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EDITORIAL
Experiència personal
Daniel Domínguez García.

Des de fa temps va començar a interessar-me tot el
relacionat amb el medi ambient, especialment el referent a
la protecció i conservació de la biodiversitat i recursos
naturals. Després d'acabar els meus estudis en Ciències
Químiques vaig començar a formar-me en l'àmbit de
l'educació ambiental realitzant cursos sobre medi ambient
en el Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat
Valenciana i en els Centres de Formació, Innovació i
Recursos Educatius per a la Formació del Professorat.
Treballar com a Guia Mediambiental i col·laborar amb els
Tècnics d'Educació Ambiental al Parc Natural de les
Gorges del Cabriol ha sigut una experiència molt gratificant
a nivell personal i professional. En el futur m'agradaria
continuar desenvolupant la meua activitat professional als
Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana, atés que
considere fonamental ajudar a divulgar i protegir els seus
valors naturals.

Pau Jové Cerveró
Soc graduat en Geografia i Medi ambient i actualment acabant el
màster d'educació secundària. Estic molt interessat en
l'educació ambiental i en la conservació del medi natural, ja que
em sembla tan apassionant com necessari. A més, soc amant
de la naturalesa i visitant regular dels parcs naturals de la
comunitat, per la qual cosa treballar al Parc Natural de les
Gorges del Cabriol ha sigut una gran experiència.

Francisco Nuévalos Ochoa.

Els meus primers records de xiquet són jugant i gaudint de la
naturalesa d'alguns paratges i pobles de la Plana de Requena-Utiel. Les
meues arrels estan en aquesta zona i supose que aqueixes vivències
amb el meu avi i la meua família va fer que triara ser Enginyer agrícola,
i que m'interessara per la cura del medi ambient, l'enologia, la
Permacultura i els bonsais.
Poder haver treballat en aquest Parc Natural, en aquest riu tan
sorprenent, amb gent tan encantadora i companys tan estupends ha
sigut tot un regal, i us convide que conegueu aquest paradís que segur
us enamora.
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LLOCS PER DESCOBRIR
LAS CASILLAS DEL CURA (VENTA DEL MORO)
El jaciment arqueològic de las Casillas del Cura està
situat en els contraforts de la Serra del Rubial, a una
altitud aproximada de 900 m sobre el nivell de la mar,
en les proximitats del riu Cabriol, límit occidental de la
província de València que separa les províncies
d'Albacete i Conca .
Las Casillas del Cura està situat en un suau vessant
orientat al SO, amb diversos aterrazamientos dedicats
al cultiu de la vinya i sobre un pla amesetado, des del
qual podem albirar pràcticament tot l'altiplà de
Requena- Utiel, territori de Kelin, i part de la
Manchuela, que pertanyeria al territori de Ikalesken
(Iniesta).
Las Casillas del Cura és un jaciment especialitzat en la
producció ceràmica amb diversos forns per a coure
ceràmica i, entorn d'aquests les dependències
relacionades amb el taller. La dispersió de material
ceràmic d'època ibèrica en superfície és molt elevada
però la major concentració d'aquesta es dona al
costat dels forns, motiu pel qual la gent de Venta del
Moro coneix a aquesta parcel·la com "El Pedazo de las
Cucas".
La terrisseria de las Casillas del Cura degué proveir a
un ampli territori que excediria els actuals límits
comarcals durant un període que es trobaria entre els
moments finals de l'Ibèric Antic i els primers anys de
l'Ibèric Ple.
En 1987 es va realitzar per primera vegada en aquest
jaciment un desfone per a canvi de cultiu; la zona
afectada va ser el vessant, on es troben els forns i on
existeix major concentració de material en superfície.
El tractor de desfone va aprofundir, aproximadament,
entre 60 i 70 cm produint un mal irreparable al
jaciment. En l'hivern de l'any 1996-7 es va realitzar una
intervenció d'urgència, motivada per la deterioració
patida per les labors agrícoles dels últims anys i per
l'espoli de materials de superfície per part d'aficionats
i curiosos que durant anys han anat recollint els
fragments decorats més cridaners.

Àmfora vinaria de las Casillas del Cura

Forn ceràmic de las Casillas del Cura
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LA BRIGADA ES POSA A LA FEINA
PROJECTE GRANS ÀGUILES
Durant aquest segon quadrimestre es contínua
treballant en el projecte de grans àguiles. Els
principals
treballs
realitzats
han
sigut
manteniment de les infraestructures perquè
puga sobreviure els conills (ompliment
d'abeuradors i menjadores, manteniment de
majanos i de la tanca perimetral), d'altra banda
es van introduint més exemplars de conills dins
del clos. Amb tots aquests treballs aconseguim
que les àguiles, sobretot les parelles d'àguiles
cuabarrades puguen continuar reproduint-se
dins del Parc Natural de les Gorges del Cabriol.

Alimentació per als conills

ADEQUACIÓ DE PUNTS D'AIGUA
Durant aquest segon quadrimestre ha sigut
fonamental el treball d'ompliment de basses, ja
que ha sigut un estiu molt sufocant a causa de
no ha plogut res i a més com detallem en aquest
butlletí hem tingut un gran incendi dins del Parc
Natural de les Gorges del Cabriol. A causa de
totes aquestes inclemències la fauna necessita
de nosaltres perquè puguen passar l'estiu.

Ompliment de basses en zona incendiada

MANTENIMENT D'ITINERARIS
A principis d'aquest segon quadrimestre hem
continuat amb el manteniment de les rutes del
parc. Concretament hem treballat en la ruta
habitada del Parc Natural. Els treballs realitzats
van des de desbrossament fins a arranjament
d'escalons i tanques. Tots aquests són de gran
importància per als visitants i usuaris de venen
al Parc Natural de les Gorges del Cabriol.

Manteniment de rutes
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LA BRIGADA ES POSA A LA FEINA

ADEQUACIÓ D'ÀREES D'ÚS PÚBLIC
Totes les zones d'ús públic que hi ha dins del
Parc Natural de les Gorges del Cabriol són
fonamentals al llarg d'aquest segon
quadrimestre, ja que són quan més visitants
tenen, sobretot les que estan situades a les
ribes del riu Cabriol. Els principals treballs que
es realitzen són desbrossaments, arranjament
d'infraestructures existents, tanques, etc.. Cal
destacar en aquest apartat el treball que s'ha
realitzat en el terme municipal de Villargordo
del Cabriel, tant en la Fte del Jonc i en l'Àrea
Recreativa del Toro. En aquesta primera zona
la principal labor a sigut la canalització de
l'aigua de la font i arranjament de tanques
existents, en la segona zona s'han col·locat
més de 80 metres lineals de grassons per a
generar seguretat del visitants. Totes dues
actuacions s'han realitzat en col·laboració
amb el M.I. Ajuntament de Villargordo del
Cabriel.

Canalització de la Fte del Jonc

Col·locació de grassons

REGS DE SUPORT
Degut a la gran sequia que hem patit durant
aquest segon quadrimestre, una del treballs
que han realitzat les brigades del Parc Natural
ha sigut el reg a les diferents plantacions que
s'havien fet a l'hivern. Aquests treballs han
ajudat al fet que aquestes plantes puguen
superar l'època estival tan dura que hem patit.

Regs de suport a oms resistents
a la grafiosis
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ACTIVITATS PER A TOTS
En aquest segon quadrimestre de 2022 durant
els mesos de maig i juny s'han pogut realitzar
un total de 4 activitats planificades. Els mesos
de juliol i agost no s'han realitzat activitats
planificades ja que teníem un compromís amb
el control d'aforament d'empreses i usuaris en
la Zona d'Ús Públic de Tamayo.
Al maig celebrem el Dia Europeus dels Parcs
Naturals, en aquesta ocasió es realitze una
activitat planificada que consistia en una ruta
ornitològica al voltant del pantà de Contreras.
L'activitat va tindre un gran èxit ja que la gent
va estar encantada amb l'activitat i pel gran
acolliment de públic. Durant aquest mes
també realitzem en col·laboració amb la
Direcció General de Drets de la Infància una
activitat planificada per a conéixer una de les
rutes del Parc Natural de les Gorges del
Cabriol, concretament la ruta taronja. Els xics
que van vindre van poder conéixer els valors
ambientals i culturals que alberga aquest
Espai Natural.
El mes de juny realitzem una activitat de
senderisme, la qual va consistir en una ruta
guiada que discorria per la formació Geològica
dels Cuchillos.

Ruta pels Cuchillos del Cabriol

Ruta ornitològica per l'embassament de Contreras

A l'agost aprofitem per a fer tallers infantils als
més xicotets perquè tinguen els seus primers
coneixements sobre els Parcs Naturals de la
Comunitat Valenciana.

Taller didàctic
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DEL PARC NATURAL A L´AULA

VISITES CONCERTADES AMB
LES EMPRESES DE MULTIAVENTURA

Durant aquest quadrimestre els clients de les
diferents empreses de multiaventura que
treballen al Parc Natural han passat pel
Centre d'Interpretació.
Aquests clients en la seua majoria han sigut
escolars de diferents col·legis de la
Comunitat Valenciana, encara que també hi
ha hagut d'altres comunitats.
Pel centre han passat 1.463 alumnes que han
pogut conéixer de primera mà els principals
valors ambientals que el Parc Natural ofereix
als seus visitants.
En la visita, als alumnes se'ls expliquen les
característiques d'un riu tan emblemàtic com
el Cabriol, així com la formació de les Gorges i
els Cuchillos. També se'ls dona a conéixer els
diferents hàbitats que trobaran al Parc
Natural com és el cas del bosc de ribera i el
bosc mediterrani i les diferents espècies tant
de flora com de fauna que podran observar en
la seua visita.
Finalment se'ls projecta un audiovisual on
s'emporten una visió general del Parc Natural.
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DEL PARC NATURAL A L´AULA

VISITES CONCERTADES DE COL·LEGIS

Visita al Centre d'Interpretació

Visita guiada a Casas del Río
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Els dies 10, 11,17 i 18 de maig, el col·legi
d'educació infantil i primària Alfons X el savi
de Requena va visitar tant el Centre
d'Interpretació del Parc Natural com la
pedania de Casas del Río. Durant les visites,
quasi 200 alumnes de primària, van poder
conéixer els valors ambientals més
representatius del Parc Natural a través
d'una sèrie d'activitats educatives. Primer
se'ls va explicar de manera molt didàctica
en el Centre d'Interpretació els diferents
ecosistemes que podem trobar dins del
Parc. Durant la visita van poder aprendre
com diferenciar les diferents espècies de
flora i fauna mitjançant diferents jocs en els
quals van aprendre a identificar tant les
diferents petjades dels animals, com els
diferents cants tant d'amfibis com d'ocells.
En aquesta mateixa visita van poder fer un
estupend passeig per la rambla de Albosa,
on van poder conéixer de primera mà tots
els valors que se'ls havia explicat
prèviament en la visita al Centre. Per a
finalitzar la visita se'ls va projectar un
audiovisual del Parc Natural on van poder
conéixer tots els valors ambientals explicats
anteriorment.
Una altra de les activitats que van realitzar
els alumnes va ser la visita a la pedania de
Casas del Río. Durant la visita els alumnes
van realitzar un recorregut a la vora del riu
Cabriol on van poder conéixer el
funcionament d'una sénia fluvial, així com el
funcionament d'un molí fariner.
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LA BIODIVERSITAT DEL PARC NATURAL
Chotacabras cuellirrojo (Caprimulgus
ruficollis)

És una espècie d'ocell Caprimulgiforme que cria en la península ibèrica i el Magreb, i emigra
per a passar l'hivern a Àfrica occidental. El chotacabras cuellirrojo passa molt inadvertit per
als animals i els éssers humans, a causa del seu camuflatge i comportament

Mesura fins a 68 cm amb les ales obertes, i fins a 32 cm de llarg, dels quals la
meitat correspon a la cua. S'alimenta d'insectes voladors. El seu plomatge té tons
marrons, castanys i grisencs, similar en mascles i femelles. Es poden diferenciar
entre si perquè els mascles són més grans.

Els chotacabras cuellirrojos no construeixen nius, posen els ous en el sòl, aprofitant zones
baixes i solen posar dos ous. Les principals amenaces per a aquesta espècie són la
destrucció del seu hàbitat, els atropellaments i la falta d'aliment per ús de substàncies contra
les plagues. La majoria d'aquestes són causades per l'ésser humà.

Sabies què...?
Per a cortejar a les femelles, els
mascles
volen
al
voltant
d'aquestes, mostrant així les
seues elegants taques blanques
de les ales.
Chotacabras cuellirrojo (Font: Ebird)
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LA BIODIVERSITAT DEL PARC NATURAL

Freixe (Fraxinus excelsior)

Al parc natural podem trobar algun exemplar
dispers d'aquesta espècie. Pot aconseguir
fins a 40 m. d'altura i és una de les espècies
arbòries més frondoses que trobem a
Espanya.
El freixe rep el nom científic de Fraxinus
(prové del grec i el seu significat fa al·lusió a
la facilitat amb la qual les seues branques
tendeixen a separar-se unes d'altres).
És un arbre de fulla caduca, aquestes són
compostes i es disposen sobre les branques
l'una enfront de l'altra, component-se de tres
a sis parells de fulles.

Fulles de Freixe comú
(Fraxinus excelsior).

Freixe (Fraxinus
excelsior)

Es cultiva com un arbre ornamental per les seues
flors decoratives. Es pensa, en la cultura popular,
que no cauen llamps sobre els freixes, tenint est
un caràcter protector.

Sabies què...?
La fusta del freixe s'utilitzava per
a fer mànecs, arcs i carretería,
en ebenisteria i en la fabricació
d'instruments musicals.
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INVESTIGACIÓ, CONSERVACIÓ I CONTROL

L'alteració de la biodiversitat en els oceans
pel canvi climàtic

El canvi climàtic està causant el calfament
dels oceans (superant els 30 °C enguany al
Mediterrani) i també s'està produint
l'acidificació del medi marí per l'augment de la
concentració de CO₂ en l'atmosfera (i la seua
absorció en els oceans) per la crema de
combustibles fòssils. Aquests canvis estan
directament relacionats amb la pèrdua de
biodiversitat marina.
Aquesta acidificació està provocant, entre
altres efectes, la mort de corals en les mars i
oceans.
L'augment de les temperatures de l'aigua té
diversos impactes en els éssers vius marins.
Entre altres, causa que els animals hagen de
fer un sobreesforç per a respirar en zones fora
del seu rang tèrmic. Per tant, estan en
desavantatge enfront d'altres espècies amb
les
quals
competisquen.
Les
altes
temperatures, a les quals els éssers marins no
estan acostumats, poden causar dificultats en
la
seua
reproducció,
com
en
el
desenvolupament dels ous.
L'augment de les temperatures causa
migracions d'espècies cap a zones que
tinguen el seu rang tèrmic, convertint-se en
espècies invasores i causant desequilibris en
la zona, per exemple alterant la cadena
tròfica.
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El desglaç en les zones polars. Font: Ágora.

Una de les conseqüències més visibles és
l'augment de les meduses en les nostres
costes, a causa de l'augment de les
temperatures i a l'alteració de la cadena
tròfica, que fa que hagen menys depredadors
d'aquest ésser viu.
L'augment de les temperatures està causant,
a més, el desglaç de les glaceres en les
zones polars, la qual cosa augmenta el nivell
de la mar i posa en risc les zones
urbanitzades pròximes a la mar de tot el
món.
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INVESTIGACIÓ, CONSERVACIÓ I CONTROL

Seguiment del Cranc Autòcton

Durant aquest segon quadrimestre i com en
anys anteriors hem continuat treballant
estretament amb el servei de Vida Silvestre en
els
censos
de
cranc
autòcton
(Austropotamobius pallipes) i seguiment del
avellanillo (Frangula alnus), espècies incloses
en el Catàleg Valencià d'Espècies de Flora i
Fauna amenaçades.
Quant al cranc autòcton els treballs que s'han
realitzat durant aquest quadrimestre s'han
centrat en el cens de poblacions ja existents al
Parc Natural determinant el nombre d'individus,
grandària i el sexe de l'espècie. Al mateix temps
que es realitzen aquests censos, se supervisa
que no hi haja presència de cranc americà
(Procambarus clarkii), espècie exòtica que
suposa un seriós perill per a la presència de les
poblacions establides de cranc autòcton.

Censant crancs

Els llocs on s'han centrat els treballs de censos:
Tollos de Moluengo
Font Melada
Barranco de la Chirrichana
Barranco de Hórtola

Crancs de riu capturats
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INVESTIGACIÓ, CONSERVACIÓ I CONTROL

Control d'aforament d'empreses de
turisme actiu en Tamayo
En la zona recreativa de Tamayo, al costat del riu
Cabriol, realitzem una regulació de les activitats
d'esports aquàtics, entre ells rafting, padelsurf o
kayak durant els mesos de juliol i agost. La majoria
dels visitants del parc realitzen aquestes activitats
mitjançant
la
contractació
d'empreses
especialitzades en esports d'aventura. La nostra
labor és, principalment, mantindre un volum
sostenible de persones en l'àrea recreativa,
constant aquesta d'un pont, que separa la
Comunitat Valenciana de Castella-la Manxa, d'una
entrada al riu per la qual entren les basses i altres
embarcacions, i d'una xicoteta albereda

Aquest aforament s'ha limitat, prèviament a la
nostra incorporació a la plantilla del parc, a 90
persones de manera simultània. Aquest volum de
persones es va pactar amb les empreses
d'aventura, sent aquestes partícips de la regulació
i comprometent-se a complir amb aquest
aforament. A més de la labor de regulació i
control d'accés a l'àrea recreativa, apuntem dades
relacionades amb les activitats que es realitzen en
el riu, anotant el nombre de vehicles que
accedeixen a la zona, el nombre de clients i
d'embarcacions, així com els particulars que
visiten Tamayo per a bany o altres activitats d'oci,
entre altres coses. D'aquesta manera, es poden
tindre dades oficials de part del parc relacionades
amb aquesta mena d'activitats i dels visitants
d'aquesta zona del Parc Natural
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INVESTIGACIÓ, CONSERVACIÓ I CONTROL

Incendi al Parc Natural
Desgraciadament, enguany amb un clima tan
advers, (la baixa humitat i molta calor) s'han
afavorit les tempestes seques; una d'elles va
provocar el dia 3 de juliol a les 15.24 la caiguda
d'un llamp que va provocar un incendi en el terme
municipal de Venta del Moro.
Dies després la pluja va ajudar a l'estabilització de
l'incendi, va apagar la flama i es van arribar a
nivells del 80% d'humitat. Malgrat aquestes pluges
del dia 5 l'incendi no es dió per extingit fins al dia
20.
La superfície afectada és de 1.462 ha, de les quals
1.139,81 corresponen al Parc Natural. 122 ha són
agrícoles (8,5%), amb afeccions directes a cultius
de vinya, ametler, olivera i cereal.
En total, es van utilitzar 14 mitjans aeris per a
l'extinció de l'incendi, així com 200 operatius
autonòmics i 237 efectius de la Unitat Militar
d'Emergències.
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El relleu de la zona de l'incendi és entre colinado i
muntanyenc. En la superfície de l'incendi existeixen
cotes que van des dels 958 m d'altitud (en el Cerro de
las Tres Cruces), als 550 m en les parts baixes (al
voltant de las Casillas de Moya, on es va iniciar
l'incendi), que coincideixen amb zones agrícoles.
L'abundància de pinyons i d'espècies arbustives
(coscolla i ginebre principalment) i herbàcies
rebrotadoras (com el lastón) augura una ràpida
recuperació.
Algunes de les accions a curt i mitjà termini són:
reduir el flux superficial d'aigua amb barreres
antierosió i la recuperació de la fauna silvestre, entre
ella els ungulats, com la cabra muntesa, mitjançant la
instal·lació de menjadores i punts d'aigua.
L'episodi del 31 de juliol de pluja i calamarsa
posterior a l'incendi ha arrossegat part de la cendra
depositada, deixant al descobert de nou el sòl.
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OBJETIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
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Animem a qualsevol associació, empresa de la Marca
Parcs Naturals, grup, centre escolar i altres entitats
culturals, ecologistes o educatives a participar en el
butlletí.
Et recomanem la subscripció al llistat de distribució de
les notícies de la nostra web.

subscripció
Per a la seua futura visita li recomanem posar-se en
contacte telefònic prèviament. El Centre d'Interpretació
del PN pot romandre tancat de manera ocasional en
l'horari d'obertura a causa de treballs exteriors o a la
realització d'alguna activitat de cap de setmana.
El Centre romandrà tancat els dies 24, 25 i 31 de
desembre i l'1 i 6 de gener.

http://parquesnaturales.gva.es

Centre d'Interpretació
C/Sindicato Agrícola, S/N
46310 Venta del Moro
Horari: de 9h a 14h de
dilluns a diumenge

