
 

PNM Arenal de l’Almorxó (Petrer) - “Únic, viu i en contínua evolució”  

COM ARRIBAR 

Al PNM “Arenal de l’Almorxó” s'accedeix 
des de l'autovia A-31 Madrid-Alacant. 
Independentment del sentit de 
procedència hem de prendre l'eixida 
“ELDA – Hospital” per a incorporar-nos a 
la carretera CV-837. 

En cas d'arribar des d'Alacant, arribarem a 
una rotonda en la qual prendrem la 
primera eixida. A escassos 50 metres hem 
d'incorporar-nos al camí asfaltat que ix a 
mà dreta just abans del pont. En cas 
d'arribar des del nord (Madrid) una 
vegada passat el pont que sobrepassa 
l'autovia, girem a mà dreta per un camí de terra que ens porta al camí asfaltat. 

En tots dos casos, continuem sense abandonar aquest camí asfaltat que ens portarà fins al Paratge. 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL 

El Paratge Natural Municipal “Arenal de l’Almorxó” presenta una gran singularitat biològica i geològica ja que es 
tracta de l'arenal d'interior actiu més gran de la península ibèrica. Es troba a tan sols 3 quilòmetres del nucli urbà. 

Els materials d'aquesta duna procedeixen de la vall del Vinalopó. Durant milers d'anys els relleus muntanyencs 
d'aquesta vall han patit un procés d'erosió per l'acció de l'aigua i el vent; gràcies a aquest últim, al llarg dels 
segles, les partícules erosionades van ser depositades en aquest lloc.  

Pel que fa a la vegetació podem diferenciar de forma clara diferents ambients: espècies adaptades a sòls sorrencs 
lleugerament compactats i estructurats, espècies adaptades a zones on l'arena està més solta, espècies arbòries i 
arbustives en els voltants de l'arenal i espècies típiques de penyes. 

Respecte a la fauna destaquen les espècies adaptades a viure en l'arenal, com els coleòpters; alguns d'ells 
representen vertaderes joies entomològiques de la província d'Alacant.  

El patrimoni cultural en aquest PNM és relativament escàs encara que es poden trobar diverses mostres 
d'arquitectura en pedra. 

Este paratge ens convida a: 

- Disfrutar de l'arenal d'interior actiu més gran de la península.  
- Aprofitar la tranquil·litat per a recarregar forces. 
- Aprendre a reconéixer diferents rastres de fauna sobre l'arena. 
- Realitzar un bon passeig de baixa dificultat apte per a quasi tots. 

 

  


