Penyes del Mas - Espadat de Baix
Vallirana
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
la Vall d'Arús
Alçada:

Baix Llobregat
Espadat de Baix - Vall d'Arús
Entre les finques del Mas de les Fonts i de can Bogunyà, tocant a
357m

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

41.36099
1.93552
410965
4579378

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

08295-792
Patrimoni natural
Zona d'interès
Bo
Legal

Xarxa natura 2000
Natura 2000
Àrea especial de conservació
Observacions protecció:
Data aprovació:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Els Soldats Vigilant
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:
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PEIN pel Decret 328/1992, de 14 de desembre
dt., 05/09/2006 - 12:00
Fàcil
Altres
Privada
Ref. Cad.: 08296A00500003

Adriana Geladó Prat
dt., 20/06/2017 - 02:00

Descripció
Formació rocosa situada entre la finca del Mas de les Fonts i la Vall d'Arús, i disposada
entre el fondo de les Fonts (al nord) i el torrent del Salt del Bou (al sud). Es tracta d'una
cinglera formada pels materials calcaris del Juràssic i del Cretaci, que alhora també
caracteritzen el massís del Garraf. Presenta una vegetació determinada per les pinedes de
pi blanc a les solanes i l'alzinar en llocs frescos i ombrívols. La zona era una de les àrees de
cria i nidificació de l'àliga perdiguera o cuabarrada (Aquila fasciata), tot i que des de l'any
2010 no hi ha indicis de la seva presència dins del terme de Vallirana. Tot i això encara es
conserven restes d'algun dels nius de la parella d'àligues que havia estat documentada al
terme. L'espai està inclòs dins de l'ENP de les Muntanyes de l'Ordal.
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