Serra de l'Oleguera / Serra del Riquer
Rubí
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Vallès Occidental
A l'O del terme municipal en sentit N-S, 08191-RUBÍ
Entre dos torrents

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

41.49246
1.99783
416346
4593912

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Fitxes associades:
Connector biològic de Rubí

Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08184-87
Patrimoni natural
Zona d'interès
Regular
Com tots els elements del patrimoni natural té un alt grau de
fragilitat davant els canvis a les condicions ambientals.
Inexistent
Fàcil
Social
Pública
Torrent de can Canyadell
Can Riquer
Juana Maria Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA
dj., 12/10/2000 - 02:00

Descripció
Es tracta d'un espai dominat per un paisatge de conreus propis de la comarca, com ara són
la vinya, els cereals i també els arbres fruiters, últims supervivents del passat agrícola de
Rubí (BONELL et alií, 1999). Es pot observar una certa varietat d'ocells com el mosquiter
comú, el carglet, la cuereta torrentera, el rossinyol i el rossinyol bord, el tallarol de cap
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negre, la tallareta cuallarga, la cadernera i el garrafó, als que cal afegir el xoriguer, petit
rapinyaire. A les zones humides podem es poden trobar salamandres i colobres
escurçoneres, així com sargantanes ibèriques a les zones més seques. Amb atenció es
poden veure rastres de senglars i guineus (BONELL et alií, 1999) i perdius. Forma
l'esquena del connector biològic de Rubí. També es troben les restes de la masia de can
Riquer.
Observacions:
Ha patit dos grans impactes paisatgístics als últims anys, com van ser l'incendi del juliol de
1994 i les extraccions d'àrids en actiu. La seva recreació genera una sensació paisatgística
de solitud i desolació.
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