Roques del Nyacapà
Dosrius
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Alçada:

Maresme
Muntanya de l'Illa - Veïnat del Far - Zona del Far
A pocs metres a llevant del dolmen de ca l'Arenes I
473m

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.62627
2.46361
455318
4608422

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Tipus de protecció > Europea
> Atributs Inspire:

08075-384
Patrimoni natural
Zona d'interès
Dolent
La zona està completament emboscada.
Legal

Xarxa natura 2000
Natura 2000
Àrea especial de conservació
Observacions protecció:
PEIN pel Decret 328/1992, Acord de Govern 150/2014
Data aprovació:
dt., 05/09/2006 - 12:00
Accés:
Difícil
Ús actual:
Científic
Titularitat:
Pública
Titular:
Diputació de Barcelona
Fitxes associades:
Llegenda de l'amagatall d'en Nyacapà
Autor de la fitxa:
Adriana Geladó Prat
Data de registre de la fitxa:
dj., 24/05/2018 - 02:00
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Descripció
Aflorament aïllat de granodiorita de grans dimensions, que es troba en una zona
completament emboscada. De fet, la granodiorita és una roca ígnia intrusiva que va
emergint en diferents llocs de la serra, creant formacions de boles de diverses formes,
generalment arrodonides, que es troben aïllades o formant conjunts, com en aquest cas.
Observacions:
L'element està inclòs dins dels límits del Parc del Montnegre i el Corredor.

Història
La formació dels relleus del Maresme central començà fa uns 300 milions d'anys. A la serralada
del Corredor, el terreny natural està format per roca granítica, amb diversos afloraments de boles
i conjunts de granodiorita i leucodiorita. La granodiorita és una roca amb una composició
intermèdia entre el granit i la diorita. Aquesta formació ha sobreviscut fins avui degut a la seva
duresa, tot i que al seu voltant hi ha hagut explotació del bosc, vinya i possiblement extracció de
pedra per a la seva comercialització.
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