
acabarien eixint a la superfície i 
esdevenen les que veiem en l’actualitat. 

L’algeps és molt comú i s’utilitza industrialment per a diferents fins, 
principalment la construcció, encara que també com a material assecant, 
i fins i tot en l’agricultura, com a fertilitzant del sòl (en estar compost 
de sofre i calci). Les plantes que es desenvolupen en aquesta mena de 
substrats d’algeps s’anomenen gipsícoles i l’hàbitat  que forma aquest tipus 
de vegetació està protegit i és prioritari per a la seua conservació per part 
de la Unió Europea.

Exemples d’espècies vegetals que podem veure en aquestes zones són 
l’herniària d’algeps, l’estepa de fulles esquamoses, el timó blanc o la salada.

Aturada 1 : Clima i geologia

Estem en una zona de clima mediterrani semiàrid, en el qual les 
precipitacions són més aïna escasses, i es concentren a la primavera i a la 
tardor. Les temperatures oscil·len molt al llarg de l’any i, fins i tot, del dia. 
En estar en un pla, més enfonsat que l’entorn, es poden produir inversions 
tèrmiques, que fan que el clima siga més fred, especialment a l’hivern, estació 
en què són freqüents les glaçades. A l’estiu, per contra, es poden aconseguir 
temperatures de més de 40 °C.

Geològicament, el terreny es va formar en el període Triàsic, fa uns 230 
milions d’anys i es caracteritza per ser molt ric en algeps, sals i argiles. En 
alguns punts apareixen turons, ací anomenats Cabeçons, on el sòl és més 
calcari, amb un origen més recent (145 milions d’anys).Totes aquestes 
característiques afecten el desenvolupament de la vegetació i la fauna, que 
ha d’adaptar-se a aquestes dures condicions.

Vista aérea

Jara de escamillas Jacintos de Compostela

 Per a conéixer aquest espai tan singular us proposem un recorregut 
circular, de poc més de 3 km de recorregut, apte per a tothom, per 
la seua escassa dificultat i molt fàcil de seguir gràcies a les balises 
verdes situades al llarg del camí.

S’inicia en l’àrea recreativa, darrere de la font Los chorros. Al llarg 
d’aquest itinerari suggerim una sèrie d’aturades on  us expliquem 
diferents característiques de l’espai; la seua flora, fauna i altres 
dades d’interés. 
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Aturada 2 : 
Adaptacions de les 
plantes

La presència d’algeps i argiles 
fan que el sòl siga impermeable, 
per la qual cosa gairebé no 
reté l’aigua, cosa que fa que no 
estiga disponible per a les arrels. 
La presència de sals en altes 
concentracions també dificulta 
l’absorció de l’aigua. Tot això, 
juntament amb les precipitacions 
escasses, fa que les plantes hagen de 
desenvolupar diferents adaptacions per 
a viure en un terreny tan difícil. 

Algunes redueixen la superfície de les fulles per 
a evitar la pèrdua d’aigua per evaporació. En alguns 
casos, com ara l’efedra, arriben a desaparéixer, i la tija és 
la que realitza la fotosíntesi. Una altra forma d’adaptació 
és desenvolupar arrels molt llargues  per absorbir la major 
quantitat d’aigua possible com fa l’escobella o boja negra. 

Les sals, a banda de  dificultar l’absorció  de l’aigua, 
esdevenen un risc si s’acumulen en les cèl·lules, ja que 
produeix la seua deshidratació i mort. Per a combatre-ho, 
les plantes han desenvolupat altres adaptacions enginyoses. 
En alguns casos són capaces d’expulsar directament l’excés de 
sal per les fulles, com en el cas dels limòniums. Una altra espècie, 
com ara el salat ver,  és capaç d’acumular  sals en les fulles, que 
amb el temps es tornen roges i cauen. Antigament era utilitzada per a 
l’obtenció de sosa amb la qual s’elaborava sabó o cristall.

Aturada 3 : L’algeps

L’algeps és un mineral el nom científic del qual és sulfat de calci hidratat. 
És un mineral fràgil, té una duresa de 2 en l’escala de Mohs, i pot ser 
ratllat amb l’ungla. La seua presència a El Plano ens indica que tota la 
zona va estar coberta per la mar, que es va elevar al llarg del temps, 
i s’evaporà l’aigua i originà aquest tipus de roques sedimentàries que 
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A t u r a d a  
4 : Mirador

Aquest mirador està situat 
sobre un dels turons que sobreïx 

d’aquest paisatge pla, ací anomenats 
cabeçons (o cabezos en castellà), 

concretament el cabeçó dels Conills. La 
seua altura (552 m) ens permet gaudir d’unes 

vistes de tota la plana immillorables, des de Saix, 
amb el seu castell, fins a Villena, també amb el 

seu castell, o la colònia de Santa Eulàlia, antiga finca 
agrícola que va ser transformada en colònia industrial a 

les acaballes del segle XIX, per al desenvolupament de la 
zona, que dotaren de totes les comoditats necessàries i que 

disposà fins i tot d’un teatre.

Per darrere es troba la Serra de Cabrera, amb tot un seguit de grans 
roques esmolades conegudes com els Picachos de Cabrera. 

Aturada 5 : La Foia

En aquesta zona s’observa una diferència clara respecte a la resta de l’espai. 
No hi ha pins. El motiu? Que la concentració de sals és major en aquesta 
zona que en la resta i els pins no són capaços de créixer ací. 
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Vista desde el mirador
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Com arribar-hi

Consells

Adreces d’interés

S’hi accedeix des de l’Autovia  A – 31 Alacant – Madrid, 
si agafeu l’eixida (Saix-Castalla-Alcoi). S’ha de seguir en 
direcció Saix i tan bon punt passeu el riu Vinalopó, als peus 
del castell, us heu de desviar a la dreta i heu de seguir la 
senyalització. També es pot accedir des de l’eixida (colònia 
Santa Eulàlia). S’ha de prendre la direcció a la colònia i quan 
la travesseu, heu d’agafar el desviament de la carretera a 
l’esquerra i seguir la senyalització.

• Respecta la resta d’usuaris de l’espai.
• Respecta les instal·lacions i fes-ne un bon ús.
• Respecta la fauna i flora. No molestes els animals, ni trepitges o arranques les 

plantes.
• No tires fem a terra, deposita-la als contenidors.
• Si tothom col·labora, podrem mantindre aquest espai natural de tant de valor 

ambiental, en bones condicions, i ens assegurarem poder continuar gaudint-ne.

Alicante Natura

 965 56 55 66   info@alicantenatura.es 

 www.facebook.com/AguaMedioambienteEnergiaDiputacinAlicante

 @AMEDipuAlicante
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Aquesta zona és la part més baixa de l’espai, on es tendeix a acumular l’aigua 
d’escolament de la pluja, que arrossega les sals superficials, tot concentrant-
les ací. En no haver-hi arbres, rep també més radiació solar i asseca encara 
més la zona i concentra encara més les sals. Tot això dificulta i entrebanca 
el creixement dels arbres.

L’espècie dominant que podem veure a simple vista és l’espart bord, capaç 
de resistir aquestes condicions. Aquesta planta apareix també per tot l’espai, 
encara que ací siga més abundant. Creix a partir de rizomes i les seues fulles 
semblen en realitat tiges, en estar completament enrotllades. Al costat d’ella 
apareix una  altra espècie igualment adaptada com l’escobella emprada en 
l’antiguitat per a obtindre la sosa amb la qual s’elaborava el sabó.

Aturada 6 : Tolla

Estem en una tolla artificial, construïda, entre altres 
coses, per proveir aigua a la fauna i permetre el 
desenvolupament d’espècies aquàtiques, especialment 
amfibis i insectes. Com és l’únic punt d’aigua en tota la 
zona, atrau una gran varietat d’animals i contribueix a la 
biodiversitat.

A ella s’acosten mamífers, encara que són difícils de veure 
en ser nocturns, sobretot molts ocells, fàcils d’observar quan 
s’acosten a beure o banyar-se.

Entre les més comunes que podem reconéixer estan el 
gafarró, el pinsà vulgar, el carboner comú, la cuereta blanca 
o la cadernera.

Però com hem dit, la tolla és important per als amfibis, que la necessiten per 
a reproduir-se i que són molt escassos en tota la província. Les espècies més 
abundants són la granota comuna i el gripau corredor.

També alguns insectes necessiten l’aigua per a viure o reproduir-se, i hi 
destaquen, pel seu colorit i els seus vols acrobàtics, les libèl·lules. Podem 
veure-les sobrevolant la tolla a la recerca de preses (són hàbils caçadores) 
o posades en les bogues i altres plantes. Algunes d’elles són la libèl·lula 
emperador, que és la més gran d’Espanya o el sagnador escarlata o libèl·lula 
escarlata, que destaca pel color vermell intens dels mascles.

Albardinar en La Hoya

Charca

Carbonero común

Aturada 9 : La pineda i l’home

Deixem per al final l’element més característic de l’espai, la seua pineda, fruit 
de la intervenció de l’home. A mitjan segle XX (anys 50) es va dur a terme una 
transformació profunda de tota la zona, que estava ocupada per terrenys de 
conreu de secà. Si ens hi fixem, podrem veure com els pins es van plantar en 
fileres, molt junts els uns dels altres. Amb el temps i els tractaments realitzats, 
la pineda s’ha anat transformant i augmentant en la seua biodiversitat.

Una peculiaritat que presenta és que, malgrat l’edat avançada dels pins (més 
de 70 anys) el seu aspecte i grandària sembla ser menor, cosa que es deu 
a les dificultats de creixement en un terreny tan difícil. En algunes zones 
semblen matolls per la seua escassa grandària.

L’home no ha estat només el creador de l’espai, sinó que també ha aprofitat 
tradicionalment els pocs recursos d’aquesta terra, com l’ús de l’espart i 
l’espart bord per a confeccionar les típiques espardenyes, cistelles, i altres 
utensilis elaborats amb aquestes fibres naturals.

A hores d’ara, la presència de l’home és recreativa, per la qual cosa la 
Diputació d’Alacant ha dotat l’àrea de totes les instal·lacions necessàries, 
que entre tothom hem de mantindre  en bones condicions per a continuar 
gaudint-ne.

Aturada 7 : Fauna 

Els animals també han de fer front a les dures condicions del pla 
per tirar endavant. La manca d’aigua o l’escassetat 
de menjar són els problemes principals que han de 
resoldre, encara que hi estan ben adaptats. 

A banda dels ocells (el grup més abundant), les 
espècies més comunes són el conill, la llebre 
i l’esquirol, que viu ací gràcies que abunden 
les pinyes, que pela amb gran habilitat a la 
recerca dels pinyons. La rabosa és el principal 

mamífer depredador. A més quan fosqueja és 
possible veure volar les rates penades, que cacen incansablement tota 

mena d’insectes, tot ajudant-nos així a controlar-los.

El clima afavoreix també els rèptils, com el fardatxo bètic, diverses espècies 
de sargantanes, com ara la sargantana ibèrica o la cuallarga i serps, com la 
colobra bastarda o la d’escala, que s’alimenten de rosegadors menuts, també 
presents ací.

Per a ajudar una mica a tots aquests animals podem realitzar algunes 
actuacions com ara construir clapers, que són caus artificials fets amb 
troncs, branques o pedres per als conills, col·locar caixes niu en els arbres, 
que proporcionen espai per a determinades espècies que es reprodueixen 
en buits d’arbres, o refugis per a rates penades que necessiten clivelles o 
buits on instal·lar les colònies o descansar durant el dia de manera segura. 

Aturada 8 : Puig calcari

 En travessar aquesta zona veiem que és una cosa diferent de la resta de 
l’espai. Gairebé no té sòl fèrtil, on predominen les roques de tipus calcari 
que formen precisament el turó. Això afecta les plantes que poden créixer 
ací, que han d’adaptar-se. Algunes són capaces de créixer en clivelles 
o depressions menudes, com ara el raïmet de pastor o l’espí negre. Unes 
altres són capaces de desenvolupar arrels entre les pedres, fins al punt de 
trencar-les, com la savina. Finalment, algunes més comunes, com el romer, 
es desenvolupen millor ací que en la resta de l’espai, precisament per la 
mena de sòl.


