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Lagunate
Butlletí quadrimestral del Parc Natural de La Mata-Torrevieja
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EDITORIAL
La fauna més cridanera del nostre Parc Natural són les aus, la indubtable
importància de les quals atrau a milers de visitants cada any, però hui volem fer
justícia i dedicar-li aquestes pàgines a una heroïna diminuta que s'amaga sota les
aigües: l'artemia salina.
Aquest crustaci és un animal filtrador, mesura menys de 10 mm i s'alimenta de
bacteris, algues unicel·lulars, xicotets protozous i detritus del mitjà.

I què la converteix en vital per a la vida en el nostre aiguamoll?
Doncs, que ha aconseguit adaptar-se per a viure en ambients molt salins, que
normalment són tòxics per a la majoria d'organismes. Així, l'artemia pot
desenvolupar-se amb normalitat sota salinitats d'entre 80 i 220 grams de sal per
litre d'aigua.

1

EDITORIAL
Per damunt d'aquestes concentracions, la nostra amiga té una estratègia radical
però eficaç: ella mor, però abans allibera els ous que es queden enquistats, i es
mantenen molt temps latents, fins que la salinitat torne a ser suportable.

Després de les abundants pluges de primavera, mentre escrivim aquestes línies,
estem gaudint d'una gran eclosió dels ous d'artemia en les nostres llacunes. Els
adults ja es poden veure a simple vista en grans quantitats, sorprenent a molts dels
nostres visitants.
Aquesta abundància d'aliment ha atret a moltes aus, com els flamencs, i ens està
regalant una primavera espectacular.
Si no hagueren animals, plantes o bacteris extraordinaris, capaços de viure en
aigües hipersalines, les nostres llacunes no tindrien aliment que oferir a les aus, i
aquestes segurament passarien de llarg.
Us imagineu un món sense artemia salina? Nosaltres, no.
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EL clima en el parc
natural
Iniciem l'any batent rècords

Els nostres ambaixadors de Proyecto Mastral col·laboren des de l'any 2015
amb AEMET recollint dades sobre la pluja caiguda en els 3 pluviòmetres que
gestionen. Com ja sabeu, un d'ells es troba en el Centre d'Interpretació del
nostre Parc.
Aquesta presa de dades ha donat resultats molt sorprenents sobre les
precipitacions d'aquests mesos.
L'any hidrològic (que comença a l'octubre) va començar sent el segon més sec
del segle, ja que fins a febrer les pluges registrades van ser un 35% inferiors al
normal. No obstant això, quan ja estàvem alarmats, va haver-hi un gir
inesperat del guió: El mes de març de 2022 va batre el rècord de pluges des
que es tenen registres a Torrevieja (any 1927)!; tant en dies de pluja, com en
litres recollits.
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EL clima en el parc
natural
En concret, el rècord de març es va registrar en la Mata, on van caure 204,6
litres per metre quadrat.
Per si no fos prou, durant el mes d'abril ha continuat plovent i pocs dies abans
d'escriure aquestes línies, el dia 20 d'abril, ja s'havien registrat a Torrevieja
281 litres per metre quadrat… La mitjana anual per a la nostra ciutat!

Aquestes pluges van ser un respir per a la vegetació, que estava patint per tants
mesos de sequera.
Publicación de Proyecto Mastal y monitorización
de los niveles de la laguna.

D'altra banda, l'aigua de pluja disminueix la salinitat de les llacunes permetent
l'eclosió dels ous d' artemia salina, que es converteix en una gran font
d'aliment per a les aus del Parc.
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conservació d'hàbitats
Treball en equip contra les
espècies invasores
Les Espècies Exòtiques Invasores (EEI) són aquelles plantes o animals exòtics que
s'estableixen en un ecosistema natural i constitueixen una amenaça per a les espècies
natives. Aquestes espècies són una de les majors causes de pèrdua de biodiversitat en el
món.
El Parc Natural de les llacunes de la Mata i Torrevieja està envoltat de zones
urbanitzades, per la qual cosa és comuna que s'escape algun animal domèstic o alguna
planta de jardí. Tots hem vist en el camp cotorres, agapornis, cactus, mimoses... Totes
elles són espècies invasores!
De totes la flora exòtica, la que presenta un major caràcter invasor és el tabac morú
(Nicotiana glauca), que ocupa àmplies superfícies de bancals abandonats dins del Parc.

És una planta de la mateixa
família que les tomaques
(Solanacea) i procedeix de
Amèrica del sud.
S'estén
molt
ràpidament
gràcies a la seua capacitat de
rebrot i l'enorme nombre de
llavors que produeix cada flor.
A més, produeix substàncies
alelopàtiques, que resulten
verinoses per a la resta de les
plantes, eliminant així als seus
competidors.
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Nicotiana glauca

conservació d'hàbitats
Per a afrontar aquest problema necessitem la implicació de la població, per la qual
cosa aquest quadrimestre s'han desenvolupat diverses activitats al Parc centrades en la
restauració d'hàbitats naturals i l'eliminació d'espècies invasores.
Com per a canviar el món necessitem la implicació dels més xicotets, els centres
educatius IES Mare Nostrum i CEIP Ciudad del Mar estan realitzant diferents
projectes en els quals, a més d'aprendre sobre aquest problema per a la biodiversitat,
han col·laborat activament en la retirada de Nicotiana al Parc.

Alumnes del Mare Nostrum y Ciudad del Mar, treballant durament.

Cartells realitzats per alumnes del IES Mare Nostrum.

6

CEIP Ciudad del Mar, recollint
flors de Nicotiana.

conservació d'hàbitats
Volant entre salines i vinyes
Reconeixeu aquestes siluetes? Segur que si sou habituals del Parc haureu vist a
aquests dos rapinyaires sobrevolant el canyís, però pot ser que molts no siguen
conscients de la seua importància.

Són l'arpella occidental i l'esparver cendrós, i estan catalogades com “En Perill
d'Extinció” i “Vulnerable”, respectivament, en el Catàleg Valencià d'Espècies
Amenaçades.
Ambdues troben al Parc una zona de descans, refugi, alimentació i reproducció, sent
el lloc en el qual més parelles d'esparver cendrós nidifiquen de tota la província
d'Alacant.
Les dues espècies nien en el sòl, entre el canyís, per la qual cosa és molt important la
conscienciació i el respecte dels visitants, estant totalment prohibit caminar per
aquestes zones.
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conservació d'hàbitats
Aquest
quadrimestre,
l'Associació
Faunatura està desenvolupant el seu
projecte "Volant entre Salinas i Vinyes",
en el qual també participa el Parc
Natural. És un projecte centrat en
l'educació ambiental i en la conservació
d'aquestes dues espècies.
D'una banda s'han dut a terme activitats
d'educació ambiental, amb la finalitat de
donar a conéixer aquestes aus i informar
de la importància de respectar les seues
zones de cria. A més, es manté muntada
una carpa informativa prop del Centre
d'Interpretació, tots els caps de setmana
de mes i mes.
A més, els voluntaris que participen en
aquest projecte han realitzat altres
accions com la revisió del clos que
protegeix les zones de cria i la reparació
dels trencaments que permetien l'accés a
aquestes.
Des d'ací, el nostre agraïment a tots els
voluntaris per aquesta gran labor.
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TREBALLANT DIA A DIA
Economia circular al jardí botànic
La brigada del Parc Natural continua amb la
construcció i manteniment del jardí botànic.

Continuem plantant atractives espècies amb flor
prop del nostre hotel d'insectes, que ja està ple
de clients satisfets, disposats a pol·linitzar la
vegetació del nostre Parc en agraïment.

I com també volem que els éssers humans
estiguen a gust al nostre jardí, la brigada ha
preparat bancs utilitzant fusta reutilitzada, per
a reduir al màxim la nostra petjada ecològica.

Aquestes
fustes
procedeixen
d'antigues
passarel·les de les platges de Guardamar, que ens
han sigut cedides per l'Ajuntament. La brigada
del Parc Natural les va recollir, les va restaurar i,
gràcies al seu treball i enginy, aqueixes
passarel·les ja tornen a tindre una segona vida.
Esperem que les gaudiu tant com nosaltres.

On uns altres veuen Residus...
Nosaltres veiem oportunitats!
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EDUCACIÓ
AMBIENTAL
Nidejant: reciclant per a la vida
Un passeig pel Parc al capvespre ens pot portar sorpreses inesperades. Què és
aqueixa espècie de miol a la llunyania? I aqueix cant greu que ix d'entre els arbres?
Probablement són els nostres rapinyaires nocturns, que ens observen amagats
mentre es preparen per a una llarga nit d'activitat.
Gràcies a les observacions i censos realitzats al llarg dels anys, sabem que els
rapinyaires nocturns que habiten, o han habitat, el Parc són: el mussol comú, el
mussol banyut i, en menor mesura, el xot i l'òbila.

D'ells, el mussol banyut és l'ocell més
cridaner, a causa de la seua grandària
i els seus curiosos plomalls al cap.

Amb una mica de sort podrem
observar-los en la zona de la Pineda,
mentre que també és molt habitual
escoltar-los en fosquejar, o trobar
alguna de les egagròpiles que deixen
sota els seus posadors: boles d'os i pèls
que no digereixen, i que ens donen
molta informació sobre la seua dieta:
xicotets vertebrats, especialment
micromamífers.
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EDUCACIÓ
AMBIENTAL
Per a afavorir la presència d'aquests animals al Parc comptem amb l'ajuda dels
nostres amics de l'Associació Faunatura, que dins del seu projecte Restaurant
Hàbitats ens van proposar una interessant iniciativa: reciclar les cistelles de nadal
transformant-les en nius de mussol banyut.
Per a això, el mes de desembre vam llançar una campanya de recollida de cistelles
nadalenques que va tindre molt bon acolliment, ja que van ser diversos els amics
que es van acostar al Centre d'Interpretació per a entregar-nos les seues.
Finalment, el dia 2 d'abril es va celebrar l'activitat en la qual un grup de voluntaris
van transformar aquestes cistelles: serrant les anses, eliminant adorns i entreteixint
branques de pi per a tapar els buits. A més, en aquesta jornada també es van
construir i van col·locar caixes niu d'òbila i xot.
Esperem que els agraden tant com a nosaltres, i que prompte tinguem nous
rapinyaires nocturns al nostre Parc.
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CONEIX EL TEU PARC
NATURAL
Llentiscle, una arbust amb molta història
Quan caminem per la zona on comencen les rutes del Parc, crida l'atenció uns
arbustos, d'un o dos metres d'altura i forma encoixinada pel vent, que destaquen
entre els antics bancals. Són llentiscles i tenen molt a veure amb l'origen del nom
de la Mata.
Segons les investigacions de Juan Antonio Pujol, un gran exemplar de llentiscle
creixia antigament a l'entorn del que hui és la torre de la Mata i servia com a
referència de la població per a mariners i visitants, donant-li finalment nom a la
localitat.
La seua hipòtesi va quedar reforçada amb el descobriment d'un mapa d'Esteban
Pavón, dibuixat en 1752, en el qual pot veure's un gran arbre al costat del nom de
“La Mata”.
Imatge cedida per Juan Antonio Pujol
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CONEIX EL TEU PARC
NATURAL
El llentiscle és un arbust perenne, molt aromàtic, de fulles compostes i cridaners
fruits rojos. Aquests fruits només són visibles en les plantes femenines, ja que és un
arbust dioic: amb individus mascles i femelles independents.
Aquesta planta ha tingut gran importància en la cultura mediterrània. Els fenicis ja
la utilitzaven en el comerç marí, com a farciment per a transportar els atuells i
altres productes sense que es trencaren. D'altra banda, la resina del llentiscle,
coneguda com màstic, perfuma l'alé i enforteix les genives, per la qual cosa el seu
comerç va ser molt important a la Grècia antiga.
Hui dia, continua sent famosa la “resina de
Chios”, o “llàgrimes de Chios”, que s'utilitza,
entre altres coses, com a vernís per a quadres.
En el sud-est peninsular també s'ha utilitzat per a
netejar i donar un cert sabor a l'aigua dels aljubs si
aquesta es corrompia.
Per desgràcia, recentment el llentiscle s'està recol·lectant de manera
indiscriminada, ja que ha guanyat molta fama com a element de les composicions
florals.
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ACTUALITAT
Començant amb el projecte de Monitoratge del
Parc Natural
En aquestes pàgines us presentem el pròxim projecte que es desenvoluparà al Parc
Natural, el projecte Chan-twin.
Aquest projecte té com a objectiu la creació d'una xarxa de monitoratge remot i
automàtic de les condicions ambientals, biològiques i de l'ús turístic de la llacuna de
la Mata. Això inclou prendre dades sobre el nivell d'aigua de la llacuna, quantitat i
distribució espacial de visitants o censos d'ocells. Per a això, s'instal·laran una sèrie
de sensors que prendran aquestes dades i les enviaran als investigadors del projecte
per a la seua anàlisi. Les dades adquirides pel projecte seran de gran valor per a la
gestió i conservació del Parc, amb l'objectiu final de conciliar el seu ús turístic amb
la conservació i protecció del mitjà. La investigació la desenvoluparà un grup
multidisciplinari d'investigadors de diferents departaments de les Universitats
d'Alacant i València, incloent ecòlegs, informàtics o investigadors de l'àrea de
turisme.
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ACTUALITAT
La primera activitat que s'ha dut a terme al Parc és la col·locació d'una gravadora
acústica en la llacuna de la Mata. Aquest tipus de gravadores guarda de manera
automàtica el so que hi ha al seu al voltant, especialment el dels ocells, encara que
també pot detectar alguns invertebrats que produeixen so o amfibis. Els primers
enregistraments es van prendre entre febrer i març de 2022, quan es va constituir
un experiment pilot per al projecte. Aquests enregistraments estan sent
actualment analitzats en els ordinadors de la universitat per a identificar, de la
forma més automàtica possible, la presència de diferents espècies d'ocells i la seua
abundància relativa.
L'anàlisi dels enregistraments es fa usant
algorismes i tècniques d'anàlisis complexes.
Amb aquestes dades podem saber quines
espècies són presents al parc, on estan i a
quines hores del dia són més actives. A més,
si aquestes dades es continuen prenent al
llarg del temps, poden resultar informació
de gran qualitat per a saber coses tan
importants com si les poblacions d'ocells
estan augmentant o disminuint, o quan és
millor moment per a visitar el parc si es
desitja observar una espècie en concret.
El projecte està només començant, però
esperem prompte poder oferir molta
informació de qualitat sobre el parc, no sols
a l'equip gestor d'aquest, sinó també a les
empreses de turisme locals i a la població en
general.
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