PEIN MASSÍS DE
LES GAVARRES

Roca cavallera
de la Pedralta

Formes
granítiques de
l'Ardenya
Doms de Solius
Roques
granítiques
a S'Agaró

PIEN MASSÍS DE
CADIRETES

Hàbitats
Alzinars (boscos o màquies de Quercus ilex) de terra baixa
Boscos mixts de surera (Quercus suber) i pins (Pinus spp.)
Bruguerars dominats per bruc boal (Erica arborea), silicícoles, dels costers i dels sòls secs de zones marítimes
Canyars de vores d'aigua
Castanyedes, acidòfiles, de la muntanya mitjana i de terra baixa
Conreus abandonats
Conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt plujoses
Conreus herbacis extensius de secà
Fenassars (prats de Brachypodium phoenicoides), amb Euphorbia serrata, Galium lucidum (espunyidella blanca),...
Fruiterars, principalment de regadiu
Grans parcs i jardins
Illots i farallons
Matollars (estepars i brolles) silicícoles de terra baixa
Pedreres, explotacions d'àrids i runam
Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de brolles silicícoles, de terra baixa
Pinedes de pi pinyer (Pinus pinea), sovint amb sotabosc de brolles o de bosquines acidòfiles
Pinedes de pinastre (Pinus pinaster), amb sotabosc de brolles o de bosquines acidòfiles
Pinedes de pinastre (Pinus pinaster), o repoblacions, sense sotabosc llenyós
Plantacions d'eucaliptus (Eucalyptus sp.)
Plantacions de pollancres (Populus spp.), plàtans (Platanus x hispanica) i altres planifolis de sòls humits
Platges arenoses nues o amb vegetació nitròfila de teròfíts
Suredes amb sotabosc clarament forestal
Suredes amb sotabosc de brolla acidòfila
Vinyes
Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada
Àrees urbanitzades, amb claps importants de vegetació natural
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Edificacions

Límit Xarxa Natura 2000 (LIC+ZEPA)

Xarxa hidrogràfica
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Punts d'aigua i basses

#

Punts culminals
Xarxa viària

GEOZONES
Espai d'Interès Geològic
Geòtop inclòs en geozona

ESTUDI DE CONNECTIVITAT ECOLÒGICA, SOCIAL
I PAISATGÍSTICA DE CASTELL-PLATJA D'ARO
I SANTA CRISTINA D'ARO
AGENDA 21 DELS MUNICIPIS
DE CASTELL-PLATJA D'ARO
I SANTA CRISTINA D'ARO
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