
  

Des de la AP7- Eixida Favara, agafar la N-340 

direcció sud i agafar la CV-510 direcció Alzira.  
Des de la A-38- Eixida Sueca-centro, agafar la CV-

511 i posteriorment la CV-510 direcció 

Llaurí/Favara 

 

Ajuntament de Llaurí 
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Telf. Ajuntament de Llaurí  

(http://www.llauri.es) 

962560468 
Centre d’Emergències de la C.V. 
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Com arribar:  

Cova de l'Anell Taula Redona Font de Canet 

El Paratge: 

L’entorn natural de la “Muntanya de Llaurí” està 

declarat com Paratge Natural Municipal (PNM) des de 

2011, gràcies al Decret 5/2011, de 28 de gener del 

Consell Valencià. 

 

Aquest és un lloc de gran valor paisatgístic (tant per la 

flora, com per la fauna), així com geològic, hidrològic i 

geomorfològic, però també és un lloc amb un 

interessant patrimoni cultural. Tot això es conjuga amb 

una situació privilegiada fruit de la seua disposició com 

a mirador de les marjals del Xúquer i l’Estany (zona 

humida protegida), la muntanya de Cullera i la seua 

costa, o els diferents municipis de la plana baixa del 

riu; a tot això es suma la possibilitat de poder divisar en 

dies clars zones més llunyanes, com les muntanyes de 

Dénia (amb el Montgó), cap al sud o les terres de 

l’Horta i Camp de Morverdre, cap al nord. 

 

 

 

 

223,8 Hectrs. 
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Casa Rural SanSofí,  

Telf. 630 906 446 (Salvador) 

Hotel Ciutat de Sueca ** 

Telf. 96 171 70 05 

 

Extensió del P.N.M. 

 

Les nostres joies:  

Com a llocs d’especial interès al paratge hi destaquem la 

font i la cova de l’Anell, les Coves Roges, la taula 

Redona, la font i barranc de Canet, la Penya, les parets 

verticals com la del Cingle Blanc, les Fonts de Sansofí i la 

Regalà. Tot això es completat amb el “Galerar de 

Llaurí”. El paratge està pròxim a altres espais protegits 

com el LIC de Corbera, els PNM de la Murta i la Casella 

(Alzira), les Fontanelles (Corbera) i altres llocs d’interès 

com la Cova de la Galera i l’ouet (Favara), La Creu del 

Cardenal, el Cavall Bernat i la Mallà Verda (Corbera). 

La Penya 
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 Vegetació:  

La proximitat al mar i la influència d’aquest sobre els 

elements del clima, junt a una topografia agrest i una 

litologia calcària afavoreixen una varietat vegetal, que 

tot i la degradació patida fruit dels incendis forestals, 

han possibilitat l’establiment de nínxols vegetals molts 

rics i variats, en uns casos extensos i en d’altres 

residuals o aïllats.   

Per un lloc trobem zones amb una rica massa forestal 

com son les pinedes del barranc de Canet, els Collaets 

o de les llomes del barranc de Corbella. Per altra banda 

en grups aïllats trobem freixers de flor, marfulls, 

arboços  o carrasques,  a diferents llocs de la serra 

com per exemple, la senda d’accés al Cingle Blanc.  

 

La Pineda dels Collaets, al fons cims del Cavall, Creu i 
Cingle Blanc 

 

Finalment cap destacar el “Galerar de Llaurí”, lloc 

proposat per a la seua declaració com a microreserva 

de flora, que es troba situat a una contornada molt 

aïllada de la serra, amb una àrea bioclimàtica d’alt 

valor mediambiental que a més a més queda com a 

reducte d’una antiga roureda valenciana, que 

possiblement s’estenia per aquesta serra en el passat.  

La resta de la serra es coberta per una frondosa garriga 

formada per margallons, coscolls, pebrelles, romaní, 

espart, argelagues, brucs, ginebrers o llentiscles, 

entre  

Fauna:  

moltes altres que s’assenten en funció de les seues 

necessitats i de les que l’entorn li ofereix. Aquestes hi 

destaquen a la zona de l’Hortet i a les fondalades dels 

barrancs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ser vessants aprofitades en el passat pel pastoreig i 

l’agricultura tradicional de secà trobem especies 

lligades a aquestes activitats que s’han mantingut i 

s’estenen per la muntanya, com el garrofer, els 

espinals, oliveres bordes, figueres o llorers. 

Aquestes es troben situades a la zona de la font de 

Sansofí i la pujada a la Creu del Cardenal.  

 A les fissures de la serra habiten els ratpenats. 

Diferenciant la fauna segons la seua alimentació 

destaquen per una banda, els carnívors, com els gats 

salvatges (Felis silvestris) i la fagina (Martes foina), 

molt vulnerables fruit de la pèrdua del seu hàbitat,  el 

més freqüent es la rabossa (vulpes vulpes). Tots 

aquests s’encarreguen de controlar la població 

d’herbívors com el conill, que s’ha estès sobretot pels 

camps de conreu. La singular avifauna com el duc 

(Bubo bubo), el falcó peregrí (Falco peregrinus), el 

còlit negre (Oenanthe leucura) o la gralla de bec 

roig (Pyrrhocorax pyrrhocorax), destaquen sobre 

altres especies, més esteses a l’entorn com, 

com el pit roig (Erithacus rubecula) o el teuladí 

(Passer domesticus). Com a fet més destacable  

cal fer referència a que el paratge representa el 

biòtop característic de l’àguila de panxa blanca 

(Hieraaetus fasciatus), que es divisa en certes 

ocasions abans o poc després d’algunes situacions 

de tempestes, amb la seua majestuosa silueta 

mantinguda en una suspensió eterna. 

A dins de la família dels rèptils i amfibis  molt 

habituals en aquest paratge tot i que, per 

desgracia, al igual que senglars i rosegadors, no 

gaudeixen de la simpatia d’algun dels visitants y 

residents de la zona, on hi destaquen les serps 

llises meridionals (Coronella girondinca), 

diferents especies de sargantana i llangardaix 

de nit, o el conegut com a Fardatxo (Lancerta 

lepida). Els amfibis tenen com a màxims 

representants les granotes comuns i els gripaus 

(bufo bufo) que s’aprofiten de fonts i mallades.  

 
Gripau (conegut com Sandokan) 

 

No feu Foc 
Seguiu el 

sender 

En veu 

baixa!! 

No molesteu la 

fauna i la flora 

Margallons de pujada  
a la Creu del Cardenal 

Flora de interés al  
“Galerar de Llaurí” 

 

La Creu L’Anell Casa Canet Coves Roges 

 

 


