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La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural, a través de la Direcció general de
Mitjà Natural i d'Avaluació Ambiental ha dut a terme
l'execució del PROJECTE PILOT DE REPOBLACIÓ EN LA SERRA
DE MARIOLA en el T.M. d'Agres (Alacant).

El projecte està cofinançat pel Fondo Europeu de
Desenvolupament Regional amb càrrec al PROGRAMA
OPERATIU FEDER COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020. El
cost total de les actuacions ha sigut de 45.647,73€, dels quals
22.823,87€ són aportats pel fons FEDER.

En la Serra Mariola es desenvolupen actuacions amb l'objectiu
de potenciar ecosistemes de més alt valor ecològic, amb
especial atenció a la biodiversitat i a la multifuncionalidad dels
boscos, per a retornar, d'aquesta manera, el seu màxim
potencial ecològic.
Les actuacions realitzades són de gran importància ambiental
i social, ja que augmenten la biodiversitat, afavoreixen el
desenvolupament de la fauna silvestre, contribueixen a la
protecció dels sòls enfront de l'erosió hídrica, milloren l'estat
general dels boscos i enriqueixen el paisatge, facilitant i
millorant així l'ús públic i social dels boscos.
El projecte se centra en la diversificació i enriquiment
d'espècies autòctones d'alt valor ecològic que facilitaran, a
mitjà-llarg termini, la regeneració natural d'aquestes espècies
Arce Serbal Cirerer de Sta. Lluïa Arboç en altres zones de la
Serra. Per a dur a terme la repoblació s'han plantat les
següents espècies autòctones:

Paral·lelament, s'han realitzat tractaments selvícoles de
condicionament, destinats a millorar l'estat sanitari de la
pineda existent. S’han eliminat arbres morts, secs i afectats
per plagues, s’han efectuat podes de l'arbrat i trituración de
les restes escampant les estelles. D'aquesta manera es millora
la salut dels boscos i es prevé enfront de riscos de plagues i
incendis forestals.
Els treballs s'han dut a terme en 11 hectàrees a l'entorn del
Paratge de la Cava Gran, Paratge del Convent i la Senda dels
Nevaters.

Especie

Nombre científico

Cantidad de plantas

Quercus faginea

1.128

Fraxinus ornus

1.290

Aurò

Acer opalus

252

Serbal

Sorbus aria

270

Roure valencià
Freixe d'olor

Cirerer de Sta. Lucía

Prunus mahaleb

252

Arboç

Arbutus unedo

1.008

Total

4.200
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