PNM San Pascual-Torretes (Ibi) - “Tresors ben guardats”

COM ARRIBAR
L'accés al paratge es pot realitzar a partir
del Barri de Sant Pascual, pel Camí de
Sant Pascual en direcció aquest durant
1,5 Km., o bé per la CV-806, que discorre
paral·lela al camí anterior, fins a arribar a
una rotonda on s'agafa l'última eixida. A
uns 200 metres de distància es pren un
desviament a l'esquerra on disposem
d'uns cartells informatius que condueixen
fins a l'interior del paratge.
Si partim de l'autovia A-7, des d'Alcoi o
des d'Alacant, haurem d'agafar l'eixida Ibi
(Est), on trobarem, en la rotonda d'accés a
Ibi des d'Alcoi, les indicacions per a arribar al paratge.

DESCRIPCIÓ GENERAL
El Paratge Natural Municipal “Sant Pasqual-Torretes” es troba situat en el terme municipal d'Ibi. Posseeix una
elevada qualitat paisatgística a causa de la complexitat geomorfològica de la zona, unida a l'estat de maduresa de
la vegetació i el seu elevat grau de naturalitat. A més, la presència de l'associació de vegetació forestal i les
parcel·les agrícoles abancalades associades a una activitat tradicional, conformen un mosaic de gran interés
ecològic i paisatgístic.
Constitueix al seu torn un important corredor biològic que connecta les planes de l'interior amb les comarques
muntanyenques del nord d'Alacant. Però, per a fer la seua visita més interessant encara, aquest paratge compta
amb el Jardí Botànic-Estació Biològica de Torretes, amb importants col·leccions vives de plantes medicinals i
atractius racons com el Jardí de les Cultures, el Racó de les Plantes Màgiques, el Laberint, el Roserar de varietats
antigues, i singulars col·leccions de sàlvies i narcisos.
Respecte a la flora, la formació dominant és el pi blanc procedent de repoblació. En l'estrat de matoll, és
característica la màquia mediterrània, composta per arbustos i mates semillenyoses entre les quals apareixen
gran nombre de plantes medicinals i a més d'alguns endemismes com la pebrella, el timó bord, el salao
(endemisme alacantí) i la sàlvia de Mariola.
Entre la fauna que habita en el paratge cal destacar el grup dels amfibis i rèptils, ben representats per espècies
com l’ofegabous, inclòs com a “espècie vulnerable” (VN) en el Catàleg Valencià d'Espècies de Fauna
Amenaçades per ser l'únic urodel de la Comunitat Valenciana. Però també la granota comuna, el gripau comú, el
fardatxo ocel·lat i la serp verda com a espècies protegides. Quant al grup dels ocells, cal destacar la presència de
rapinyaires sobrevolant els tallats i barrancs presents en la zona, com l'àguila de panxa blanca.

Este paratge ens convida a:
-

Aprofitar per a visitar el Jardí Botànic Estació Biològica de Torretes.
Recórrer les diferents senderes del paratge.
Aprofitar la tranquil·litat per a recarregar forces.
Aprendre a diferenciar les diferents espècies botàniques de la zona.

