopt.

LB: Vervallen huis, Alicún de las Torres.
LO: Dit ronde veld is het begin van die kloof.



Dit pad voert langs kleine, smalle kloven, die wel zo'n 1 0-1 5
m diep zijn. Spectaculair dus.

B: Boven langs de kloven.
LO: Cerro de la Bandera en het dal van de Río Fardes.



Dan gaat het langs de brede kloof van de Río Fardes met
een heuvelrug erom heen. Wanneer we terug kuieren naar
de camper, zien we op diverse plaatsen naast de weg
heetwaterbronnen, die kleine beekjes vormen (1 2:45).

LB, M: De kloof van de Río Fardes.
O: Heetwaterbronnen, Alicún de las Torres.



Bij de gesloten thermaal baden loopt een heet water riviertje
voor langs. Dat levert aparte kalk- en algenformaties op.
Mos zit dik over de rotsen heen.

Deze pagina: Heetwaterbeek, Alicún de las Torres.



We rijden naar Gorafe. Een kloof mondt uit op een relatief
stuk vlak land omzoomd door kleine aaneengeschakelde
heuvels.

Deze pagina: Op en langs de GR6100 naar Gorafe.



1 3:00: In Gorafe lopen we een rondje door het dorp naar het
Centro de Interpretacíon del Megalitismo.
Die is echter al leen om 1 2 en 1 7 uur open! Alleen excursies
met gidsen? Na de lunch in Gorafe stappen we om 1 4:03
weer op.

Deze pagina: Gorafe.



We rijden naar een parking ca 5 km
verder: 3430 km.

RB, M, O: De kloof van de Río Gor.



We lopen van 1 4:30 tot 1 5:55

2,9 km in het totaal op en neer

langs de rand van de kloof.

Beneden ligt de Río Gor. Wij

zi jn aan de rand van een

hoogvlakte en aan die rand zijn

vele kleine dolmens gebouwd.

Op de vlakte staan alleen

oli jfbomen, vandaar de naam

Corti jo de Olivares.

Deze route langs de dolmens

wordt trouwens Ruta de Llano

de Olivares genoemd.



Die parking l igt aan de rand van de Corti jo Olivares, een
hoogvlakte hoog boven de brede kloof. Binnen in die kloof
is een kleinere kloof met de Río Gor.
We wandelen een eind in de richting van Gorafe langs een
aantal kleine dolmen, die aan de rand van de kloof op de
hoogvlakte l iggen. Ze bestaan uit cirkelvormige muren met
aan één kant een opening met twee rechte muurtje. Die
opening líggen steeds ruwweg op het ZO-en (tussen de 1 35
en 1 85º).

Deze pagina: Dolmens aan de Ruta de Llano de Olivares.



De koolstof-1 4 metingen geven aan dat deze dolmens
stammen uit de koperti jd tussen 2350 en 1 91 0 v. C.

B, LO: De kloof van de Río Fardes.
RO: de hoogvlakte Cortijo de Olivares.



Onderweg zien we een vlucht vAlpenkraaien en 2 Vale
gieren. (Die Alpenkraaien kan ik in eerste instantie niet
thuisbrengen.) Tineke pikt onderweg 3 caches op.

LB, RB: Alpenkraai, Pyrrhocorax pyrrhocorax
MO, RO: Vale gier, Gyps fulvus.



Om 1 6:00 zijn we terug bij de camper en besluiten vannacht
hier op de parking aan de Ruta de Llano de Olivares te
bli jven.

Deze pagina: Vale gier, Gyps fulvus.

Volgende pagina:
LB: Sierra Nevada op de achtergrond.
RB, RO, LO: De kloof.
LM: De hoogvlakte.
RO: Schapen en geiten.








