
SIERRA MARIA

 

El parc natural Sierra María-Los Vélez es situa en un entorn semiàrid al nord d´Almeria. 
Dins del parc, destaca Sierra María per ser un excepcional enclavament biològic afavorit per un 
règim de plujes extraordinari per a la zona, ja que la serra actua com a muralla que deté els vents 
humits del nord. Per esta raó, ací trobem els boscos millor conservats de la província. A les ombries 
de la serra tenim esplèndids pinars, algún bosquet de carrasques, de sabines albars, i en les parts 
més fresques, taques de gal.lers, aurons i altres caducifolis.

La diversitat d´ambients de la què gaudix (boscos, runars, farallons, etc) permet una variada 
i rica fauna en la què tenen especial relleu les aus. Més d´un centenar d´espècies registrades, i entre 
elles vàries rapinyaires.

La primera excursió serà el dissabte 30 d´octubre al Pico Maria, punt més alt de la serra i dins de l
´àrea de Reserva del parc. La resta de dies, si volem, podem fer algún altre dels 4 senders 
senyalitzats d´accés lliure.

També podem fer alguna visita al centre d´interpretació, al casc urbà de Vélez Blanco amb l’elegant 
castell de Los Fajardo o la cova de Los Letreros on es va trobar l´Indalo, símbol d´Almeria.

 

DESCRIPCIO

El punt de partida per a l´ascensió al Pico María és l´ermita de la Virgen de la Cabeza, on 
arribarem per una pista asfaltada des de el poble de María. A uns 350 metres de l´ermita, seguint per 
la pista, està el refugi Umbría de la Virgen. Un cartell indica el fi de la zona autoritzada per a 
vehicles.

Poc més amunt trobarem el jardí botànic, un espai amb una tanca però d´accés lliure que 
podrem visitar. La pista rebasa l´entrada al jardí i conduix a un cartell que anuncia el límit de l´àrea 
d´ús restringit. La pista guanya altura per un terreny deforestat, i després d´algún ziga-zaga planeja 
cap a l´est i es convertix en una vereda que transita pel límit superior del jardí botànic.

Aproximadament a la meitat de la tanca es fa visible una vereda que puja decididament cap 
al Portachico de María, un collet pel que es passa a la vessant sud de la serra. Una vegada en el 
collet s´ha de seguir cap a l´oest per un llom pedregós sense sender que ens conduix directament a 
la cima.

La vista és espectacular: La Sierra de las Estancias al altre costat del Pasillo de Chirivel, la 
cadena Filabre-Baza en segon pla i, en dies clars, Sierra Nevada. A l´est es pot veure la costa entre 
Àguilas i Vera, i al nord la Sierra de Las Cabras, el Revolcadores i La Sagra.  

 Desnivell:  700m                        Horari: 4,5 h                             Dificultat: fàcil

 




