PNM Ladera del Castillo (Sax) - “Entre dos regnes”

COM ARRIBAR
Des del nucli urbà de Sax, l'accés
motoritzat al PNM es realitza a través de
la Carretera del Castillo que voreja el turó
on s'assenta el castell pel seu límit nord.
Seguidament, es pot agafar el camí que
discorre per la vessant d'orientació
nord-oest del turó, cap al castell per a
recórrer el paratge.
Ja que el paratge limita amb el nucli urbà,
també es pot accedir fàcilment a peu. Es
pot arribar des del mateix barri antic de
Sax, partint de la plaça de Sant Blai.

DESCRIPCIÓ GENERAL
El Paratge Natural Municipal “Ladera del Castillo” el conformen els dos vessants sobre les quals s'assenta el
castell de Sax. El tossal és allargat i els dos vessants tenen una forta pendent, quedant clarament diferenciades a
causa de l'orientació cap al nord d'una i cap al sud de l'altra.
A causa de la seua posició privilegiada, gaudeix d'unes magnífiques vistes a la vall del Vinalopó. Es tracta d'un
espai amb elevats valors paisatgístics, històrics, culturals, d'ús recreatiu i d'esplai.
La vegetació d'aquest paratge ve condicionada segons el vessant en la qual ens trobem. D'una banda trobem la
zona exposada al sud i conformada per una enorme paret rocosa d'elevat pendent, en la qual trobem comunitats
rupícoles d'escassa densitat, amb espècies com el te de roca o el pericó de roca. D'altra banda està la vegetació
associada al vessant nord, amb major retenció d'humitat i menor insolació que està constituïda per una pineda de
pi blanc procedent d'una repoblació realitzada en la dècada dels 50. Davall de la pineda trobem el llistó i arbustos
com l’aladern o l'arçot.
En aquest paratge, a causa de la xicoteta extensió i proximitat amb el nucli urbà, no existeix gran diversitat
d'espècies animals. Encara així entre elles destaquen el xoriguer comú, la falcia de panxa blanca, l'oroneta
comuna, l'esquirol roig o la rata penada comuna.
Existeix un gran patrimoni històric-cultural dins dels límits del paratge. Jaciments arqueològics com la Penya de
Sax, poblat pertanyent a l'Edat del Bronze, o el Castell de Sax, element destacat pel seu valor i rellevància,
declarat com a Bé d'interés Cultural (BIC).
Este paratge ens convida a:
-

Disfrutar de les impressionants vistes de Sax i la Vall del Vinalopó.
Visitar-lo a peu des de la localitat sense necessitat de desplaçar-se amb vehicle.
Aprofitar la tranquil·litat per a recarregar forces.
Conéixer el Castell de Sax i la seua història mitjançant una visita guiada.
Aprendre a diferenciar espècies de flora amb una ruta botànica.

