PARC NATURAL SERRA D’IRTA (4-2-08)
El Parc Natural de la Serra d’Irta està situat al nord de la Comunitat Valenciana
entre les localitats de Peníscola, Santa Magdalena de Pulpis, Alcalà de
Xivert i Alcossebre. Representa una de les últimes serres litorals que
queden sense edificar en la costa mediterrània. Aquest és un espai protegit de
12000 ha i un dels paisatges més bells de la costa valenciana. L’altura màxima és de
572 m en el pic Campanilles, i els seus abruptes vessants descendixen suaus cap a
la mar, on al llarg de 12 km de costa, pràcticament inalterats, hi ha nombrosos
penya-segats i cales.
A Irta trobem un dels penya-segats més alts de la Comunitat Valenciana. En la seua
base, erosionada contínuament per la força de l’aigua, es formen coves, buits i
farallons que constituïxen l’hàbitat de distintes aus marines (gavines i corbes
marines) que tenen ací llocs on posar-se. Dins del parc natural té lloc un fenomen
curiós i únic, brollen naixements d’aigua dolça en la vora de la mar. Aquestes aigües
procedents de les entranyes calcàries de la serra d’Irta, on les pluges s’infiltren
fàcilment a causa de la presència d’una abundant vegetació forestal i un sòl
permeable, emergixen finalment al costat de la mar, a través de surgències com
les que es troben a la platja del Pebret.

Hem realitzat la ruta del Pebret. Eixim des de Peníscola en direcció a Alcossebre,
sempre per vora de costa i passem per la torre Badum, platja del Russo, platja del
Pebret, cala Petxina(tot el substrat són fragments de closques) fins arribar a un
xicotet penya-segat on es pot observar la timba o part alta del penya-segat on
l’erosió encara no ha arribat però falta poc. Retornem fins a platja del Pebret on
podem estudiar les dunes properes.

OBSERVACIONS REALITZADES:
 Fenòmens i formacions geològiques:
- afloraments d’aigua dolça dins la mar, semblants als de “les fonts”
d’Alcossebre.
- penya-segats i timba (conseqüència de l’erosió del penya-segat)
- discordances angulars
- erosió alveolar

 Fauna:

- Aus: corbs marins (cormoran moñudo) Phalacrocorax carbo sobre roques i
pescant ( són bussejadors) i gavines
- cuc de terra ( Lombricus terrestris)
- moltes closques de mol·luscs

 Flora:
NOM VALENCIÀ
Margalló

CASTELLÀ
Palmito

NOM CIENTÍFIC

Pi blanc

Pino carrasco

Pinus halepensis

Coscoll.

Coscoja

Quercus coccifera

Ullastre (olivera borda)

Acebuche

Olea sylvestris

Argelaga, argilaga

Aliaga, Tojo

Ulex parviflorus

Llentiscle, matissa
Bruc d’hivern
Raïm de pastor, crespinell
Romer

Lentisco
Brezo
Uña de gato, siempreviva
Romero

Timó

Tomillo

Pistacia lentiscus
Erica multiflora
Sedum sediforme
Rosmarinus
officinalis
Thymus vulgaris

Romer mascle, esteperola

Romero macho

Cistus clusii

Ceba marina
VEGETACIO DE DUNES

Cebolla albarrana

Urginea maritima

Fenoll marí
Borró o barró (gramínia)
Lliri de mar

Hinojo marino
Barrón
Lirio de mar

Lleteresa o lleterassa de mar.

Lechetrezna marina, tartago
marino

Crithmum maritimum
Amophila arenaria
Pancratium
maritimum
Euphorbia paralias

Chamaerops humilis

ESPÈCIES DE FLORA I FAUNA QUE HEM VIST

Corb marí

Coscoll

Ullastre

Argelaga

Timó

Fenoll marí
Borró

Lliri de mar

Ceba marina

Lleteresa de platja

TAULER VERD : EXPOSICIÓ SERRA D’IRTA 2n TRIMESTRE 07-08

1. MAPA D’ESPAIS NATURALS DE LA PROVÍNCIA, SITUANT
ESPECIALMENT LA SERRA D’IRTA (alguna foto)
2. EL NOSTRE RECORREGUT.:MAPA DIBUIXAT I AMPLIAT AMB
L’ITINERARI: TORRE BADUM, PLATJA DEL RUSSO I PLATJA DEL
PEBRET.
3. MOSTRA DE CLOSQUES DE MOL·LUSCS CLASSIFICADES AMB NOM
COMÚ I CIENTÍFIC.
4. MAQUETA/REPRODUCCIÓ D’UNA DUNA. Material: sorra, canyes,
plantes psamòfiles o simulació amb paper, cartolina etc . Dibuix de formació
d’una duna.
5. MOSTRA DE PLANTES MEDITERRÀNIES PRESENTS A SERRA D’IRTA
(exemplars premsats sobre cartolina i també fotos) AMB NOM COMÚ I
CIENTÍFIC
6. RECORDS DEL DIA: FOTOS, OPINIONS, CURIOSITATS…..

