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La Xarxa

d'ESPAIS NATURALS
PROTEGITS
de la Comunitat Valenciana
La Comunitat Valenciana atresora una extraordinària diversitat
natural, amb formacions geològiques, hàbitats i espècies de flora i
fauna d'enorme importància a nivell europeu. La història geològica, el
clima mediterrani i la civilització humana han modelat una gran
varietat de paisatges on, al costat dels pobladors humans i les seues
activitats, conviuen exclusius endemismes vegetals, antics boscos,
diminuts invertebrats associats a microhàbitats determinats o grans
rapinyaires i cetacis que necessiten de la conservació d'espais naturals
on poder perpetuar-se.
La Xarxa Valenciana d'Espais Naturals Protegits intenta donar recer a
aquest extraordinari patrimoni i compatibilitzar la seua conservació
amb les necessitats de la societat actual.
Aquesta xarxa inclou -entre altres figures de protecció:
22 parcs naturals,
9 paisatges protegits,
2 monuments naturals

Aquests contenen una bona representació dels espais i ecosistemes
més importants de la nostra natura. Des de variats fons marins a
l'especialitzada vegetació dels nostres cims més elevats, passant per
penya-segats i marjals costaneres, rius, boscos, matolls i estepes, els
espais naturals que ací presentem constitueixen privilegiats trocets de
la nostra llar, la Terra, la biosfera que ens permet viure a tots i que
tenim el deure de conservar en el seu conjunt.

“La Terra no ens pertany, nosaltres
pertanyem a la Terra”
(Noah Seattle 1854)
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Parc Natural de la

Tinença de Benifassà

Serra Interior
Situat en l'extrem més septentrional del
territori, l'abrupte relleu d'aquest massís,
unit als usos tradicionals dels seus
pobladors, té com a resultat uns paisatges
grandiosos, varietat d'ambients i elevada
biodiversitat, on tenen cabuda des de
singulars microreserves de flora fins a
formidables extensions de bosc.

Centre d'Interpretació
C/ Trascasa, 2 - El Ballestar
(Castelló)

964 715 720 - 650 412 497
parque_tinenbenifassa@gva.es
Rutes de Senderisme

La vegetació és canviant en altura,
destacant grans masses de carrascars i
rouredes que se substitueixen en major
cota per pinedes de pi roig i pinassa amb
boix. Trobem també formacions boscoses
de fulla caduca, representades per til·lers,
aurons o oms.
La fauna del parc és molt abundant,
destacant els rapinyaires. Veurem volar al
voltor comú i, amb sort, al trencalòs.
Encara que la majestuosa cabra salvatge
continua sent un dels animals més
emblemàtics.

Tornar a dalt

http://parquesnaturales.gva.es/tinencadebenifassa

#PNTinença

Parc Natural de la

Serra d'Irta

Serra Litoral
En l'extrem nord de la Comunitat
Valenciana, descobrim aquest Parc i
Reserva Natural Marina, que ens permet
gaudir tant d'un ambient forestal com
d'un costaner que alberga un ric
patrimoni.
La costa verge plena de penya-segats i
cales, amb vegetació que arriba fins al
mateix peu de costa, ens permet apreciar
el contrast de tons verds i blaus
característic de la costa mediterrània que
encara roman ben conservat. En aquest
ambient també es troben les tres
microreserves de flora. Una d'elles alberga
a l'endemisme anomenat ensopeguera.

Centre d'Interpretació
Avinguda Estació s/n (CV-141 km
1,5) - Peníscola (Castelló)

964 336 791 - 679 196 398

serra_irta@gva.es
Rutes de Senderisme

La zona forestal presenta abancalaments,
corrals i barraques, petjada de les
activitats desenvolupades en la serra. I
encara romanen en peus els emblemàtics
castells templers de Xivert i Polpis, que
des de l'alt continuen vetlant per la Serra
d’Irta.

Tornar a dalt

http://parquesnaturales.gva.es/irta

#PNSerraIrta

Parc Natural de

Penyagolosa

Serra Interior
El Parc Natural del Penyagolosa es troba
dominat pel pic que li dona nom, que amb
els seus 1.814 m és considerat el sostre de la
Comunitat Valenciana per excel·lència i un
referent en el muntanyisme valencià.

Centre d'Interpretació "La Casa

Els seus cims, llomes i fins i tot penyasegats són hàbitat de nombroses espècies
de flora i fauna que confereixen una
riquesa i biodiversitat extraordinària a
aquestes terres.

parque_penyagolosa@gva.es

Forestal". Darrere de l'ermitori de
Sant Joan de Penyagolosa Vistabella del Maestrat (Castelló)

964 760 838

Rutes de Senderisme

El caràcter màgic i sagrat de la gran
muntanya queda patent en l'Ermitori de
Sant Joan de Penyagolosa, centre de
pelegrinatges dels pobles dels voltants.
Aquest entorn natural ha sigut habitat per
l'home des d'antic quedant restes en coves
i petròglifs de les antigues cultures, així
com abundants masies testimoni d'una
arquitectura i una forma de vida adaptada
al medi.

Tornar a dalt

http://parquesnaturales.gva.es/penyagolosa

#PNPenyagolosa

Parc Natural del

Prat de Cabanes-Torreblanca

Aiguamoll
El Prat de Cabanes-Torreblanca és una
estreta franja de marjals i llacunes situada
en la plana costanera en els termes
municipals de Torreblanca i Cabanes. El
parc es troba envoltat de serres que
nodreixen l'aqüífer més gran de la
província de Castelló, amb el qual el parc
està connectat.
Amb una extensió d'aprox. 900 ha
alberga una gran diversitat d'hàbitats,
molts d'ells considerats prioritaris, com les
dunes litorals, els pasturatges salins o les
torberes calcàries. Aquesta gran diversitat
d'ambients acull una especialitzada
biodiversitat. Entre elles destaquen les
comunitats
vegetals
de
saladar
i
vegetació aquàtica i subaqüàtica, i
espècies de fauna com el fartet i el
samaruc, la tortuga d'estany, i una gran
diversitat de libèl·lules.

CI SUD Torre de la Sal
Al costat de l'Institut d'Aqüicultura
de Torre la Sal, Cabanes (Castelló)
CI NORD Espai Natura
Avinguda de Castelló 34
Torreblanca (Castelló)

964 376 410 - 636 502 585

parque_cabanes@gva.es
Rutes de Senderisme

El Prat és a més una parada obligatòria en
la ruta migratòria de gran varietat d'ocells.
Això explica la existència d'un antic
assentament conegut com "Albalat dels
ànecs".
Tornar a dalt

http://parquesnaturales.gva.es/cabanes

#PNPratCabanesTorreblanca

Parc Natural del

Desert de les Palmes

Serra Litoral
Aquesta divisòria natural entre la plana
litoral i l'interior de Castelló, brinda des
del cim del Bartolo, el seu punt més alt a
729 m, belles panoràmiques de mar i
muntanya.

Centre Interpretació "La Bartola"

El seu nom es deu a la instal·lació, en
1694, d'una comunitat de religiosos
Carmelites, els qui denominen deserts als
llocs dedicats al retir espiritual, i en veure
que abundaven els margallons amb les
seues fulles en forma de palma, van
anomenar a l'espai “Desert de les Palmes”.

paratge_desert@gva.es

Ctra del Desert CV-147 s/n, 12560,
Benicàssim.

964 333 687 / 679 196 374

Rutes de Senderisme

Les ruïnes de l'antic convent són una
mostra de l'extens patrimoni cultural del
parc. Al qual se sumen els 4 castells
d'origen islàmic, situats en les diferents
talaies al llarg de la serra.
Destaquen també els valors naturals
d'aquest bosc mediterrani, de gran
diversitat amb espècies de flora típiques
de sòls calcaris, però també pròpies de
sòls pinastres o de gres roig que
contrasten en el seu paisatge.

Tornar a dalt

http://parquesnaturales.gva.es/desert

#PNDesertDeLesPalmes

Parc Natural de

Puebla de San Miguel

Serra Interior
Situat en els contraforts de la Serra de
Javalambre, les 6.390 ha d'aquest espai
natural estan coronades per "El Alto de las
Barracas" (1.838 m), cim de la Comunitat
Valenciana.

Centre Informació Casa Forestal

Un paisatge amb les savines de muntanya
com a protagonistes ens espera en el cim
d'aquest territori, que unit al seu cel pur i
transparent, farà sorprendre el visitant.

parque_puebladesanmiguel@gva.es

Ctra València CV-363 s/n, 46140,
Puebla de San Miguel.

660 127 491

Rutes de Senderisme i Bicicleta

L'explotació tradicional i sostenible del
bosc ha deixat com herència hàbitats
únics de gran valor com els savinars de
"Las Blancas" o "Los Pucheros", i un
conjunt únic d'arbres monumentals i
singulars, com el "Pino Vicente" o savines
mil·lenàries.
La tranquil·litat, un dels reclams de la
visita a aquest espai natural, la converteix
també en un refugi ideal per a espècies de
flora i fauna amenaçades com la
papallona apol·lo.

Tornar a dalt

http://parquesnaturales.gva.es/puebladesanmiguel

#PNPueblaDeSanMiguel

Parc Natural de la

Serra d'Espadà

Serra Interior
Amb 31.180 ha, és el de major extensió de
la província de Castelló. El seu relleu i
singularitat geològica, amb la presència
de sòls silicis i les seues característiques
climatològiques, fan que s’hi conserve una
riquesa florística excepcional.
Destaca la surera que forma boscos ben
estructurats
i
extensos.
És
refugi
d'espècies estranyes en el nostre territori
com el roure reboll, el castanyer, el teix, el
grèvol, i una gran diversitat de molses i
falagueres úniques en la nostra geografia.

Centre de Visitants
C\ Francesc Mondragon 2,
Eslida (Castellón)

964 715 750 - 679 196 294

parque_espadan@gva.es
Rutes de senderisme

La fauna està ben representada amb 122
espècies de vertebrats. Sobreïx l'escassa i
amenaçada àguila de panxa blanca
(Aquila fasciata) i la presència com a
mínim, de 20 espècies de rates penades,
algunes de les quals en greu perill
d'extinció.
Un espai protegit hàbitat de 19 poblacions
de muntanya, de carrers estrets, parets
emblanquinades i adornades de vius
colors, herència del seu passat morisc.

Tornar a dalt

http://parquesnaturales.gva.es/espada

#PNEspadán

Reserva Natural de les

Illes Columbretes

Arxipèlag
La Reserva Natural i Marina de les Illes
Columbrets, és un autèntic ecosistema
insular, volcànic, a uns 50 quilòmetres de
Castelló, format per quatre grups d'illes,
l'illa Grossa, la Ferrera, la Foradada i el
Carallot.
El seu aïllament i les condicions
ambientals fan de les illes un ecosistema
únic i especialment fràgil, atresoren un
important patrimoni cultural i natural.

Centre d'Interpretació.
(Planetari) Passeig Marítim 1,
Grao (Castelló)

964 376 400 - 679 196 310
parque_columbretes@gva.es

Ruta Guiada

Nidifiquen importants aus marines, i són
lloc de repòs per a espècies migratòries,
podent identificar-se més de 230 al llarg
de l'any.
Al llarg de la seua història han sigut
visitades
per
pirates,
pescadors,
navegants,
científics,
militars
i
contrabandistes, el far de l'Illa Grossa va
ser testimoni d'històries de vida i mort."

Tornar a dalt

http://parquesnaturales.gva.es/columbretes

#RNColumbretes

Parc Natural de la

Serra Calderona

Serra Interior
El Parc Natural de la Serra Calderona és
un dels espais naturals protegits més
emblemàtics de tota la geografia
valenciana.
Aquest extens territori que s'estén sobre
18.019 ha va ser declarat parc natural el 15
de gener de 2002.

Centre d'interpretació
C/Lepanto, 8 - Nàquera
(València)

963 189 865 - 679 195 238
serra_calderona@gva.es
Rutes de Senderisme

La Serra Calderona és una de les últimes
elevacions del Sistema Ibèric, travessada
per
multitud
de
barrancs
amb
importants desnivells, presenta un relleu
d'altituds mitjanes (cota màxima 1012 m).
La diversitat d'ambients forestals i la
importància d'espècies presents com la
surera defineix a aquest espai natural
com un enclavament de gran valor
natural.
Aquest territori ha sigut l'escenari de pas i
assentament de cultures des d'èpoques
ancestrals, totes elles han modelat el
paisatge i la cultura que coneixem hui.

Tornar a dalt

http://parquesnaturales.gva.es/calderona

#PNCalderona

Parc Natural de

Chera - Sot de Chera

Serra d'Interior
El Parc Natural de Chera-Sot de Chera,
amb una extensió de 6.450 ha, va ser
declarat en 2007 degut a la seua especial
geologia (primer parc geològic declarat a
la Comunitat Valenciana), els seus
paisatges fluvials traçats pel riu Sot o
Reatillo i les seues abundants fonts.
S'ubica entre les comarques de la Plana
de Utiel-Requena i La Serranía, rodejat de
profunds
congostos
i
abruptes
muntanyes que donen lloc a les fèrtils
valls agrícoles on s'assenten les dues
poblacions que li donen nom: Chera i Sot
de Chera.

Oficina d'Informació
Dl-dc-dv: C/Valencia, 13 - Sot de Chera
(València)
Dt-dj: C/La Fuente, 52 - Chera (València)

962 348 125 - 962 332 180 606 857 028
parque_cherasotdechera@gva.es
Rutes de Senderisme

Entre els principals paisatges destaquen
el riu Sot o Reatillo, l'embassament de
Buseo, els angostos barrancs excavats en
la calcària i les cascades i brolladors
petrificants de travertins i tosques.

Tornar a dalt

http://parquesnaturales.gva.es/cherasotdechera

#PNCheraSotdeChera

Parque Natural del

Túria

Riu
Molt prop de la ciutat de València es
troba el Parc Natural del Túria, un dels
escassos
espais
naturals
que
ha
sobreviscut en una àrea tan poblada i
industrialitzada.
Alberga
una
gran
biodiversitat,
contribuint a això els seus diferents
ecosistemes. El riu i les riberes amb el seu
bosc de galeria, o les muntanyes on
domina el matoll mediterrani, a vegades
amb masses denses de pi blanc, i una
bona representació de l'Horta Valenciana,
constitueixen el paisatge característic
que trobarà qui el visite.

Oficina Tècnica
Carretera CV-50, km 87,2, Pont de la
Barca - Vilamarxant (València)

96 271 87 15 - 660 127 250
parque_turia@gva.es
Rutes de Senderisme

Declarat el 13 d'abril de 2007.
És un espai natural protegit jove, amb
una gran història lligada a un imponent
patrimoni cultural: poblats de molt
diferents èpoques, trinxeres de la guerra
civil espanyola i infinitat de construccions
hidràuliques com aqüeductes, séquies i
assuts, atesten la importància d'aquest
espai natural per a l'ésser humà.

Manolo Ambou Terradez

Tornar a dalt

http://parquesnaturales.gva.es/turia

#PNTuria

Parc Natural de les

Gorges del Cabriol

Riu
El Parc Natural de les Gorges del Cabriol,
amb una extensió de 31.446 hectàrees, té
al riu Cabriol com a eix vertebrador,
formant una frontera natural entre la
Comunitat Valenciana i Castella-la Manxa.
Forma part de la Reserva de la Biosfera de
la Vall del Cabriol.

Centre d'interpretació

A més del riu, existeixen tres destacades
fites geològiques i paisatgístiques: "los
Cuchillos", "las Hoces" i els acolorits
afloraments del Keuper.

Rutes de Senderisme

Carrer Sindicato agrícola s/n
Venta del Moro (València)

963 189 222 - 639 202 112
hoces_cabriel@gva.es

Els hàbitats presents més importants són
els boscos de ribera i l'especial vegetació
desenvolupada sobre algepsars (vegetació
gipsícola).
El Parc Natural alberga les principals
poblacions de la madrilla del Xúquer o
loina, un peix endèmic de la conca del riu
Xúquer catalogat en perill d'extinció.
També són destacables les poblacions de
rapinyaires.

Tornar a dalt

http://parquesnaturales.gva.es/hocesdelcabriel

#PNHocesdelCabriel

Parque Natural de

l'Albufera

Aiguamoll
L’Albufera i els arrossars circumdants
juntament amb la restinga (barra d'arena
litoral), conformen el primer espai natural
protegit de la Comunitat Valenciana.
Aquest
aiguamoll
atresora
una
biodiversitat
excepcional,
a
més
d'història,
cultura
i
paisatges
d'incalculable valor, dotats de gran
varietat cromàtica al llarg de l'any gràcies
al cultiu de l'arròs.

Centre d'Interpretació Racó de
l'Olla. Carretera El Palmar s/n.
València

963 868 050
raco_olla@gva.es
Rutes de Senderisme

La frondosa Devesa sorprén amb la seua
gran varietat d'espècies i les seues
mallades o xicotetes llacunes, que donen
varietat al paisatge.
Però sens dubte, la pròpia Albufera i la
seua marjal han sigut les que des del seu
origen van atraure l'ésser humà per la
seua riquesa faunística i paisatgística.
Durant tot l'any, la gran biodiversitat
d'aquest espai natural protegit permet
observar una important varietat de fauna
i flora.

Tornar a dalt

http://parquesnaturales.gva.es/albufera

#PNAlbufera

Parc Natural de

La Marjal de Pego-Oliva

Zona humida
La Marjal de Pego-Oliva destaca per la
qualitat de les seues aigües i per la seua
biodiversitat.
Declarat Parc Natural des de 1995 també
està
protegit
per
altres
figures
internacionals.
Esta marjal es troba al centre d'una
ferradura muntanyosa, entre les serres de
Segària, les muntanyes de Pego i
Mostalla.

Oficina tècnica
C/ del
Pego (Alicante)

679 195 227
parque_pegooliva@gva.es
Rutes de Senderisme

A vista d'ocell observem un paisatge
divers, abraçat per tres serres i pels rius
Bullent
i
Racons,
descobrirem
innombrables espècies d'aus sobrevolant
els arrossars, els canyissars i els "Lluents"; i
si baixem a terra, passejant amb cautela,
trobarem veritables joies en qualsevol
categoria biològica: espècies endèmiques
i emblemàtiques com el samaruc o les
gambetes, la tortuga d'estany, els
nenúfars, les praderies de macròfits
entapissant els llits dels rius... sens dubte,
aquest Parc Natural és un lloc que
fascina.
Tornar a dalt

http://parquesnaturales.gva.es/marjaldepegooliva

#PNPegoOliva

Parc Natural de

El Montgó

Serra Litoral
Situat entre Dénia i Xàbia el Montgó
aplega fins els 752 m d'altitud, el seu
perfil inconfusible és referència des de
molts punts del territori valencià.

Centre d'interpretació
Camí Sant Joan s/n
Dénia (Alicante)

679 196 461 - 966 467 155

Penyals, vessants, penya-segats marins, i
bancals circumdants alberguen més de
900 espècies de flora autòctona entre les
quals trobem endemismes com la Herba
Santa. El senglar, la corba marina
emplomallada i la rata penada de peus
grans, també viuen ací.

parque_montgo@gva.es
Rutes de Senderisme

Habitat des del paleolític, posseeix un
elevat valor cultural i arqueològic.
Destaquen els jaciments de la Cova
Foradada i l'Alt de Benimaquia.
S'endinsa a la Mediterrània pel cap de
Sant Antoni, que dóna nom a la Reserva
Marina que l'envolta, els fons marins i la
qualitat de les seues aigües són hàbitat,
zona de refugi i de reproducció de
multitud d'espècies.

Tornar a dalt

http://parquesnaturales.gva.es/montgo

#PNMontgo

Parc Natural de la

Serra de Mariola

Serra interior
Tradicionalment una de les serres més
populars del territori valencià, els seus set
pobles l’envolten acollint-se a les seues
bondats i riqueses, repartides entre les
comarques de l’Alcoià, el Comtat i la Vall
d’Albaida.
La seua extensió (unes 17.000 ha), l'altitud
encimbellada pel Montcabrer (1.390 m) i
la seua complexitat orogràfica, conformen
una gran diversitat d’ambients, tot
formant un gran mosaic agroforestal.

Centre d'Informació
Mas d’Ull de Canals. Ctra CV-795,
km 17 - Banyeres de Mariola.

965 937 961
serra_mariola@gva.es
Rutes de senderisme

Les aigües d’innombrables fonts donaran
lloc a rius com el Vinalopó, i d’altres que
formaran el Serpis o el Clariano. Però tal
vegada la seua flora, i més aïna, les
plantes aromàtiques i medicinals, haja
sigut protagonista d’aqueixa fama.
En definitiva un ric paisatge derivat de l’ús
des d’antic dels recursos oferits als seus
pobladors, com ho testimonia l’igualment
ric patrimoni cultural, amb una llarga
llista
de
jaciments
arqueològics,
centenars de masos, castells, ermites,
molins, emblemàtiques caves, i molt més.
Tonar a dalt

http://parquesnaturales.gva.es/mariola

#PNSerraMariola

Parc Natural del

Carrascar de la Font Roja

Serra Interior
El Parc Natural de la Font Roja, es troba
enclavat en la comarca de l'Alcoià, entre
els termes municipals d'Alcoi i Ibi, i
representa un dels espais naturals millor
conservats del territori valencià. Les seues
2.298 ha d'àrea protegida, comprén
l'alineació muntanyosa de l'alt de Sant
Antoni, el Carrascal de la Font Roja i la
Teixereta. El cim del Menejador, amb 1.356
m d'altura és la cota més elevada del
Parc.

Edifici Font Roja Natura
Final carretera CV-797
Alcoi (Alacant)

965 337 620
parque_fontroja@gva.es
Rutes de Senderisme

La conservació de l'espai protegit suposa
la preservació d'un conjunt de valors
ecològics i paisatgístics propis de l'entorn
mediterrani,
amb
una
variada
representació botànica amb espècies
singulars com el teix, fleixos i aurons o
roures valencians que acompanyen a
l'omnipresent carrasca. I faunística com
espècies com l'àguila de panxa blanca, el
pit-roig, l'astor, la fagina o la gineta. L'ús
tradicional de la muntanya també mostra
la seua empremta en el llegat cultural de
la zona, on destaquen els pous de neu i
els forns de cal i carbó.

Tornar a dalt

http://parquesnaturales.gva.es/fontroja

#PNFontRoja

Parc Natural del

Penyal d' Ifac

Serra Litoral
És declarat Parc Natural el 19 de gener
1987, considerant-se el degà dels espais
naturals protegits de la província
d'Alacant. Amb només 53,3 ha protegides,
i una altura sobre el nivell de la mar de
332 m, el seu perfil endinsant-se en la mar,
ha sigut referència per a navegants i hui
es revela com un dels paisatges més
reconeguts de la Costa Blanca.

Centre de Visitants
c/ Illa de Fomentera, s/n, Calp
(Alacant)

965 693 300 / 679 195 912

ifac_cma@gva.es
Ruta de Senderisme

Les
seues
parets
calcàries
estan
colonitzades
per
una
vegetació
especialitzada, com la Silene hifacensis,
espècie en perill d'extinció i, sens dubte, la
més emblemàtica del parc. La fauna és la
pròpia
de
penya-segats
rocosos,
representant un punt important per a la
nidificació d'ocells d'interés, com el falcó
pelegrí o el corb de mar emplomallat.
Lloc d'assentament per a nombroses
civilitzacions, entre el seu patrimoni
arqueològic destaca el jaciment medieval
de la Pobla d'Ifac, recinte emmurallat
situat en el vessant del Penyal, declarat
BIC en 2011.

Tornar a dalt

http://parquesnaturales.gva.es/ifac

#PNIfac

Parc Natural de
la Serra Gelada i la seua zona litoral

Serra Litoral
Declarat al març de 2005, compta amb
5.564 ha protegides, de les quals més del
88% corresponen al medi marí, sent el
primer parc natural marítim-terrestre de
la Comunitat Valenciana.
Engloba l'elevació de la Serra Gelada, que
constitueix un clar exemple de serra
litoral valenciana i les dues badies que
separa, la de Benidorm i la de l'Alfàs del
Pi-Altea. Tant la serra, les dunes fòssils
existents en el seu penya-segat, com les
quatre illes existents al parc posseeixen
una gran riquesa florística, amb espècies
singulars com la Silene d'Ifac (Silene
ifacensis) o la "Camariña" (Corema
album), moltes d'elles protegides en
tractar-se d'espècies endèmiques i
amenaçades.

Oficina del Parc
C/ Camí Vell del Far, 18
l ’Alfàs del Pi (Alacant)

629 321 248

serragelada@gva.es
Rutes de Senderisme

L'heterogeneïtat dels fons submarins que
envolten a Serra Gelada, conformen un
conjunt d'ecosistemes de gran valor
ecològic, entre els quals destaquen les
extenses praderies de Posidonia oceanica
i Cymodocea nodosa, que atresoren una
gran biodiversitat.
Tornar a dalt

http://parquesnaturales.gva.es/serragelada

#PNSerraGelada

Parque Natural

El Fondo

Aiguamoll
El Fondo s'ubica en el centre d'un antic
plà d'inundació format pels rius Segura i
Vinalopó. Destaca per la seua varietat
d'ambients, amb grans llacunes on
s'emmagatzema aigua dolça front a
altres més petites d'aigua salobrenca, que
en ocasions sorgeix de forma natural a
través d'ullals.

Centro de Visitantes
Finca El Rincón, Azarbe de Afuera
s/n - San Felipe Neri - Crevillent

966 678 515
parque_elhondo@gva.es
Rutes de Senderisme

A causa d'un procés natural de rebliment
i també a conseqüència de les
dessecacions del segle XVIII, el sistema
llacunar es va anar reduint fins a quasi
desaparéixer. Però a principis del segle
XX, la Companyia de Regs de Llevant va
realitzar un ambiciós projecte, modificant
l'antic aiguamoll per a crear dos grans
embassaments.
Esta reserva d'aigua estratègica per a
l'agricultura local és hui a més un
enclavament únic per a la biodiversitat
europea, on observar espècies en perill
d'extinció com la rosseta,
l'ànec
capblanc o la fotja banyuda, al costat
d'altres com el martinet ros, la carregada
o la xixarra bigotuda.
Tornar a dalt

http://parquesnaturales.gva.es/fondo

#PNelFondo

Parc Natural de les

Salines de Santa Pola

Aiguamoll
Aquest aiguamoll, és un exemple típic
de com l'actuació humana, en aquest
cas l'activitat salinera, ha generat
ecosistemes irrepetibles i d'alt valor
ecològic,
sent
aquesta
activitat
compatible
amb
la
conservació
ecològica.
A les grans extensions salineres
s'uneixen terrenys palustres de diferent
gradació salina, grans extensions de
saladars i zones de dunes costaneres i
platges.

Centre de Visitants en Museu de
la Sal. Avda. Zaragoza, 45.
Santa Pola (Alacant)

965 938 590
parque_santapola@gva.es
Rutes de Senderisme

A causa de la singularitat dels seus
hàbitats,
aquest espai té un elevat
interés faunístic i florístico, reconegut a
escalala nacional i internacional, amb
endemismes botànics com Limonium
santapolense o espècies amenaçades
com la gavina capblanca, i una gran
abundància d'aus aquàtiques, destacant
les aus limícoles i els flamencs.
A més, té una de les millors poblacions
mundials de fartet, peix endèmic del
litoral mediterrani ibèric en perill
d'extinció.
Tornar a dalt

http://parquesnaturales.gva.es/salinesdesantapola

#PNSalinesSantaPola

Parc Natural de les

Llacunes de la Mata i Torrevieja

Humedal
És un aiguamoll format per dues grans
llacunes, una blava i l'altra rosa, les dues
amb una gran riquesa biològica
reconeguda tant a nivell nacional com
internacional.
Les
dues
llacunes
conformen una unitat d'explotació
salinera molt especial. L'aigua de la mar
entra a la llacuna de la Mata per mitjà
d'un canal anomenat sequiol, que actua
com a depòsit escalfador, mentre que
l'extracció de la sal es realitza en la
llacuna de Torrevieja.

Centre de Visitants. Antiga Casa
Forestal. Ctra. N332 Km 64 . La Mata
(Torrevieja)

965 721 650
parque_lamata@gva.es
Rutes de Senderisme

Els terrenys pròxims a les llacunes estan
condicionats per una elevada salinitat,
que afavoreix el desenvolupament d'una
complexa comunitat que es coneix com
vegetació de saladar.
El sistema d'explotació salinera afavoreix
una làmina d'aigua durant tot l'any en
totes
dues
llacunes,
propiciant
l'abundant presència d'espècies d'ocells
durant tot l'any, que utilitzen aquestes
llacunes com a refugi, lloc de nidificació,
alimentació i descans.

Tornar a dalt

http://parquesnaturales.gva.es/lamata

#PNLagunasLa
MataTorrevieja

Paisatge Protegit de la

Miguel Barberá Marrique

Desembocadura del Millars

Riu
El riu Millars és el curs fluvial més
important de la província de Castelló,
desemboca en la mar Mediterrània, entre
els termes municipals d'Almassora i
Borriana, convertint-se en un oasi de
naturalesa a la comarca de la Plana.
Una
gran
diversitat
de
paisatges
acompanyen les 424 ha del tram final del
Millars, des dels frescos boscos de ribera
del Termet o de Santa Quitèria als prats
secs mediterranis de les Llacunes.

964 525 563
riumillars@gmail.com
https://consorciriumillars.com

Rutes de senderisme

David Pedrajas Bailón

Diversos escenaris fluvials que creen vida
al seu voltant i ens conviden a deixar de
competir amb el temps. La xarxa de
camins de la desembocadura del Millars
permet recórrer el seu territori a peu o
amb bicicleta i endinsar-se en aqueixos
xicotets racons fascinants que d'una altra
manera passarien desapercebuts.

Alberto Casanova Claramonte

El tram final forma un delta fluvial amb
tres eixides naturals a la mar coneguda
com els Gols, una zona humida que
destaca
per
la
gran
biodiversitat
d'avifauna que acull.
Tornar a dalt

www.agroambient.gva.es/web/espacios-naturalesprotegidos/desembocadura-del-millars

#PPMillars

Paisatge Protegit

Serpis

Riu
Limitat per les serres de Mariola i
Benicadell al nord i les serres de la Safor,
la Cuta, Alfaro, Serrella i Aitana al sud, el
riu Serpis i el seu entorn, s´estén amb una
longitud de 50 quilòmetres entre les
províncies d´Alacant i València, actuant
com a eix vertebrador entre la muntanya i
la costa.

Oficina de Informació
Carrer Luís Chorro, nº8, Petrer
(Alacant)

682 029 806
paisatge_serresmaigmoisit@gva.es

Amb 10.000 ha de superfície, aquest
singular espai alberga un excepcional
mosaic d´ecosistemes i paisatges. Des
dels espais forestals ben conservats als
cultius de muntanya; des de les riberes
fluvials als cingles més inaccesibles.

Rutes y senders

Els pobles d´aquest ampli territori,
agrupats sota el fil conductor del riu,
dibuixen un itinerari cultural on el
paisatge es transforma en història.
Submergeix-te en aquest bell paisatge
fluvial, impregna´t de les seues olors i
colors posa atenció als seus sons i
experimenta la sensació de viatjar en el
temps a través del revelador patrimoni
cultural del Serpis.
Tornar a dalt

www.agroambient.gva.es/va/web/espacios-naturalesprotegidos/serpis

#PPSerpis

Paisatge Protegit

Ombria del Benicadell

Serra Interior
La Serra de Benicadell és recognoscible a
gran distància gràcies al seu particular
perfil de roca calcària, que a més fa de
frontera natural entre la comarca
valenciana de la Vall d'Albaida al nord i
l'alacantina el Comtat al sud.
La Serra de Benicadell presenta una
orientació est-oest i els seus abruptes
vessants
determinen
una
clara
diferenciació climàtica, sent la vessant
nord més freda i humida, amb
nombroses fonts i brolladors, amb una
major cobertura de vegetació i belles
pinedes.

Mancomunitat de Municipis de la
Vall d'Albaida. C/ Sant Francesc, 8
Ontinyent (Alacant)

962 911 532
turisme@mancovall.com
www.valldalbaida.com
Rutes i senders

La petjada de l'home es fa patent per
jaciments com la Coveta del Mig o el
poblat ibèric de la Covalta, el castell de
Carbonera o el de la Penya Cadiella,
nomenat en el Cantar del Mio Cid i
d'importància durant els alçaments d'AlAzraq. Signes més actuals són el
abancalament dels seus vessants per a
l'aprofitament agrícola i els pous de neu
per a la conservació de la neu.

Tornar a dalt

www.agroambient.gva.es/va/web/espacios-naturalesprotegidos/la-ombria-de-benicadell

#PPOmbriaBenicadell

Paisatge Protegit

Solana del Benicadell

Serra Interior
Com la cara i creu d´una mateixa
moneda, com el yin i el yang. Una serra
tan especial com la del Benicadell és
capaç que cadascuna dels seus vessants
conforme un Paisatge Protegit diferent i
completament oposat.

Oficina d'Informació
Carrer Luís Chorro, 8
Petrer (Alacant)

682 029 806

paisatge_serresmaigmoisit@gva.es

Allargada i abrupta, el cim del Benicadell,
l´altitud màxima del qual és de 1.104 m,
no sols delimita les províncies d´Alacant i
València com a frontera natural, també
diferencia
dos
vessants
clarament
desiguals.

Rutes i senders

El Paisatge Protegit de la Solana del
Benicadell amb 900,08 ha de superficie,
alberga una vegetació adaptada a les
condicions climàtiques d´escassetat
d´aigua i forta insolació. El aterraçament
del vessant per al seu cultiu i els jaciments
arqueològics com el Sercat i la Cova
Negra a Gaianes o la Cova del Moro a
Muro d´Alcoi, Són testimoni de la petjada
humana al llarg de la història sobre
aquest territori.

Tornar a dalt

www.agroambient.gva.es/va/web/espaciosnaturales-protegidos/la-solana-de-benicadell

#PPSolanaBenicadell

Paisatge Protegit de

Les Sorts

Paisatge agrícola
No es pot entendre la Marina Alta, el seu
paisatge, els seus costums ni la manera
de ser de la seua gent sense conéixer que
significa el moscatell, la pansa, el vi o la
mistela, per a aquesta comarca.
El trencament que ha suposat el canvi de
model econòmic de les últimes dècades,
provocat pel turisme, i la ferotge
expansió urbana associada que aquí s'ha
donat, han arribat a posar en perill el
patrimoni rural, ecològic i cultural de la
zona.

Ajuntament de Teulada
Avda Santa Caterina, 2 - Teulada

965 740 158

sit@teuladamoraira.org
www.turismoteuladamoraira.com

Les Sorts és una vall agrícola, de secà
tradicional, situada al municipi de
Teulada. Enclavat entre urbanitzacions,
predominen els cultius de vinyes, i
compta amb un elevat valor paisatgístic i
ambiental.
La seua protecció tracta de preservar els
ecosistemes de l'entorn agrícola i
harmonitzar-lo amb el desenvolupament
turístic actual.

Tornar a dalt

www.agroambient.gva.es/va/web/espaciosnaturales-protegidos/les-sorts

#PPLesSorts

Paisatge Protegit de la
Serra de Bernia i Ferrer

Serra Litoral
Les paraules "frontera" i "trobada"
defineixen el conjunt format per les
Serres de Bèrnia i Ferrer.
El seu agrest paisatge amb cingles
verticals que superen els 1.100 m
constitueixen un límit ecològic i
geogràfic entre els climes semiàrid de la
Marina Baixa i el subhumit de la Marina
Alta.

Oficina d'Informació
C/ Isla de Formentera s/n
Calpe (Alicante)

965 693 300 - 679 195 912

ifac_cma@gva.es

Rutes de Senderisme

Un
passeig
pels
seus
vessants,
acompanyats pel vol de l'àguila de panxa
blanca o els xiscles del falcó pelegrí,
permet descobrir carrasques, i algun teix,
a pocs metres de margallons o esparts.
L'activitat humana ha deixat petjada en
el paisatge abancalant vessants amb
marges de “pedra seca”, així com
d'alqueries i masies disperses que ens
parlen
d'usos
tradicionals
passats,
històries de bandolers, pastors, llauradors
i caçadors, que es poden conéixer parlant
amb les gents del lloc.

tornar a dalt

www.agroambient.gva.es/va/web/espaciosnaturales-protegidos/sierra-de-bernia-y-ferrer

#PPSerraDeBerniaiFerrer

Paisaje
Paisatge
Protegido
Protegit del

Puigcampana i Ponotx

Serra Interior
Aquest singular espai se situa a la
comarca de la Marina Baixa, entre els
termes municipals de Finestrat, Polop de
la Marina, Benidorm i La Nucia. Les
muntanyes que li donen nom formen un
xicotet sistema individualitzat d'elevat
valor paisatgístic i ambiental que
constitueix l'extrem sud-oriental de la
serra d'Aitana.

Oficina del PN de la Serra Gelada
C/ Camí Vell del Far, 18
L’Alfàs del Pi (Alacant)

629 321 248

Bústia de consultes
Rutes de Senderisme

La gran altitud que aconsegueix (1406 m
el Puigcampana i 1181 m el Ponotx), la
seua diversitat ecològica i morfològica, i
la proximitat a la mar són els principals
factors que defineixen les seues singulars
característiques,
afavorint
la
seua
prolongada història d'ocupació humana
que es remunta a temps prehistòrics.
Una orografia fascinant amb una
climatologia favorable durant tot l'any,
converteixen a aquest espai en una àrea
de referència per a la pràctica d'esports
de muntanya i escalada.

Tornar a dalt

www.agroambient.gva.es/va/web/espaciosnaturales-protegidos/puigcampana-y-el-ponotx

#PPPuigcampana-Ponotx

Paisatge Protegit

Serra del Maigmó i Serra del Sit

Serra Interior
Sota les muralles que formen les serres
del Despenyador, el Sit i el Maigmó,
espera el Paisatge Protegit més gran de
la Comunitat Valenciana i un dels
principals nuclis forestals.
Considerat un dels espais de major
bellesa paisatgística de la província
d´Alacant, aquest enclavament acull la
superfície natural més gran de pi blanc
de tot el conjunt de terres alacantines.

Oficina d'Informació
Carrer Luís Chorro, 8
Petrer (Alacant)

682 029 806
paisatge_serresmaigmoisit@gva.es
Rutes i senders

Prepara´t per a iniciar un viatge a través
dels sentits perquè la gran presència de
plantes aromàtiques et transportarà a
una nova dimensió plena de fresques
aromes.
Descobreix el paisatge únic que formen
els arenals d´interior, i posa a prova els
teus dots d´observació i la teua oïda per a
descobrir la fauna que ací s´amaga.

Tornar a dalt

www.agroambient.gva.es/va/web/espacios-naturalesprotegidos/serra-del-maigmo-y-serra-del-sit

#PPSerresMaigmoiSit

Paisatge Protegit
La Serra Escalona i el seu entorn

Serra Interior
El Paisatge Protegit d´Escalona i el seu
entorn comparteix, entre els termes
d´Orihuela, Pilar de la Horadada i San
Miguel de Salinas, la major superfície
forestal d´Alacant.
El seu relleu està format per elevacions de
poca altitud, dibuixant un mosaic on
s´entremesclen cultius de secà i regadiu
amb formacions d´impenetrable matoll
mediterrani i solcat per una xarxa de llits
o rambles. Amb tots el ingredients llestos
es genera l´espectacular biodiversitat
mediterrània actual.

Oficina d'Informació
C/ Canela, 1, Pinar de campoverde
Pilar de la Horadada (Alacant)

686 529 294
serra_escalona@gva.es
Rutes i senders

Et convidem a alçar la mirada fins a trobar
a l'àguila real que rastrejarà, des de les
altures, als abundants conills i perdius.
T´aconsellem que esperes a l´ocàs de
l´hivern per a sentir en la nit al gran duc,
que gadueix ací de la major població del
món.
Un paisatge atractiu i efectiu per a
despertar, observar i gaudir amb tots els
sentits.
Tornar a dalt

www.agroambient.gva.es/va/web/espacios-naturalesprotegidos/la-serra-escalona-i-el-seu-entorn

#PPSerraEscalona

Monument Natural
El Camí dels Pelegrins de Les Useres

Serra Interior
El Monument Natural del Camí dels
Pelegrins de les Useres, representa la via
de comunicació per excel·lència entre les
comarques costaneres i les de l'interior
de Castelló.

Fitxa del Camí

Es tracta d'un sinuós recorregut que
travessa elevades llomes i escarpats
barrancs. La disposició de les serres que
travessa proporcionen una alternança
entre clima mediterrani i continental,
que unit a la combinació de substrats
calcaris i silicis li confereixen una gran
diversitat d'espècies botàniques i creen
un hàbitat ideal per a un gran nombre
d'espècies animals.
Considerat com un camí sagrat, són
diverses les pelegrinacions que per ell
transcorren. Les més importants són la
"Pelegrinació de les Useres a Sant Joan
de Penyagolosa" i la rogativa de Xodos.

Tornar a dalt

www.agroambient.gva.es/va/web/espacios-naturalesprotegidos/el-cami-dels-pelegrins-de-les-useres

#MNLes Useres

Monument Natural

Capa Negra d'Agost

Serra Interior
Amb el nom de "Límit geològic K/T Capa
Negra del municipi d'Agost" s'ha protegit
un aflorament estratigràfic de rellevància
internacional consistent en una seqüència
de margues i argiles que marquen el
trànsit entre els períodes cretaci i
paleogen,

Tourist info
Avda. Xixona 2, Agost (Alacant)

965 691 869

turismo@agost.es

La capa negra correspon a un nivell
argilenc
fosc,
amb
una
inusual
concentració d'iridi i altres elements
químics
pesats
de
procedència
extraterrestre, a més de microesferes de
goethita
originades
per
elevades
temperatures i pressió. i que són resultat
de l'impacte del meteorit que va impactar
en l'actual golf de Mèxic, i que donaria lloc
a una de les extincions en massa més
severes de la història de la Terra, fa 66
milions d'anys.
El límit K/T ha sigut catalogat com a lloc
d'especial interés geològic (codi KT-03)
dins del projecte Global Geosites (Geosite
núm. 118 d'Espanya).

Tornar a dalt

www.agroambient.gva.es/va/web/espaciosnaturales-protegidos/monumentos-naturales

#MNLimiteKT

TU PROTEGEIXES
LA NATURALESA
Que el TEU PAS no deixe PETJADA

TRANSITA per
SENDES i CAMINS,
evitaràs així danyar
el medi que t'envolta

¡OBRI ELS SENTITS A
ALLÒ QUE T'ENVOLTA!
Estàs en un lloc privilegiat

L'AIGUA ÉS VIDA
No l'embrutes ni la malgastes

El fem no
torna sol,
porta-te'l

i encen
ACAMPA
és en
FOCS nom
S
ORITZAT
llocs AUT

INFORMA'T!
Per SEGURETAT i
RESPONSABILITAT

la teua MASCOTA,
sempre LLIGADA

Animals, plantes, i minerals
viuen ací...
Que el teu MILLOR RECORD
es quede EN LA TEUA MENT
O EN UNA FOTO

RESPECTA tot el que
t'envolta

Tornar a dalt

