PNM Monte Coto-Pinoso (Pinoso) - “Riquesa forestal”

CÓMO LLEGAR
L'accés principal al PNM “Monte
Coto-Pinoso” es realitza des de la
població a partir de la carretera que va
cap a Monòver (CV-83). A una distància
de 1,5 km aproximadament cal desviar-se
a la dreta per la carretera a “Les Enzebres
Tres Fuentes”. Per aquesta carretera
asfaltada s'arriba a la pedania Les
Enzebres. A partir d'aquest punt existeix
una indicació de l'aula de natura Monte
Coto, per on s'accedeix a les instal·lacions
recreatives del paratge.

DESCRIPCIÓ GENERAL
El Paratge Natural Municipal “Monte Coto-Pinoso” està enclavat en la Serra del Reclot, sent un dels paratges
forestals més importants de Pinoso i un element definidor de la identitat geogràfica del municipi.
Gran part d'aquest espai natural està dominat per una densa massa de pi blanc procedent de repoblacions.
Existeix també presència de bosquets dispersos de carrasca, principalment en les ombries, a més d'un bosquet de
gal·lers. Aquesta formació quasi monoespecífica de roure valencià té gran interés ja que probablement es tracta
d'una de les més meridionals de la Comunitat Valenciana.
Les cotes més elevades del paratge són una de les zones més riques en espècies i comunitats vegetals, espècies
com l'arboç, campaneta de roca, centaurea, polipodi o peu de gall.
Quant a la fauna, entre els ocells trobem l'àguila reial, així com l'àguila calçada, la marcenca europea, l'astor
comú, l'esparver comú, l’aligot, el falcó pelegrí i el gamarús. Respecte als mamífers, com a espècies més
excel·lents podem esmentar el gat salvatge, la fagina, el liró careto, la mostela i el teixó.
Trobem també patrimoni cultural catalogat dins de “Béns immobles de la Comunitat Valenciana” com el jaciment
arqueològic “El Castillarejo”, de l'Edat del Bronze, situat en la Serra del Coto. A més, també apareixen diferents
masies abandonades i disperses en el paratge.
Este paratge ens convida a:
-

Aprendre a diferenciar diferents espècies botàniques.
Aprofitar la tranquil·litat per a recarregar forces.
Disfrutar de les impressionants vistes que ofereix aquesta serra.
Realitzar un bon passeig de baixa dificultat apte per a quasi tots.

