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El Parc Natural de la Mata i Torrevieja no és només el conjunt de les plantes i
animals que viuen en ell, sinó una cosa molt més complexa i, al nostre parer,
satisfactoria: El nostre Parc també està format per totes aqueixes persones que,
d'alguna o una altra manera, es relacionen amb ell: veïns de poblacions pròximes,
excursionista assidus, treballadors de l'entorn, voluntaris, amants de la naturalesa,
agricultors…
Aquest número de Lagunate està ple d'exemples: Coneixerem la història de com
la col·laboració entre empresa salinera, personal del Parc, agents ambientals i
amics de les aus ha possibilitat una nidificació de flamencs històrica. O com un
gran grup de voluntaris de tota la Comunitat Valenciana va vindre per a millorar
el nostre entorn. També descobrirem les aventures de l'esparver K8A gràcies al
treball dels nostres Ambaixadors, i recuperarem coneixements quasi oblidats de la
mà d'alguns dels agricultors locals.
Si esteu llegint aquestes línies no hi ha dubte que vosaltres també sou Parc
Natural. Gràcies per ser ací.
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Fibres naturals al Parc

Espart i albardí, dues plantes de la mateixa família, les gramínies, que han fomentat
el desenvolupament social gràcies a la seua funció com a fibres estructurals.
Passejant per la ruta groga del Parc, podem acariciar les nombroses plantes
d'albardí que emmarquen el camí circumdant a les llacunes. I mentre caminem per
la lloma de El Chaparral trobem comunitats d'espart que esguiten el paisatge de
bosc baix. Aquestes diferències d'hàbitat ajuden a diferenciar totes dues espècies,
sobretot quan no estan en flor.
Publicación
Proyecto Mastal
y monitorización
Les fulles d'aquestes plantes semblen cilíndriques,
ja quede s'enrotllen
quan
les
de los niveles de la laguna.
condicions climàtiques són àrides, amb la finalitat de no perdre aigua per
evapotranspiració. I aquest és el moment en el qual les fulles s'endureixen i arriben
al seu òptim per a ser recol·lectades.

Espart i albardín són fibres molt similars; de fet l'albardí tambié es coneix com
espart bord, i el seu nom científic fa referència a la seua similitud amb l'espart:
Lygeum spartum. Alguns aspectes que ens ajuden a diferenciar-los són: el gruix de
les fulles, el port de la planta, l'hàbitat i la floració.
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Albardí (Lygeum spartum)

Espart (Stipa tenacissima)

L'espart és la fibra més utilitzada, ja que ofereix
major resistència, fermesa i durabilitat. No obstant
això, al nostre Parc Natural s'ha utilitzat més
l'albardí per la seua major abundància.

Amb les fibres d'espart encara s'elaboren
cabassos, cordes, cofins, estores, sarandes,
cistelles, espardenyes, maromes, sarnatxos i
també es folren i posen anses a les garrafes de
vidre per a protegir-les dels colps i facilitar
el seu transport.

Publicación de Proyecto Mastal y monitorización
de los niveles de la laguna.

Actualment a l'entorn de la Mata l'ús de l'albardí com a fibra estructural està
extint. No obstant això, fa no gaire, de fet alguns vilatans encara ho relaten, les
virtuts d'aquesta planta eren ben conegudes en la zona:
-Con las hojas del albardín hacíamos “vencejos” y “pavas”- Comenta Eduardo.
Els “vencejos” eren cordes de fibres trenades de més o menys 1 m de llarg amb els
extrems nuats fortament, que s'usaven per a lligar les garbes del ségol. Diu Eduardo que
el fort gruix dels nusos dels extrems ajudava al fet que el "vencejo" no s'afluixara, ja que
actuava de topall amb la mateixa corda.

"Vencejo"
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Les “pavas” eren estructures de protecció per a les tomaqueres de secà, i consistien
en manolls de fulles d'albardí clavats en la terra com una estacada i lligats en la
punta com si foren tendes de campanya. Aquestes "pavas" es col·locaven en la cara
de llevant de cada mata, perquè el vent no les tombara i estigueren protegides.

"Pava"

Espart i albardí; plantes de l'entorn que s'aprofitaven com a recurs. Vertaders
recursos sostenibles, perquè són autòctones, adaptades al clima, renovables a curt
termini i biodegradables. A més, els seus usos ens connecten amb les tantes
generacions que han tingut a bé deixar-nos el llegat del seu aprenentatge.

Moltes gràcies, naturalesa; moltes
gràcies, fibres vegetals; moltes
gràcies,
avantpassats;
moltes
gràcies, Eduardo.

4

Fantàstiques associacions

Un dels reptes que ens hem proposat en el P.N. de les Llacunes de la Mata i
Torrevieja és la restauració d'hàbitats. Per a això s'han realitzat diverses
actuacions, entre les quals s'inclou la plantació d'espècies pròpies de l'Hàbitat 5330
Matolls Mediterranis de la Directiva Hàbitats de la Unió Europea. Aquest hàbitat
conté la vegetació potencial de la zona forestal de la Llacuna de la Mata. Amb la
restauració vegetal en àrees desforestades que no s'han regenerat de manera
natural, es pretén consolidar i desenvolupar una sèrie de processos naturals que
facen possible una futura regeneració sense necessitat de més intervencions.
Considerem que les actuacions dutes a terme Publicación
entren dins
de laMastal
denominada
de Proyecto
y monitorización
de los niveles de la laguna.
"Restauració ecològica".
Una de les plantes més utilitzades ha sigut el llentiscle (Pistacia lentiscus L.), del
qual estimem més de 10.000 exemplars plantats des de 2017.
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I a ella li dediquem aquest article, per a comprendre com una espècie pot
desencadenar relacions tròfiques i fluxos d'energia sent un element fonamental per a
una regeneració natural en les intervencions humanes.
Quan el llentiscle comença a ser arbust d'envergadura podem detectar diverses
espècies d'artròpodes que estan íntimament associats amb la planta. Aquests animals
de la classe Insecta, Ordre coleoptera i família Chrysomelidae s'alimenten de les
seues fulles, i les seues larves s'enterren en el sòl formant part de la biodiversitat del
sòl forestal.

Lachnaia vicina (Lacordaire 1848) es
caracteritza per els colors vius amb
punts negres. Pot confondre's amb els
d'altres
coleòpters
com
les
comunament anomenades "marietes",
arribant a denominar-se falsa marieta.
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Lachnaia variolosa (Linnaeus,
1767) és fàcilment distingible,
amb èlitres rojos i xicotets punts
negres amb relleu.

Macrolenes dentipes (Olivier, 1808)
Es caracteritza per tindre un tòrax
de color ataronjat molt cridaner.
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No ens podem oblidar de la gran multitud d'artròpodes que utilitzen el llentiscle
com a refugi i deixen aquestes imatges tan espectaculars en els matins del Parc
Natural.

La planta de llentiscle és imprescindible, i una de les protagonistes del nostre Parc,
atraient a nombroses espècies d'invertebrats i creant un microhàbitat.
Amb les seues arrels aprofundeix en el sòl forestal extraient nutrients i generant
fluxos d'energia, mentre que també protegeix les llacunes de l'erosió provocada
pels episodis de fortes pluges.
En definitiva un súper arbust imprescindible al Parc Natural.
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Una primavera molt flamenca

Com ja sabeu, des de fa dos anys els flamencs crien en la llacuna de Torrevieja, però
aquesta primavera la concentració d'aquestes aus en el dic central va ser
excepcionalment gran, arribant a formar una colònia reproductora de més de 9000
exemplars. Una de les majors d'Espanya!
Des del primer moment van començar les labors
de seguiment i vigilància per a garantir la
tranquil·litat i seguretat de la colònia. Entre altres
accions, es va prohibir l'accés al dic central i es va
controlar diàriament l'estat dels tancaments, que
van ser reparats per la nostra brigada de
manteniment davant qualsevol desperfecte. A més,
l'empresa salinera va evitar activitats que
pogueren molestar a les aus.

A poc a poc, la colònia va anar abandonant el dic central cap a zones amb major
disponibilitat d'aliment, per a formar les anomenades “guarderies”, en la qual uns
pocs adults cuiden de tots els pollastres.
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El cens realitzat a l'agost va
confirmar la presència de 4133
pollastres en la guarderia, una dada
impressionant si tenim en compte
que en la primera nidificació vam
tindre al voltant de 1200. A més,
després de visitar la colònia ja
abandonada, hem calculat un èxit
reproductiu d'al voltant del 91%:
Una dada per a estar molt contents i
orgullosos del treball realitzat.

Aquestes
increïbles
xifres
demostren que és possible la
compatibilitat entre l'extracció de
sal i la conservació, i no haurien
sigut possibles sense la gran
implicació de moltes persones:
empleats i treballadors de la
salinera, personal del Parc, agents
ambientals, voluntaris i amants de la
naturalesa...
Enhorabona a tots!

10

Foto: Federico Kenzelmann

Caminant cap a la conservació de
la natura

Continuem treballant per a millorar el nostre Parc Natural, i aquest quadrimestre
l'equip habitual del Parc hem rebut una visita tan esperada com valuosa.
El passat 14 de maig un gran grup de companys de VAERSA, l'empresa pública de
la Generalitat Valenciana que presta els seus serveis al Parc Natural, va celebrar una
jornada de voluntariat corporatiu amb nosaltres. Al costat d'ells també van estar els
nostres Ambaixadors de ADIEM.
Els treballs es van centrar en tres àrees: la conservació de fauna, la millora de
l'accessibilitat i la restauració vegetal, i confiem que els resultats siguen del vostre
grat.
Va ser una jornada molt profitosa i bonica, que no va fer sinó augmentar el nostre
compromís amb la millora i protecció dels nostres Espais Naturals. Moltes gràcies a
tots. Seguim!
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Conservació de fauna
Treballem en la protecció de les ribes de la
llacuna on nidifiquen espècies com el
corriol camanegre, amb l'ampliació de la
pantalla de canyís que evita l'accés a
aquestes zones.

Accesibilitat
Col·loquem els nous cartells en braille del
jardí botànic, i reparem i ampliem el tram
de passarel·la accessible per a cadira de
rodes, amb la construcció de 2 baixadors i
2 bancs. Tot això, a més, reutilitzant fusta
d'antigues passarel·les, cedida per
l'Ajuntament de Guardamar.

Restauració vegetal
Repoblació d'un bancal abandonat
mitjançant la tècnica de plantació
extrema, que aprofita fins a l'última
gota d'aigua.
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El trepidant viatge de K8A

En la revista passada us vam presentar el projecte "Volant entre Salinas i Vinyes",
que duu a terme l'Associació Faunatura en col·laboració amb el Parc Natural. Us
comptem alguns avanços!
El mes de juny es va aconseguir implantar un transmissor gps a un esparver cendrós
mascle, batejat com “K8A”. L'objectiu és poder seguir els seus moviments i conéixer
més sobre els seus hàbits al Parc, com per exemple quines són les seues principals
zones d'alimentació. Gràcies a aquesta informació podrem millorar les estratègies
per a protegir l'espècie.
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Però aquest gps també ens està
permetent acompanyar a K8A en la
seua migració tardorenca: El dia 11
d'agost el nostre protagonista va
prendre aire, es va acomianadar de les
nostres llacunes i va començar el seu
viatge cap a Àfrica.
Sabem que va abandonar la península
per cap Tiñoso i va sobrevolar la mar
mediterrània durant 9 hores fins a
arribar a Àfrica.
Mentre escrivim aquestes línies, K8A
avança a través del desert del Sàhara, a
la recerca del lloc ideal per a passar
l'hivern.

En uns mesos descobrirem si torna a triar el nostre Parc per a criar l'any que ve.
Cuida't i que tingues molta sort, company! Ens veiem a la primavera!

L'esparver cendrós és una espècie catalogada com a “vulnerable” a la
Comunitat Valenciana. La millor àrea de cria de la província
d'Alacant es troba al nostre Parc Natural, on enguany s'han
comptabilitzat 13 parelles nidificants.
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Nous ambaixadors en el PN

El 24 de maig, amb motiu del dia Europeu dels Parcs, es van entregar els títols
d'Ambaixadors del Parc Natural de las Lagunas de la Mata i Torrevieja.
Enguany van renovar com a ambaixadors 3 centres educatius: CEIP Ciudad del
Mar, IES Mare Nostrum i IES num. 1 Libertas, que continuen treballant en
diversos projectes d'educació, sensibilització i comunicació dels valors del Parc
Natural. També van renovar títol Proyecto Mastral, per la seua extraordinària
tasca de comunicació i el seu projecte de monitoratge del Parc Natural, així com la
fundació ADIEM, molt implicada en la protecció del Corriol camanegre a través
de la protecció de les seues platges de nidificació.
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Finalment, enguany s'estrenen com a Ambaixadors l'Associació Faunatura, que
porta més de dos anys treballant en diversos projectes de conservació i educació
ambiental dins del Parc.
Durant la jornada el personal del Parc Natural va mostrar el seu agraïment per la
labor realitzada per tots els Ambaixadors i va entregar els diplomes acreditatius. A
més, va ser una nova oportunitat per a posar en contacte als diferents
Ambaixadors, que ja col·laboren en diversos projectes conjunts.

QUÈ ÉS UN AMBAIXADOR D'UN PARC
NATURAL?
Un Ambaixador/a d'un Parc Natural és aquella
entitat o persona física reconeguda per col·laborar
activament en tasques de conservació, educació
ambiental o divulgació dels valors d'aquest.
Per tant, ser Ambaixador significa ser part del
Parc Natural, i convertir-se en el seu
representant més enllà dels límits físics de l'espai
protegit.
Els Parcs Naturals han de contribuir a millorar
els processos de concertació social i participació a
través de la implicació dels diferents sectors de la
societat en la conservació de la Naturalesa., i com
a reconeixement a aquests sectors s'ha creat la
figura d'Ambaixador.
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