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MANTENIMENT I CONSERVACIÓ

MARJA-flora-L

Accions de conservació al Parc Natural
Entre la vasta diversidad d'espècies
vegetals presents de la Marjal no és
d'extranyar trobar espècies
declarades "En Perill d'Extinció".

El Narcís de Pérez-Lara és una d'elles.
En la Marjal hi ha poblacions naturals a les
quals se li fa un seguiment.
ISABEL CAMINAL

Però també reforcem la seua població amb plantacions,
buscant zones adequades, plantant i fent el seu seguiment.
Ja portem uns anys treballant amb ella, amb la inestimable ajuda del CIEF,
WWF-Alacant i, aquesta tardor, amb el CEIP Alfadalí d'Oliva (pág 10).

Parentucellia viscosa és una altra d'elles.
Es fa un cens o seguiment de població natural.
Aquesta planta no compta amb un programa propi de
multiplicació i plantació, però sí hem provat, amb l'ajuda dels
tècnics de Vida Silvestre, a fer una recollida de llavors i la seua
sembra en una zona senyalitzada i controlada. És prompte
encara per a veure resultats, possiblement dins de dues
primaveres o, amb molta sort, en la pròxima.

Hem recollit els treballs amb Narcissus perezlarae i P. viscosa i els hem
integrat en el projecte MARJA-flora-L, destinat a plantes vasculars herbàcies
i flors; aquest és el seu primer any de vida.
Ho contem en "Accions i Proyectes" de la nostra pàgina Web.
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UN ANY AMB L'ANGUILA
Accions de conservació al Parc Natural
No és que aquest siga l'any de l'anguila, de fet, hi
ha actualment una discussió sobre el declivi de
l'estat poblacional de l'espècie ( Anguilla

anguilla ); però sí és l'any en el qual s'han canviat
coses en la Marjal.
Vam tancar l'any passat eliminant senyals de
"Vedat de Pesca" i vam inaugurar aquest any
instal·lant senyals de "Reserva de l'Anguila", un
total de 10 senyals al llarg del rius Salinar, Bullent
i Racons, en la Bassa de Sineu i en el Regalatxo.
La declaració de la Marjal com a "Zona de
Reserva d'Anguila" suposa tres grans canvis: es
prohibeix la pesca, s'han de fer millores d'hàbitat i
es fan alliberaments d'anguila.
Les anguiles alliberades provenen de la
Piscifactoria de Tuéjar. Aquest any, en 5 soltes,
s'han alliberat en la Marjal 14.100 anguiles, uns 265
kg.
Sempre que podem, ho fem coincidir amb
col·legis, instituts o altres centres educatius. Dos
col·legis, un total de 38 alumnes i alumnas, han
participat en aquests alliberaments i han aprés un
poquet més sobre la vida d'aquests peixos.
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MANTENIMENT I CONSERVACIÓ

SAMARUC I GAMBUSIA

Accions de conservació al Parc Natural
La Piscifactoría d'El Palmar realitza diverses prospeccions a l'any d'ictiofauna en la Marjal de
Pego-Oliva. Se sol trobar xanguet, madrilla bagra, gambetes, samaruc, gambusia, i, a vegades,
agulla de riu; fa ja molt temps que no es captura fartet ni punxoset, dos peixos en perill d'extinció.

El samaruc (Valencia hispanica) és una
espècie endèmica que també està en perill
d'extinció, viu en aigües pròximes als ullals i de
molta
qualitat.
Aquesta
espècie
està
considerada un bioindicador de la qualitat de
les aigües: si hi ha samaruc, les aigües són de
bona qualitat. En la Marjal hi ha una població
xicoteta però aparentment constant; a més,
s'han fet soltes per a millorar el seu estat
poblacional.

La gambusia (Gambusia holbrooki) és una espècie exòtica i
invasora, introuïda en la dècada dels 60 per al control del
mosquit, que és capaç de colonitzar els ambients més diversos:
rius, lacunes, séquies, ullals, etc. En la Marjal es troba, amb un
nivell poblacional alt.

Hi ha hagut vegades que en les prospecciones s'han trobat en el mateix
lloc samaruc i gambusia, un detall que ens ha cridat l'atenció i, sense
traure conclusions precipitades, hem volgut comentar-lo ací.
No hem sigut els primers, és d'interés l'Informe Tècnic 06/2015 de
Vida Silvestre; sembla que el mantenimient d'una temperatura de
l'aigua relativament baixa (18ºC) durant gran part de l'any
no afavoreix la proliferació de la gambusia.
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CAMPANYA TRACHEMYS 21
Accions de conservació al Parc Natural

La Campanya d'enguany va durar des d'abril fins a
finals de setembre. D'ella desataquem:
Col·laboren 4 entitats: Pego Viu, Creu Roja Oliva,
ADENSVA i VOLUNS.
Han participat 34 persones de Pego, Oliva,
Bellreguard, Palma de Gandia, Ondara, Dénia y
Madrid.
S'han retirat 139 Trachemys scripta i s'han
registrat 4 autòctones, 3 Emys orbicularis i la
reintroducció d'1 Mauremys leprosa capturada
en el 2020.
La Campanya apareix en la Web del Parc,
apartat "Accions i Projectes".
Introducció de las captures pels participants "online".
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LA BRIGADA NO PARA!

Les tasques que executa la Brigada del Parc no cap en aquest Butlletí; aquestes són algunes d'elles:
La Zona d'Especial Conservació, el "senillar", té una xarxa de canals i séquies antigues
que conecta tots els Lluents, conformant tota una massa d'aigua. I així ha de ser, per
això, la Brigada ha guiat i ajudat a la màquina amfíbia del LIFE-wetlands4you a
buidar trams d'aquesta xarxa obstruïts per la vegetació.

Col·labora en la retirada de mobiliari i utensilis que han utilitzat
els cuidadors i voluntaris del Projecte de Reintroducció de
l'Àguila Pescadora.

La Brigada participa els controls dels
"Joquerons", llocs de caça d'ocell aquàtic,
observant la seua ubicació, materials
empleats o residus oblidats.

Les Brigades
dels diferents
Parcs
col·laboren
entre si. En
aquest cas, la
Marjal ha tirat
una mà al
Montgó en una
tasca silvícola.

05

MANTENIMENT I CONSERVACIÓ

ULLALS 14

LA BRIGADA NO PARA!

La Brigada executa una tasca important de conservació, el seguiment de Cranc Blau, instal·lant i
retirant les trampes, mesurant temperatura i salinitat de l'aigua i revisant les captures.

També du a terme una altra tasca important de conservació, retirada de flora
exòtica com a ricí, acàcia, Pennisetum spp, miraguano., onagara, etc..

Instal·la i manté instal·lacions per a compatibilitzar l'ús públic.
En l'Observatori del Bovar han col·locat pilons per a evitar que
els vehicles s'isquen de les pistes i les seues rodadures
compacten el sòl i destrossen la vegetació.

Ha participat en el manteniment del
Patrimoni Històric, buidant i visibilitzant
un antic habitatge residencial de la
noblesa d'Oliva ubicada en el Blau del
Calapatar.

Y moltíssimes més
coses, la llista és
llarga.
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ACTIVITATS REALITZADES EN EL PARC

Resum d'activitats guiades pels Educadors Ambientals en el tercer
quatrimestre de l'any.

Comencem aquest quadrimestre acollint-nos a la
Campanya pel Dia dels Drets de la Infància i Adolescència.
A principis d'octubre, el dia 2, es van acostar per la Marjal un parell de centres d'acolliment per a
passar un matí de dissabte entretingut.
I així va ser. O, almenys, és el que desitgem. Quasi una dotzena de xavals i xavales van aprendre i
van jugar a les nostres proves, preguntes i habilitats.
A més, vam fer un preparat cassolà per a repel·lil els mosquits.

Tant de bó us hàgueu sentit
acollits i hàgueu passat un
matí molt agradable.
El Parc sí que va gaudir molt
amb vosaltres.
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La campanya Canta, vola i eléva't com els ocells! es va celebrar a l'octubre. El Parc es va acollir a
ella donant a conéixeer treballs i projectes sobre ocells migratoris; vam organizar un parell
d'activitats per a tots els públics, en la primera vam assistir a una estació d'anellament, gran font
de coneixement d'ocells e les seues migracions; i en la segonda vam donar a conéixer el projecte
de reintroducció d'águila pescadora i la instal·lació recent d'una ruta ornitológica autointerpretada.

TÍFICA
N
IE
C
A
D
A
N
R
O
J
T
D'ANELLAMEN
Impossible d'organizar sense la col·laboració
de Birdwatchig Spain i del Grup Pit-Roig.
Una bona oportunitat per a conéixer els ocells
passeriformes que viuen o visiten la marjal de
la mà d'experts que dediquen part del seu
temps a aquesta labor.
En aquesta estació científica vam poder
conéixer les seues característiques físiques i el
seu cant; així com el procediment per a
realitzar l'anellament científic d'aquests ocells:
tècnica de captura i manipulació, determinació
d'edat i sexe, anellat, etc.
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Un recorregut per la Ruta Ornitològica del riu
Bullent
inaugurada
recentment
per
l'Ajuntament de Pego.
A part de l'avistament de les diferents espècies
pròpies d'aiguamolls, vam poder conéixer de
primera mà el projecte de reintroducció de
l'àguila pescadora en la Marjal Pego-Oliva.
Amb aquest ruta vam aprendre: els seus
costums, el seu vol, el seu cant, els seus
problemes, la seua situació… i com podem
col·laborar en el projecte.
Moltes gràcias a la col·laboració de técnics del
projecte de reintroducció i a Magic & Nature,
empresa que va dissenyar de ruta ornitológica.
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ELS MISTERIS DE LES
DUNES

En novembre vam començar realitzant de nou un
passeig interpretatiu pel sistema dunar de la platja
d'Aigua Morta d'Oliva, per a conéixer-lo des d'un punt
de vista més tardorenc.
Malgrat de la pluja inicial, els assistents van anar
descobrint els misteris que oculta aquest ecosistema
tan extrem i, alhora, fràgil:
El binomi marjal-restinga.
La formación dels sistemes dunars.
Les plantes i animals més característics
d'aquestes dunes.
Problemàtica d'aquest ecosistema i els seus
habitants.
Un matí que va començar amb un ambient tardorenc
no gens afable amb les últimes cuetades d'un
temporal mediterràni, però va finalitzar amb un dia
esplèndid d'aprenentatge i observació al costat del
mar.

Per a finalitzar el mes i dins de la Campanya de
"Amb Molt de Gust, Consum Responsable" de
Parcs Naturals vam realitzar una visita cultural
guiada per a conéixer més a fons el cultiu de
l'arròs en la Marjal Pego-Oliva.
L'arròs ha acompanyat la Marjal durant molt de
temps, i això es reflecteix en el paissatge i en
l'entorn.
Des del berenador de la Muntanyeta Verda hem
fet una excursió, caminant junt al riu Salinar, fins
als arrossars, ara inundats.
En aquesta ocasió, ens han acompanyat la “SAT
Grup Arrosser Tanques” i el “Grup Agrícola de
Pego”, empreses locals productores d'arròs, als
que volem agrair des d'ací la seua col·laboració.

BOMBA I BOMBÓ.
ARRÒS DE LA MARJAL

SAT Grup Arrosser Tanques
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PROGRAMA D'EDUCACIÓ AMBIENTAL
... EL QUE VOLEM ACONSEGUIR ÉS...

A finals del passat any es va presentar el nou Programa
d'Educació Ambiental amb aquests 3 projectes:
Projecte "Coneix la Marjal".
Projecte "Embaixadors de la Marja-Mama".
Projecte "La marjal m'inspira".
Amb l'inici del curs escolar hem començat a posar-ho en
pràctica en col·legis i instituts de la zona.

CONÉIXER I AMAR PER A CONSERVAR
Però aquest inici de curs estrenem una cosa,
'acció
l
a
n
aquest inici de curs proposem a l'alumnat
Passa
i aquests són alguns exemples:

CEIP ROSALIA BONDIA (PEGO)
1r y 2n de Primària.

Treballem els conceptes d'espècies autòctons i exòtiques.
Ens recolzem ambla Campanya Trachemys.

CEIP AMBRA (PEGO)
3r i 4t de Primària.

Treballem el llenguatge per e-mail, la Marjal en general i
una espècie migratòria i vulnerable, l'anguila.
Llàstima que la meteorologia va impedir participar en una
solta d'anguiles

CEIP ALFADALÍ (OLIVA)
3r i 4t de Primària.
Vam
aprendre
una
espècie
en
perill
d'extinció, el narcís de
Pérez-Lara.
I van actuar: van plantar
unes 1800 plantetes!
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IES ENRIC VALOR (PEGO)
1r d'ESO.
Diverses
sessions
amb xarrades, jocs,
exposicions...
Vam
comentar
algunes tasques i
van
proposar
possibles accions a
fer més endavant.
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COL·LABORACIÓ

LLIBRES I NATURA
Humor i medi ambient

"Quítame el pan, si quieres, quítame el aire, pero no
me quites tu risa...
Niégame el pan, la luz, la primavera, pero no tu risa
nunca porque moriría"
Pablo Neruda. Poeta xilé, premi Nobel 1971

El dibuix humorístic té un gran poder per a atrapar l'atenció de l'espectador. Per això, en
aquesta ocasió us vull recomanar un llibre en el qual l'humor gràfic s'utilitza com a eina per
a despertar consciència ambiental d'una manera més atractiva.
"¡Houston, tenéis un problema!" és una recopilació de més d'un centenar de vinyetes de
l'obra ambiental gràfica del periodista i il·lustrador Juan López Rico, publicades per ell en
diferents mitjans al llarg de diversos anys.
Editat per Silsania Books i amb pròleg del periodista ambiental i director d'EFEverde, Arturo
Larena, totes les vinyetes giren al voltant dels principals problemes que afecten el medi
ambient amb traços i missatges senzills.

Mª Esther Martí Martínez
Ambientòloga
Educadora Ambiental del PN Marjal Pego-Oliva

MÉS INFO EN:
silsaniabooks.com
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PRESÈNCIA DE LA PAPALLONA TIGRE (Danaus
chrysipuss) EN La MARJAL DE PEGO-OLIVA

Text i fotos per Brigida Torres

La fotografia de naturalesa, sobretot de les xicotetes espècies com a papallones,
libèl·lules, marietes, fongs, orquídies, etc., és la meua gran passió. Actualment soc
membre de l'"Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza" (Aefona).
Fa uns anys, uns companys del Fotoclub Cambra Fosca, al qual pertany, em van indicar
que en els aiguamolls de la Marjal havien trobat unes papallones precioses. A partir
d'ací, i per la meua ansietat per fotografiar-les, vaig començar a observar-les: quina
era la seua planta nutrícia, on dormien, on posaven els seus ous i quan es deixaven de
veure pel nostre parc.
Així va ser com vaig descobrir la papallona tigre ( Danaus chrysipuss ), una espècie de
lepidòpter de la família Nymphalidae . .
És una papallona migratòria que procedeix d'Àfrica i, des dels anys 80, es constata la
seua presència en les costes mediterrànies de la Península Ibèrica.
A la Comunitat Valenciana no requereix mesures especials de conservació, encara que
sí els seus hàbitats que estan afectats per la contínua degradació del litoral
mediterrani espanyol (BDB GVA). No obstant això, està catalogada com a vulnerable en
el Llibre Roig dels Lepidòpters del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte
Democràtic..

Es caracteritza per ales de color ataronjat, amb un àpex negre i taques blanques. La
femella és més xicoteta que el mascle. Són papallones tòxiques o desagradables per
als depredadors aviaris, i es caracteritzen també per un preciós vol lent i ondulat.
Dins de l'espècie hi ha una generacion efímera que no migren i la vida de les quals
s'estima en 3 i 6 setmanes i altres que migren i tenen una vida entre 8 i 9 mesos
(generació Matusalem).
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En la Marjal de Pego-Oliva, l'he poguda veure
durant els últims anys des de finals de setembre
fins a principis de novembre. Normalment després
de la sega de l'arròs i entre els aiguamolls situats
entorn del "Camí d'*Estalons". Dormien en xicotetes
branques i pals dels aiguamolls i fins i tot es podien
trobar algunes que descansaven més pròximes als
camins.

Exemplars de papllona tigre posades
sobre una branca
Papallona tigre al costat d'una olivarda en
flor (Dittrichia viscosa)
La seua planta nutrícia és molt variada
encara que principalment es nodreix de
corretjola (Cynanchum actum) i altres
de la família Asclepiadaceae (Asclepias
spp.), de les quals es coneixen més de 140
espècies. En la marjal he pogut observar
que es nodreixen de branques d'olivarda
(Dittrichia viscosa).
Enguany, després de diverses visites al parc i consultar amb els companys de fotografia, no he
pogut trobar cap.
El dubte és si no ha pogut desenvolupar-se, bé perquè els ha fallat la seua planta nutrícia, ja que
posen els seus ous en les seues fulles i s'alimenten d'ella, bé perquè la temperatura no ha sigut
favorable, o potser simplement jo no les he trobades.
Aprofite per a agrair qualsevol informació addicional de la qual jo manque i recordar que està
catalogada com VU vulnerables..

brigi_torres@hotmail.com
Facebook: Brigi Torres
Instagram: @ascella_
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LA MARJAL EN ELS MITJANS DE
COMUNICACIÓ
VERDE Y AZUL. La Comunitat Valenciana recupera l'àguila pescadora,
quasi desapareguda d'España
Verde y Azul es fa ressò del projecte de reintroducció de l'àguila
pescadora (Pandion haliaetus) en la Marjal de Pego-Oliva.

INFORMACIÓN. Un documental de la Marjal de Pego-Oliva, en el
festival Gastro Cinema
El 29 d'octubre es va projectar el documental "La Marjal de Pego-Oliva" en
el Museu Arqueològic Provincial d'Alacant. Realitzat pel Taller d'Imatge de
a Universitat d'Alacant. La cinta realitza un passeig gastronòmic per aquest
espai únic, destacant el sistema tradicional del cultiu de l'arròs.

YouTube. Les aus en el Parc Natural Marjal Pego-Oliva (arrossars en la Comunitat Valenciana)
El fotògraf alemany Thomas Schaefer ens ofereix la seua visió de l'aiguamoll i els ocells que
podem observar en ell a través d'unes impressionants instantànies i enregistraments curts
realitzats durant els anys que va residir en la zona.

OBERTURA MUNTANYETA
VERDA I MIRADOR
El 10 de desembre es va obrir la pujada al Mirador de
la Muntanyeta Verda (obri, passa i tanca) de
dilluns a divendres (no festius)
de 9:00 a 13:00.
També es va obrir l'atenció al públic en el Punt
d'Informació de la Muntanyeta Verda els
dimcres i divendres (no festius)
de 11:30 a 14:30.
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LES VAQUES COM A EMBORNAL
DE CARBONI
Fundació Global Nature

La Fundació Global Nature, en col·laboració amb el ramader local Francisco Panella, i dins
del projecte LIFE Wetlands4Climate (W4C) ha apostat per continuar amb la introducció de
vaques al Parc Natural Marjal de Pego-Oliva (Comunitat Valenciana) per a "testar com el
seu pasturatge pot ajudar a la restauració i conservació dels aiguamolls i reforçar així el seu
potencial com a embornals de carboni".
Les vaques van ser adquirides i
introduïdes per primera vegada
en la marjal de Pego-Oliva fa 2
anys dins del projecte LIFE
Paludicola, amb la finalitat de
millorar
l'hàbitat
d'ocells
palustres migratoris com la
txitxarra d'aigua (Acrocephalus
paludicola) i altres espècies
amenaçades.
Amb aquest nou projecte (W4C) s'avaluarà la seua importància com a embornals de
carboni dels aiguamolls ja que, quan els aiguamolls es troben ben conservats, poden
emmagatzemar grans quantitats de carboni. Antonio Guillem, responsable de Global Nature
a la Comunitat Valenciana, ha explicat que "amb el ramat introduït a Pego es busca
analitzar l'impacte de la ramaderia controlada en els aiguamolls i com el pasturatge ajuda a
retirar una vegetació que de morir allí acabaria alliberant CO₂".
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TALLER D'EXPERTS

Els dies 2 i 3 d'octubre va tindre lloc a Xàbia un taller d'experts sobre "Reintroducció de l'àguila
pescadora a la comarca de la Marina Alta".

Després dels 3 anys que ha durat la fase
experimental de reintroducció de l'àguila
pescadora al Parc Natural de la Marjal
Pego-Oliva (Muntanyeta Verda), s'han
reunit un grup d'experts per a valorar
l'evolució del projecte i discutir les
condicions de l'ampliació a partir de 2022.

Al taller han assistit especialistes, tant
nacionals com internacionals, i s'han
realitzat diverses conferències per a
explicar i difondre les experiències de
reintroducció de l'àguila pescadora a
Espanya i altres zones d'Europa.
Amb aquest taller s'han definit una mica
millor aspectes tan importants com la
nova ubicació en el cap de Sant Antoni,
l'ampliació
del
Hacking
de
la
Muntanyeta Verda i els punts de
recollida origen d'exemplars per al 2022.
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PRÒXIMES ACTIVITATS
Si vols saber més sobre les activitats, consulta la nostra web o inscriu-te
en el nostre llistat de distribució, ACÍ.

I RECORDA: TU POTS PARTICIPAR
No oblides que pots aprofitar aquestes pàgines per a publicar fotos, articles,
col·laboracions… en definitiva, que el butlletí puga ser un lloc de trobada de tots els que
apreciem la Marjal. Recorda que tenim nova secció de Llibres i Naturalesa en la qual
pots participar recomanant-nos algun llibre.
Per a fer-nos arribar el que us agradaria que publicàrem en aquestes pàgines
quadrimestrals podeu enviar-nos-ho per correu electrònic a l'adreça de
parque_pegooliva@gva.es.

Redacció: Equip Tècnic del Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva
Generalitat Valenciana
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i
Transició Ecològica
C/ Llavador nº 5.
C.P.:03780, Pego. Alicante.
Telf.: 679 195 227 / 966 40 02 51
e-mail: parque_pegooliva@gva.es
web: http://parquesnaturales.gva.es
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