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EDITORIAL
La tardor és època de renovació en els aiguamolls valencians. Arriben les pluges i
amb elles es garanteix que quan arribe la pròxima primavera tot estarà preparat
perquè el cicle de la vida puga tornar a completar-se una vegada més.

Es tracta de renovar-se per a continuar avançant, però sense oblidar d'on venim.
Lluny queda ja la data del 12 de desembre de 1988 en què va ser declarat el
Paratge Natural de la Comunitat Valenciana El Fondo, però saber el punt de
partida és important també per a poder analitzar el moment actual.

Al mes de decembre celebrarem el 30 aniversari de la declaració del Fondo com a
Espai Natural Protegit i serà llavors el moment de fer balanç. De moment estem
treballant per a renovar el compromís amb el nostre entorn social i organitzar els
actes que anirem anunciant per a celebrar amb els seus integrants aquests trenta
anys d'història. Us esperem a tots!

L'Equip de Gestió del Parc Natural El Fondo

01

COMUNICACIÓ I DIVULGACIÓ
Activitats planificades
Les activitats en el tercer trimestre de l'any han vingut emmarcades dins de la campanya d'estiu sota el
lema “Vine a l'ombra dels Parcs Naturals”. D'aquesta manera en els mesos de juliol i agost va haver-hi
una programació especial per a animar a població local i turistes a continuar visitant aquest espai
natural protegit.
El mes de juliol organitzarem les activitats “Ornitòleg per un dia” i “Refugis de fauna”, on els participants
van poder implicar-se directament en activitats de seguiment i conservació de la nostra fauna. En la
primera d'elles els inscrits van participar en una jornada d'anellament científic gràcies a la col·laboració
del grup GALA, que ens aporta dades des de l'estació d'esforç constant que mantenen des de fa més de 25
anys al Fondo.
Amb l'activitat “Refugis de Fauna” es va mostrar als visitants les dificultats que troben hui dia espècies
de mamífers com l'eriçó, que tenen en les nostres xarxes de comunicació per carretera la seua principal
amenaça. La jornada es va completar amb la construcció d'un refugi per a eriçons i l'alliberament
d'alguns exemplars procedents del Centre de Recuperació de Fauna.
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A l'agost el protagonisme va ser per al treball que es realitza diàriament en els tres centres de
recuperació de fauna amb què compta la Comunitat Valenciana amb l'activitat “Operació retorn”. En
ella vam conéixer de primera mà l'important paper que exerceixen aquests hospitals en la rehabilitació
de la fauna silvestre, el protocol d'actuació o les principals causes d'ingressos d'alguns dels pacients que
han passat pel centre.

Finalment el mes de setembre vam posar el focus en un grup d'espècies tan necessàries com
desconegudes, com és el de les ratapinyades. L'activitat “Escoltant la nit” va incloure una xarrada a la
sala d'audiovisuals del Centre d'Interpretació del Fondo, on es va parlar sobre la biologia i conservació
de les espècies de ratapinyades més rellevants a la Comunitat Valenciana. Una vegada acabada la
xarrada va haver-hi també una eixida de camp on, amb l'ajuda d'un receptor d'ultrasons es va poder
detectar a les espècies presents en l'aiguamoll.
La programació estival va acabar amb una xarrada sobre la flora dels saladars i les seues adaptacions a
un mitjà tan difícil i per això la titulem “Vivint al límit”.
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Resum de visitants
El nombre de visitants atesos en el que va
d'any ha sigut en total de 16.898, dels
quals 4.711 han sigut visitants
Informats, 1.962 són visitants integrats en
grups concertats, 9.201 visitants lliures
que no sol·liciten informació en el Centre i
autoritzats, en la seua majoria per a
accedir per la Porta Nord.

Autoritzats
6%
Concertats
12%

Lliures
54%
Informats
28%

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Seguiment de les poblacions de cranc blau
La Brigada de Conservació i manteniment ha realitzat aquest últim trimestre el seguiment i control de la
població de cranc blau (Callinectes sapidus), una nova espècie invasora la presència de la qual s'ha
comprovat en la xarxa d'assarbs que connecten el Parc Natural El Fondo amb la desembocadura del riu
Segura.
Després de constatar-se la seua presència en les aigües del Parc es va iniciar el mostreig de les seues
poblacions mitjançant la instal·lació de nanses que han sigut dissenyades i fabricades pel propi personal
del Parc, adaptant-les a les característiques de l'espècie i del Fondo. Aquests paranys són revisats de forma
periòdica i registrades les captures de forma sistemàtica, identificant mascles i femelles, a més de possibles
individus amb ous. Des de mitjan mes de Maig quan es va iniciar el programa de captures fins a l'1
d'Octubre s'han capturat un total de 244 exemplars dels quals 204 corresponen a mascles i 40 a femelles.
Amb tota aquesta informació es pretén conéixer l'estat de les seues poblacions, a més de la seua distribució
dins del Parc i el seu grau d'adaptació, la qual cosa permetrà adoptar mesures encaminades al seu control.
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Seguimiento vía satélite de las cercetas pardillas en el PN Hondo
El 3 de septiembre el Servicio de Vida Silvestre de la
Generalitat Valenciana y el Área de Ecología de la
Universidad Miguel Hernández finalizaron los
marcajes de Cerceta pardilla con emisores GPS-GSM
de la empresa ECOTONE. Desde junio se han
marcado 11 ejemplares, de los cuales 4 son machos
y 7 hembras. Todos los individuos pertenecen al
programa de reforzamiento poblacional que realiza
el servicio de Vida Silvestre de la Generalitat
Valenciana.
Estos emisores nos permitirán conocer casi a tiempo
real los desplazamientos de estas aves durante el
periodo invernal. Además de conocer sus rutas
migratorias, nos permitirá detectar zonas de riesgo
y sus causas de mortalidad.
Durante los meses de julio y agosto los movimientos
de las cercetas han estado mayoritariamente
concentrados en las charcas del centro de visitantes
y el embalse de Poniente.

A finales de verano los ejemplares han
comenzado a realizar movimientos a otras
charcas como los cotos del Espigar, La Raja y
Galiana e incluso han realizado algunos
desplazamientos a los cotos de Múrtulas y
Santa Fé en el Parque Natural de las Salinas
de Santa Pola.
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ACTUALITAT
30 Aniversari de la declaració d'Espai Protegit
No serà fins a desembre de 1994 quan s'aprove
una nova Llei d'Espais Naturals Protegits de la
Comunitat Valenciana, en la qual s'establia
una reclassificació de les categories de
protecció, per la qual cosa a partir d'aquell
moment El Fondo passa a ser Parc Natural de
la Comunitat Valenciana.
El 12 de desembre de 1988 el Consell de la
Generalitat Valenciana va reconéixer mitjançant
Decret l'elevat interés ecològic de l'aiguamoll del
Fondo. La necessitat de canalitzar l'interés creixent
de la societat valenciana en la protecció del medi
natural, donarà com a resultat la Llei 5/1988 per la
qual es regulaven els Paratges Naturals de la
Comunitat Valenciana, una llei en l'esperit de la qual
estava el facilitar la protecció d'espais singulars
mitjançant la figura dels Paratges Naturals.

El primer cap de setmana de desembre està
prevista la celebració del 30 aniversari de la
declaració del Fondo com a espai protegit, amb
un programa d'actes que es donarà a conéixer
en breu i en els quals volem comptar amb la
vostra assistència.

US ESPEREM!

La mariposa tigre (Danaus chrysippus)
La mariposa tigre (Danaus chrysippus (Linnaeus, 1758)) es un insecto lepidóptero de la familia
Nymphalidae. En los últimos años se han descrito hasta 3 subespecies de ese taxon, de las cuales D.c.
chrysippus es la que se puede ver en el P.N. de El Hondo (en 2015 se citó también a D. c. alcippus.
http://ahsa.org.es/mariposas/detectada-en-el-hondo-ejemplares-de-una-subespecie-de-la-mariposatigre).
Esta mariposa, de hasta 8 cm, tiene un color naranja muy vistoso y uniforme excepto en el borde de sus
alas, que aparece el negro salpicado de puntos y manchas blancas. La cabeza también es negra con puntos
blancos. Como la mariposa tigre es migradora nos la podemos encontrar desde junio hasta diciembre en las
zonas costeras de clima mediterráneo de la Península Ibérica. Y es durante el mes de octubre cuando más
ejemplares se pueden observar.
En el Hondo abunda el matacán o correhuela
lechosa (Cynanchum acutum), principal planta
nutricia de la larva de la mariposa tigre, lo que
unido al clima hace de este lugar uno de los
hábitats idóneos para esta especie. Si os queréis
deleitar con el avistamiento de esta preciosa y
gran mariposa no dejéis de visitar el P.N. de El
Hondo en estas fechas.
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COL·LABORACIONS
A què ens referim quan parlem de biodiversitat?
Vicent Sansano
President de la Junta Rectora del Parc Natural El Fondo
La paraula biodiversitat és un terme científic que,
en pocs anys, ha passat al llenguatge habitual
dels mitjans de comunicació i de la ciutadania en
general. Realment és un vocable recent, que va ser
utilitzat per primera vegada en algunes
publicacions científiques nord-americanes, a finals
dels anys 80 del segle passat. El seu ús se va anar
generalitzant a partir de la inclusió del terme
biodiversitat en el Conveni sobre diversitat
biològica, signat en la Cimera de la Terra de Río de
Janeiro el 1992.
Però, a què fem referència exactament quan
parlem de biodiversitat? La resposta a esta
pregunta cal buscar-la en l’article 2 d’aquest
Conveni sobre diversitat biològica, de Río de
Janeiro. Diu així: per diversitat biològica s’entén la
varietat d’organismes vius de qualsevol font,
incloent-hi, entre d’altres, els ecosistemes
terrestres, marins i altres ecosistemes aquàtics i
els complexos ecològics dels quals formen part;
això compren la diversitat dins de cada espècie,
entre espècies i també la diversitat dels
ecosistemes. Per tant, segons això, quan parlem de
biodiversitat estem parlant de tres coses diferents.
1. La diversitat d’espècies, que fa referència a la
relació d’espècies que conviuen en un determinat
territori i la seua diversitat taxonòmica; així com a
la seua abundància relativa o a la presència
d’espècies endèmiques, entre d’altres.
2. La diversitat genètica, que al·ludeix a la
diversitat que hi ha entre els individus d’una
mateixa espècie. Fa referència a la composició
genètica de la població i a la deriva genètica, els
intercanvis de gens amb altres poblacions, etc.
3. La diversitat d’ecosistemes, que fa referència a
la diversitat d’ambients que podem trobar en eixe
territori; és a dir, la diversitat de biòtops, la
diversitat de comunitats biològiques, les
interaccions d’aquestes entre si i amb els biòtops,
etc.
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Estos tres aspectes de la biodiversitat són
fonamentals per a l’adaptació dels éssers vius al
seu entorn, i als canvis en aquest; i són
determinats també en la dinàmica dels equilibris
naturals i en l’estabilitat dels ecosistemes. Tots
tres s’han de protegir i s’han de conservar,
perquè com més alta siga la biodiversitat, més
estables seran els ecosistemes i més estable serà
també la pròpia biosfera; i més i millors serveis
ambientals i recursos alimentaris, medicinals,
industrials, etc. disposarem els humans per a fer
front a les nostres necessitats.
Malauradament però, la biodiversitat es troba
amenaçada per l’activitat humana a tot el
planeta; i la seua pèrdua és un dels problemes
ambientals més greus als que ens enfrontem des
de fa dècades. S’ha arribat a afirmar que la
pèrdua de biodiversitat que estem provocant els
humans en l’actualitat, es equiparable a la de les
grans extincions naturals del passat, que
canviaren dràsticament l’aspecte del planeta i

l’evolució dels éssers vius.
A més, ara mateix, este problema es veu agreujat
pel ràpid procés de canvi climàtic que estem vivint,
i que està suposant ja, canvis importants en les
àrees de distribució geogràfica de les diferents
espècies, i en els equilibris dels ecosistemes. Este
canvi climàtic, provocat igualment per l’activitat
humana, afavorirà l’extinció de moltes espècies,
fins i tot, abans d’haver estat conegudes i
estudiades.
Cada espècie, o cada varietat d’aquesta, o cada
ambient, cada bosc, cada aiguamoll, cada platja o
costa rocallosa que desapareix, debilita a la resta i
suposa un empobriment de la biosfera i de
nosaltres mateixos. Per això, cal que aprenguem a
conèixer i apreciar la riquesa natural del nostre
entorn, per poder gaudir d’ella; i cal també que
aprenguem a identificar les agressions que
suporta, per a poder protegir-la millor.

Danaus chrysippus (dalt)
i Danaus chrysipuus ssp.
alcippus (baix), ambdues
presents al Fondo són un
exemple de varietat
intraespecífica.
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CONEIX EL TEU PARC
La Vereda de Sendres
La vereda de Sendres o Cendres es el topónimo de la vía pecuaria que corona y delimita en la parte Norte
al Parque Natural de El Hondo. Una vía con mucha historia, una vereda con mucha tradición y un camino
que a día de hoy, bien conocido y asfaltado, utiliza mucha gente para dirigirse desde y hacia zonas rurales
del Camp d'Elx, de Crevillent, de Santa Pola y cómo no, para visitar el P.N. del Hondo.
Esta vía fue utilizada como itinerario hacia el puerto de Alicante por los carros que transportaban la ceniza
y piedra de sosa hasta el puerto para exportar hacia regiones francesas donde finalmente elaboraban el
jabón, aunque también existía una industria de producción de jabón de base local.
Entonces, la ceniza resultado de quemar las “plantas barrilleras” o sosas jaboneras (Suaeda sp., Salsola
sp., Atriplex sp., Arcthrocnemum sp., Salicornia sp., etc), caía al camino, dejando un rastro inconfundible
de “cendres” (“cenizas”, en valenciano), gracias al cual se denominó entonces “Vereda de Cendres”.
La Vereda de Cendres es una Vía Pecuaria, un camino tranquilo, un camino rural circundante al P.N. del
Hondo, el límite entre palmeral y carrizal, repleto de paisajes típicos del campo, y que a mucha gente le
evoca el camino hacia el descanso, pues es también el camino hacia las playas de la comarca donde pasan
los días de verano muchos de nuestros vecinos.

OS RECORDAMOS QUE PODÉIS HACERNOS LLEGAR VUESTRAS SUGERENCIAS Y
COMENTARIOS A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO
parque_elhondo@gva.es
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