
 

PNM Los Algezares (Aspe) - “Natura, cultura y tradició”  

COM ARRIBAR 

Els principals accessos al PNM “Los 
Algezares” són camins rurals que 
parteixen del nucli urbà de Aspe: camí de 
la Coca, La Temorosa, Peremina i Upanel; 
a més del camí del Pont de Ferro, que 
suposa un accés directe des de la 
carretera CV-847 que connecta Aspe amb 
l'autovia A-31 (Alacant-Madrid); i el camí 
de la Casa Monfortera que, creuant Serra 
Negra, comunica el paratge amb la 
carretera CV-84 que connecta Aspe amb 
Elx i Santa Pola. 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL 

En el Paratge Natural Municipal “Los Algezares” cal destacar la geologia de l'espai, caracteritzada per la gran 
diversitat d'elements com a depòsits de reble, graves, arenes, llims i argiles, margues, calcarenites i afloraments 
de materials triàsics (argiles, margues i algeps). Aquesta gran diversitat de materials permet trobar en el paratge, 
al seu torn, una gran diversitat biològica. 

Quant a flora, les condicions climàtiques de “Los Algezares” han propiciat el creixement d'espècies com a 
llentiscle, margalló, arçot, timoneda dominada per xicotets arbustos llenyosos com cantueso, timó, estepa. En els 
sòls amb alt contingut en algeps, les timonedes adquireixen un caràcter especial ja que s'enriqueixen amb 
espècies adaptades a aquest medi. Entre aquestes espècies destaquen el Helianthemum squamatum, el ruac i 
algunes altres com Herniaria fruticosa var. erecta i Teucrium libanitis.  

Com a conseqüència de la varietat d'hàbitats existents en el paratge, es poden trobar un elevat nombre d'espècies 
de fauna, algunes tan rellevants com l'esparver cendrós, l'àguila de panxa blanca i una espècie catalogada com 
“En Perill d'Extinció”: l'arpellot cendrós. 

D'altra banda, el paratge ha estat ocupat des de la Prehistòria fins als nostres temps. Tot aquest període de temps 
ha constituït un gran patrimoni històric i cultural encapçalat pel poblat islàmic fortificat conegut com el Castell del 
Riu i la seua necròpoli. Però, a més de l'islàmic, també trobem el jaciment romà de Quincoces i l'ibèric el Alto de 
Jaime i el Tabayá, amb vestigis de l'Edat de Bronze. 

Este paratge ens convida a: 

- Recórrer les sendes del paratge. 
- Visitar-lo a peu des de la localitat sense necessitat de desplaçar-se amb vehicle. 
- Aprofitar la tranquil·litat per a recarregar forces. 
- Aprendre a diferenciar els cants d'ocells i realitzar fotografies de la natura. 
- Conjugar en una mateixa visita natura i història. 

  


