PNM Els Arcs (Castell de Castells) - “Monument de la natura”

COM ARRIBAR
Per a accedir al paratge des del municipi
de Castell de Castells s'haurà de prendre
la carretera CV-752 que uneix Castell de
Castells amb Tàrbena. Una vegada
arribem als Plans d’Aialt, prenem la pista
que ix a mà dreta, on trobem un panell
informatiu de la senda PR-CV 151 i
indicacions per a arribar al paratge.
Per a accedir al Paratge Natural Municipal
s'ha de partir des del Municipi de Castell
de Castells, al qual es pot arribar des de
l'autopista AP-7 prenent l'eixida 62. No
existeix cap carretera que travesse l'espai,
ni discorre per les seues proximitats, sent les més properes la CV-752 (que uneix Castell de Castells amb
Tàrbena) i la CV-720 (que uneix Pedreguer amb el municipi de Benilloba).

DESCRIPCIÓ GENERAL
El Paratge Natural Municipal “Els Arcs” se situa en el terme municipal de Castell de Castells. Es troba en una zona
amb una escarpada orografia. Malgrat la seua proximitat a la costa, compta amb altituds superiors als 1300 m. en
estar situat en l'àmbit de la Serra de Serrella i d’Aixortà. Cal ressaltar la presència de “els Arcs”, un monument
natural conformat per dos arcs naturals de roca, originats per l'acció erosiva de l'aigua i el vent.
A causa de l'orientació del relleu i la seua proximitat a la costa, aquest paratge presenta un microclima peculiar
caracteritzat per unes precipitacions relativament abundants, superiors als 700 mm anuals, i de caràcter torrencial.
Quant a flora, cal destacar la presència de pinedes, bosquets de carrasques, zones amb presència d'aurons, fleix,
roures valencians i algun teix.
Respecte a la fauna destaquen nombroses espècies, algunes d'elles amb diferent grau d'amenaça i protecció.
Ocells com l'àguila de panxa blanca, l'àguila reial, el falcó pelegrí i el brúfol.
Dins dels límits del paratge existeixen dos elements catalogats com a Bé d'Interés Cultural (BIC): el “Castellet”, un
antic castell àrab que, en situar-se a la part alta d'aquesta talaia natural, permet tindre unes excel·lents vistes i
dominar les valls que ho envolten; i el “Esbardal de Miquel el Serril”, un conjunt de pintures rupestres compost per
dos abrics amb diversos motius iconogràfics que alternen l'art de tipus llevantí en diversos panells.

Este paratge ens convida a:
-

Disfrutar amb les formacions geològiques i un paisatge similar a la serralada pirinenca.
Aprofitar la tranquil·litat per a recarregar forces.
Aprendre a diferenciar espècies de flora i cants d'ocells.
Realitzar un bon passeig de baixa dificultat apte per a quasi tots.

