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Lagunate
Butlletí quadrimestral del Parc Natural de La Mata-Torrevieja
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EDITORIAL

Durant els mesos calorosos d'estiu s'escolten les xitxarres cantar, amagades entre
les ombres dels pins i els eucaliptus del nostre Parc. La vegetació es torna groga, i
la brisa refresca el camí del viatger que decideix recórrer les nostres diferents rutes,
cadascuna amb el seu encant particular.
Els qui vau recórrer el Parc en aquesta època, vau poder gaudir la ruta del vi amb
els fruits decorant la sendera. Si ens vau visitar a mitjan Agost probablement vau
veure als agricultors veremant el raïm Moscatell d'Alexandria, en una de les
veremes més primerenques de tota Europa.
A l'estiu, en les rutes del Parc, ens emboliquen aromes de diversos elements com el
pi, la ruda de romer o la sal de la llacuna transportada per la brisa. Tots ells aporten
caràcter i identifiquen al Parc Natural, mentre que ofereixen a al visitant un altre
Foto: Miguel Gómez Moreno
nivell de percepció de la naturalesa.
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EDITORIAL
A més, durant el recorregut vau poder
gaudir d'algunes aus que van vindre a
passar l'estiu amb nosaltres, com el
xatraccomú, el falciot o l'oroneta, mentre
que altres es quedaran ací durant tot
l'any.
Cada visita a aquest espai natural ofereix
noves sensacions i experiències que varien
amb les estacions, però totes tenen alguna
cosa en comú: impliquen adquirir
consciència del gran valor ecològic que
tenen les Llacunes de la Mata i
Torrevieja.
Ajuda'ns a conservar-les!

no
mez More

uel Gó
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EDUCACIÓ AMBIENTAL
Busquem consumidors responsables!
Heu parat a pensar en l'enorme quantitat de residus que generem diàriament?
Nosaltres sí, i sentim dir-vos que el volum és aterridor.
I com sabem que no hi ha res millor que veure les coses amb els propis ulls per a
prendre consciència d'elles, al mes de juliol vam realitzar l'activitat "Un berenar
conscient", en la qual vam reflexionar sobre els residus que el nostre berenar en
La Pineda va generar i les alternatives possibles per a reduir-los al màxim..

Imatge: Classificació dels residus en
l'activitat "Un berenar conscient".

Botelles de plàstic, paper d'alumini, llandes, tovallons... Quant contamina la
seua fabricació? Són reciclables? En quin contenidor es depositen? En l'activitat
vam poder resoldre aquests dubtes i moltes més, però...
I vosaltres? Sou consumidors responsables?
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EDUCACIÓ AMBIENTAL

El més important és comprendre que no hi ha millor residu que el que no es
genera. Per a minimitzar-los podem seguir bons hàbits com l'ús de botelles
reutilitzables, portar la teua pròpia borsa per a fer la compra o anar al teu mercat
local per a adquirir productes a granel i de quilòmetre zero.
És essencial que col·laborem en la separació dels residus des
de casa i els depositem en el contenidor adequat: un residu
que s'aconseguisca reciclar no és fem, sinó matèria primera
que evitarà l'explotació de més recursos.
Però, i el que no va en els contenidors de reciclatge?

En el cas dels electrodomèstics, mobles, paelles, pots de
pintura, radiografies i objectes multimaterials (joguets,
xuplons...), podem portar-los a l'Ecoparc més pròxim (en la
carretera de Crevillent CV-905, en el cas de Torrevieja), o a
algun dels ecopunts mòbils.
A més, en molts supermercats trobem llocs específics per a
depositar càpsules i piles usades, mentre que les caixes i restes
de medicaments hem de deixar-los en els punts SIGRE de
les farmàcies.
S'espera que el
contenidor de
matèria orgànica
siga implantat a
meitat de 2022 a
Torrevieja
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Si teniu qualsevol dubte, no dubteu
a preguntar al personal del Parc
Natural. Si tots posem el nostre
granet d'arena, aconseguirem cuidar
la naturalesa com es mereix.

Aneu amb compte! No
és el mateix vidre i
cristall!
Al verd: només vidre.

Al groc, només envasos.
Altres plàstics, a l'Ecoparc.

Paper
tacat?
No,
gràcies! En el blau, sol
cartons i paper net

EDUCACIÓ AMBIENTAL
Tornem a les aules!
Després del confinament d'hivern, per
fi vam poder tornar als col·legis, per a
treballar l'educació ambiental amb
aquells que són el futur del nostre
planeta i el nostre Parc Natural.
D'una banda, l'exposició de nius
“Arquitectura natural”, elaborada al
llarg de molts anys de treball pel
nostre company Justo Ferrer, es va
instal·lar en els instituts IES Núm.1
Llibertes i IES Mare Nostrum. Els
alumnes no sols van visitar l'exposició,
sinó que la van aprofitar per a
aprendre sobre les aus del Parc
Natural i conéixer-les més de prop.

D'altra banda, els educadors del Parc van visitar l'IES Mare Nostrum, on al llarg
de dues jornades van realitzar una sèrie de xarrades en les quals més de 200
alumnes d'ESO i Batxillerat van començar a conéixer i a apreciar els valors
ambientals del Parc Natural, ja que des d'enguany l'institut és Ambaixador del
Parc Natural i tenim molts projectes i col·laboracions per davant.
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ACTIVIDATS DEL
PARC
Exposició "Ales en els aiguamolls del sud"
Des del 15 de juliol al 31 d'agost, el Centre
d'Interpretació del Parc Natural va comptar
amb l'exposició “Ales en els aiguamolls del
sud". En l'exposició vam poder gaudir de vint
fotografies i un preciós vídeo que mostren la
bellesa i el comportament habitual dels ocells
que resideixen als nostres aiguamolls.
L'autora de l'exposició és Lola López, qui va
començar en aquest món a primerenca edat,
quan la fotografia era analògica i amb revelat
químic. Actualment s'especialitza a capturar
moments en el medi natural.

Per a veure més fotos de Lola accedeix
al següent enllaç:
https://fotografialola.wordpress.com/
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Tindre-la amb nosaltres va ser
un plaer ja que, a més del vessant
artístic, el treball de Lola
sempre persegueix “l'objectiu de
posar en valor i donar a conéixer
la biodiversitat de la nostra
terra”, tal i com va explicar en la
inauguració, on també va
recordar la importància de
l'ètica i el respecte a l'hora de
realitzar fotografies.

ACTUACIONS DE
CONSERVACIÓ
Cens mensual d'aus
Una vegada al mes, l'equip del Parc Natural col·labora amb el personal del Servei de
Vida Silvestre per a realitzar el cens d'aus en les llacunes de la Mata i Torrevieja.
El cens es realitza de manera simultaneja per dos equips. La metodologia utilitzada
és sempre la mateixa, mantenint els mateixos punts de control, situats en llocs clau
per a poder realitzar un cens de manera rigorosa. A més, per a triar el dia de
l'actuació es tenen en compte paràmetres meteorològics, com la presència de núvols
o la intensitat del veient.
Aquest mes de juliol, els censadors habituals van estar acompanyats per companyes
del Parc que estaven realitzant voluntariat, reforç i substitució. En la llacuna de la
Mata vam poder constatar i gaudir la presència d'ocells tan cridaners com el becut o
els capó reial, que fan un alt en el camí en la nostra terra, mentre que en la llacuna de
Torrevieja vam poder localitzar la colònia de flamencs nounats.
Aquesta labor de seguiment ens permet tindre coneixement dels moviments dels
ocells i l'estat de les seues poblacions, per a així realitzar una adequada gestió i
conservació, tant de l'espai natural com de la gran quantitat de biodiversitat amb la
qual comptem.
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ACTUACION DE
CONSERVACIÓ
Actuacions de la brigada:
defensors de les nidificacions
Gran part de les actuacions realitzades pel personal del Parc Natural aquest
quadrimestre s'han centrat en tractar de protegir les zones de nidificació dels
ocells del Parc.
Així, la brigada de conservació va continuar
detectant i delimitant zones sensibles, on
l'accés de persones poguera ser especialment
perjudicial. Una d'aquestes actuacions va ser
el clos i senyalització del salmueroducte de la
llacuna de Torrevieja.

D'altra banda, com és habitual, també hem ampliat el clos de canyes que protegeix
les platges de la llacuna de la Mata, zona de nidificació favorita per a espècies com
el corriol camanegre. El dia 15 de juny la brigada va comptar amb la col·laboració
d'un grup de voluntaris del Parc Natural, entre els quals es trobava el grup Scout
de Torrevieja. Amb un equip tan gran i entusiasta vam ser capaços d'avançar
moltíssim. Gràcies a tots!
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ACTUACIONS DE
CONSERVACIÓ
Actuacions de la brigada:
guerra a la processionària
Aquesta papallona nocturna rep el nom
per la seua manera de desplaçar-se en
fila índia quan són erugues, a manera de
processó, sent habitual veure aquestes
processons en les pinedes mediterrànies.
A final d'hivern o inici de primavera les
erugues descendeixen en fila al sòl per a
enterrar-se i formar el capoll. A l'estiu
ixen en forma de papallona per a
apariar-se, i és ací quan la nostra
brigada actua per a aconseguir la
disminució de la seua població.

El mes de juliol la brigada de
manteniment del Parc va col·locar 138
caixes parany, on s'afigen feromones per
a atraure a les papallones mascle i evitar
la seua reproducció. Aquests paranys es
col·loquen estratègicament prop dels
camins forestals per a crear un espai més
segur per al visitant.
No obstant això, és important recordar que, malgrat aquest control, la
processionària continua existint, i que per a evitar accidents els gossos han d'anar
lligats i mantindre's dins de les sendes senyalitzades.
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VOLUNTARIAT
Junts contra la "basuraleza"
En 2017 naix el projecte “LIBERA, unidos contra la basuraleza”, de la mà de
SEO/BirdLife en aliança amb Ecoembres. El seu objectiu és conscienciar i mobilitzar a
la ciutadania per a mantindre els espais naturals lliures de fem.
Aquest mes de juny un grup de tretze amics i voluntaris del Parc Natural ens vam unir
en una jornada de neteja inclosa en la campanya "Libera 1 m² contra la basuraleza",
organitzada pels nostres ambaixadors de Projecte Mastral. En concret, vam recollir fem
en la zona de Los Palomares, que tot i que està fora dels límits del Parc té moltes
possibilitats d'acabar sent arrossegada cap a les llacunes o cap a la mar: el gran abocador
natural dels nostres temps.
En aquesta activitat, a més de fer una gran labor mediambiental, vam estar resolent
dubtes sobre el sistema de reciclatge, i vam aprendre que els nostres residus poden tindre
moltes altres vides, i que només són “fem” quan els abandonem.
Moltes gràcies a tots per la vostra ajuda!
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ACTUALITAT
el retorn dels flamencs
Els flamencs han tornat a niar al Parc! Ha sigut una
grata sorpresa, perquè enguany no comptaven amb
la tranquil·litat del confinament com a aliada, però
contra tot pronòstic van tornar a establir una colònia
en la llacuna de Torrevieja, tal com es va constatar el
mes de maig.
Després de la seua detecció es va mantindre un
seguiment per a assegurar el benestar de la colònia.
No obstant això, a principis de juliol van saltar les
alarmes socials davant el rumor de la seua possible
pèrdua. Per sort, ràpidament es va confirmar que
aquesta s'havia desplaçat a una zona on la
concentració de sal és menor i hi ha més aliment
disponible.

La incubació dels
flamencs dura
aproximadament
de 27-31 dies.

Enguany s'han pogut censar uns 227 pollastres de flamenc, menys que l'any
anterior, quan es van albirar aproximadament 1200. Aquesta informació ha sigut
corroborada gràcies a la dedicació de l'equip del Parc Natural i col·laboradors
externs.
Els pollets es
caracteritzen pel seu
color gris i formen grups
nombrosos, anomenats
guarderies, que són
supervisats per uns pocs
flamencs adults.
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ACTUALITAT

Mentre escrivim aqueixes línies, a mitjan agost, els pollets continuen sans i
segurs, i ja estan molt grans, així que esperem que comencen a volar en pocs
dies.
Volem aprofitar aquest article per a fer una sèrie de recomanacions que faran les
visites d'observació d'ocells més amenes i satisfactòries per al visitant; però també
més respectuoses per a les aus.
No oblides els teus prismàtics!
Recorda que has de portar els gossos lligats.
La nostra fauna necessita tranquil·litat: Aproxima't en silenci als observatoris i
no t'acostes massa als animals.
Protegim els hàbitats caminant només pels camins habilitats.
Per favor, cuida els observatoris i si trobes fem ajuda'ns a mantindre'ls nets.

Foto: Roberto pastor
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ACTUALIDAD
xicotetes accions que salven vides !

Posem fi al projecte desenvolupat per
l'Associació Faunatura Recull, Recicla i
Rescata, finançat pel programa Allibera
d'Ecoembes i Seu Birdlife, un compromís
amb la conservació de la biodiversitat.
Mitjançant aquest projecte, i al llarg d'unes
jornades de voluntariat es va dur a terme la
retirada de residus a l'entorn del Parc
Natural. Una vegada recollits i seleccionats es
van reutilitzar els que es van poder, i amb ells
es van crear estructures que afavoriran la
conservació de la fauna, com ara abeuradors
auto-emplenables o caixes niu per a
l'avifauna. Però sobretot estructures antiofegament com a rampes d'eixida, xarxes de
fugida i plataformes flotants per als animals
atrapats en les basses de reg.
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En zones limítrofes al Parc existeixen nombroses basses de reg que poden resultar
perilloses per a la fauna, ja que les seues parets plàstiques són extremadament
esvaroses i dificulten que els animals puguen eixir d'elles, per la qual cosa poden
morir ofegats.
Gràcies al projecte i a la col·laboració del personal del Parc s'ha pogut realitzar la
instal·lació en aquestes basses. Agrair enormement a Mariano Torres Jiménez,
responsable del Raso Pequeño, finca en la qual es van col·locar els elements antiofegament, per la seua ajuda, predisposició i compromís amb la conservació de la
nostra biodiversitat.
Estem segurs que ocells, mamífers, amfibis i rèptils ens ho agrairan.
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Redacció :
Equip tècnic del Parc Natural de la Mata i Torrevieja
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