PNM Els Plantadets (Xixona) - “Mirador d’Alacant”

COM ARRIBAR
Des de Xixona al paratge s'accedeix des
de la carretera CN-340 direcció a Alcoi per
una pista forestal situada a l'esquerra de
la carretera, a 400 metres de l'alt del Port
de la Carrasqueta. És la mateixa pista per
la qual s'accedeix a la Font de Vivens.
Una vegada en ella, per a arribar al
paratge, a 7,3 quilòmetres hem de
desviar-nos a l'esquerra i triar la pista que
condueix a l’Alt de la Martina. Una vegada
estem a l'observatori contra incendis
forestals de l’Alt de la Martina seguim per
la pista a la dreta fins a trobar el panell
informatiu del paratge.

DESCRIPCIÓ GENERAL
El Paratge Natural Municipal “Els Plantadets” es troba en el municipi de Xixona i constitueix un enclavament de
gran interés per a la seua població posat que es tracta d'una gran taca verda formada per pins blancs. Ofereix
unes espectaculars vistes cap a la costa i serres com Aitana, Font Roja o el Puig Campana.
Quant a la flora, en l'àmbit del paratge la vegetació és molt homogènia, predominant les pinedes denses de pi
blanc que, encara que procedeixen de repoblació, es troben molt naturalitzades. Es troben també bosquets
dispersos de carrasca i algun peu dispers de roure valencià.
Pel que a la fauna es refereix, s'ha constatat la presència de mamífers com la rabosa, el teixó, la geneta, el
senglar o el conill.
La ornitofauna és la pròpia de les masses de pineda, amb espècies com el tudó o el picot verd. L'esparver, el
caro, el xot i el brúfol són espècies que poden també trobar-se en la zona i que en alguns casos poden nidificar en
aquesta.
Com a curiositat d'aquest espai natural podem esmentar l'existència de dues coves destinades a habitatge i
bestiar, a més d'un aljub. Això constitueixen una mostra important del patrimoni etnològic de la vida rural de
Xixona i particularment d'aquestes serres.
Este paratge ens convida a:
-

Disfrutar de la imponent massa forestal que suposa el paratge.
Passar mig dia o un dia sencer recorrent-lo amb calma, donada la seua extensió.
Aprofitar la tranquil·litat per a recarregar forces.

-

Aprendre sobre els recursos etnològics i culturals d'interés, com les cases-cova.

