Penya Rubí
Vallirana
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Baix Llobregat
Vall d'Arús - Fondo de la Guixera
Sota la urbanització de Vallirana Parc, prop del Puig Vicenç
339m

Coordenades:

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

41.36784
1.94679
411917
4580127

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estat de conservació
Protecció
Tipus de protecció:
Europea – Atributs
inspire:
Observacions protecció:
Data aprovació:
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Fitxes associades:
Xarxa Natura 2000
ENP Muntanyes de l'Ordal
Forn de calç FC012
Forn de calç FC008
Forn de calç FC007
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08295-802
Patrimoni natural
Zona d'interès
Bo
Legal
Xarxa natura 2000
Natura 2000 – Àrea especial de conservació
PEIN pel Decret 328/1992, de 14 de desembre
dt., 05/09/2006 - 12:00
Fàcil
Altres
Privada
Ref. Cad.: 08296A00400005

Forn de calç FC004
Forn de calç FC002
Forn de calç FC003

Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:

Adriana Geladó Prat
dl., 26/06/2017 - 02:00

Descripció
Petit relleu de pedra calcària al que s'accedeix pel sender PR-C 163, que s'agafa al començament de la Vall
d'Arús i va en direcció al Puig Vicenç, situat a la banda de llevant de la formació rocosa. La Vall d'Arús
delimita la zona per la banda de ponent. Aquesta està inclosa dins de l'ENP de les Muntanyes de l'Ordal i
era una de les àrees de cacera i campeig 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. L'incendi que va patir la zona l'any 2013 va
deixar al descobert el paisatge de terrasses de pedra seca característic de la zona fins a principis del segle
XX. Donada la presència de diversos forns de calç pels voltants de la zona és força probable que aquest
relleu fos explotat com a pedrera. Abunda la vegetació arbustiva (brolla i garrigar) i l'absència d'exemplars
d'arbres.
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