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Penyagolosa: els noms i les plantes
JM Sanchís
Penyagolosa per als amants de la natura i l'aire lliure en aquesta part del país, ha sigut sempre
el nostre referent. Des de fa molts anys, recórrec els seus paisatges, “m’alimente” amb la seua
naturalesa, tan canviant al llarg de les estacions de l'any i continue sorprenent-me, sobretot,
amb la seua rica flora.
Llegint les reflexions etimològiques que Jesús Bernat ens feia en un número anterior d'aquest
butlletí (nº9), i des del més profund dels dies del confinament, no he pogut per menys que
relacionar les seues propostes amb les meues pròpies experiències. Des de les nostres
excursions juvenils, àvids de fer cim, a les més recents en les quals, ja en la maduresa, més
assossegats, ens recreem en una rica flora (GOLOSA) que recobreix els seus vessants i boscos.
Nostres primeres correries i aventures amb la roca les vam donar en aquesta COLOSSAL
muntanya. I ascendint al pic, sens dubte, haurem estat a punt de trepitjar una flor rèptil, la
sanguinària (Paronychia kapela), que passa desapercebuda si vas abstret o concentrat en
l'esforç de la pujada (foto nº1). El 19 de Juny de 2011, en la meua 18ª ascensió al Penyagolosa
vaig poder fotografiar la seua flor més emblemàtica: Erodium celtibericum o gerani de
Cavanilles (foto núm. 2). Qui vulga gaudir d'ella ha d'ascendir fins al mateix pic, sabent que té
pocs dies de floració.
Vam saber traure profit de les seues neus i les seues abundants aigües (AQUOSA) amb el seu
fresc clima continental que tant ens va alleujar de la calor. Els seus vessants i barrancs estan
plens de flors com aquesta fabàcia fotografiada en el barranc del Carbo a l'abril de 2014 (foto
nº3).
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Paronychia kapela

Erodium celtibericum

Fabàcia

Foto 1: J.M. Sanchís

Foto 2: J.M. Sanchís

Foto 3: J.M. Sanchís

Dactyloriza fuchsii

Galanthus nivalis

Foto 4: J.M. Sanchís

Foto 5: J.M. Sanchís

Gaudim i pernoctem en els abundants i bonics boscos que envolten Sant Joan (LUCOSA). La
Pegunta i el seu barranc és ric en orquídies i es donen en els seus vessants diversos tipus com
la Dactyloriza fuchsii (foto nº4).
Acudim any rere any al seu entorn, amagat, reservat o allunyat de les aglomeracions (CLOSA).
Un 25 de febrer de 2017, el barranc de la Teixera esclatava en Galanthus nivalis (foto nº5). Vam
conéixer, fotografiem i recomptarem una efímera població de lliris de neu que sembla
romandre estable.

Així amb el pas dels anys, amb una actitud més tranquil·la, més assossegada i observadora,
anem gaudint més del que realment sempre ens ha agradat: la natura i l'aire lliure. Ara anem
més a poc a poc, però més llarg. Això sí, mai se'ns va ocórrer córrer, com desgraciadament ara
s'ha posat de moda. Velocitat, cronòmetres i marques esportives es porten molt malament
amb l'assossec que ens marca els ritmes de la natura i amb la seua observació i gaudi, font
inesgotable d'aprenentatge. La natura no és una pista d'entrenament i de competició, la
muntanya no és eixe escenari esportiu que alguns volen convertir en marca comercial, sinó
que és, com ens recorda el gran Eduardo Martínez de Pisón, la mateixa vida i el muntanyisme,
sentiment, gran sentiment.
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Notícies de la natura gener - abril 2021
Aquesta secció es va crear per a donar a conèixer alguns dels esdeveniments més significatius que
tenen lloc cada quadrimestre en el medi natural del Parc Natural de Penyagolosa. Oferim una
selecció d'observacions de flora i fauna, fenòmens meteorològics, esdeveniments astronòmics, etc.,
que destaquen en el dia a dia de la nostra naturalesa. Pots participar aportant les teues
observacions, vivències o fotografies, fent-les arribar a: parque_penyagolosa@gva.es
Gener:
• El 7 de gener s'inicia una gran nevada que transforma el paisatge cobrint-lo uns 50 cm de
neu. Aquesta blanca capa va romandre durant dues setmanes, temps en què es produeix una
escapada d’espècies: part de la fauna silvestre (especialment els xicotets ocells) abandonen
temporalment la zona davant la dificultat o impossibilitat d'aconseguir aliment.
• Entre les espècies que romanen figura el capsot botxí (Lanius meridionalis) que munta
guàrdia prop de les carreteres on la neu ha desaparegut a l'aguait de ratolins i talpons.
Febrer:
• Desapareguda la neu i amb les altes temperatures de la primera quinzena del mes de febrer
alguns ocells comencen a “calfar motors” per a la reproducció primaveral i es comencen a
sentir cants de cotolius (Lululla arborea) i altres espècies.
• Aqueixa quinzena un grup de gavatxets (Carduelis spinus) s'estableix als voltants del Centre
d'Interpretació i aprofita el valor nutritiu de les flors recentment brotades dels fleixos de fulla
estreta (Fraxinus angustifolia).

Neu a Penyagolosa

Capsot botxí (Lanius meridionalis)
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Cotoliu (Lululla arborea)

Gavatxets (Carduelis spinus)

Cercavores (Prunella collaris)

Falconet (Falco subbuteo)
Foto J.M. Gracia

Març:
• El 13 de març s'observa la primera àguila serpera (Circaetus gallicus) de la temporada (Sandra
Tur) si bé encara queden dies de fred a Penyagolosa i probablement li costarà localitzar rèptils
en aquestos dies del final de l'hivern.
• El 18 de març almenys 3 cercavores (Prunella collaris) romanen en el pic Penyagolosa (ens
comenten Ivan Alambiaga Arévalo i Andrés López Peinado).
• El 29 de març se sent el primer cuquello (Cuculus canorus) en el Pla de Vistabella (Sandra Tur).
Les seues notes repetides i alegres ressonaran durant les setmanes següents per muntanyes i
camps.
Abril:
• Contínua la migració prenupcial dels ocells i el 3 d'abril, s'observen els primers abellerols
(Merops apiaster) en pas volant sobre Sant Joan, mentre les còlbies comunes (Oenanthe
oenanthe) han pres possessió dels seus territoris en les zones obertes.
• A mitjan abril s'escolten ja les notes aflautades dels xots (Otus scops) i recentment arribats de
l’Àfrica trinen els mosquiters pàl·lids en pinades i carrascars.
• El 19 abril José Manuel Gracia, naturalista local, veu el primer falconet (Falco subbuteo)
després de la seua migració des de l'Àfrica Subsahariana. Aquest xicotet rapinyaire, bastant
rar i localitzat a nivell valencià, manté una xicoteta població reproductora en el Parc Natural.

4

LA FITXA:
El vesc
el vampir que dona vida al bosc
El vesc (Viscum album) és conegut sobretot per dos
motius, un “màgic” i romàntic -el bes sota una mata
penjada sobre el marc d'una porta, costum transmés
sobretot per les pel·lícules anglosaxones- i un altre
dins del marc de la gestió forestal tradicional que el
considera una plaga, perquè parasita i perjudica els
pins.
Es tracta en realitat d'una espècie autòctona de gran
interés, tant per les seues singulars adaptacions
biològiques com pel paper ecològic que representa
en les pinades de Penyagolosa i d'altres zones de
muntanya de la península Ibèrica.
Viu a la part alta dels pins, en les branques dels
quals endinsa les seues xicotetes arrels modificades
per a “xuplar” la sàvia bruta, és a dir l'aigua i les sals
minerals que l'arbre bomba des de les seues arrels.
No obstant això, té clorofil·la i realitza la fotosíntesi,
per la qual cosa es considera un paràsit parcial
(hemiparàsit). Per les seues propietats medicinals,
va ser considerat una planta sagrada i màgica en la
cultura cèltica.
Encara que és cert que pot afeblir al pi sobre el qual
creix i inclús pot contribuir a la mort d'alguns arbres,
es tracta d'un procés natural, plenament integrat en
la dinàmica d'aquests boscos de muntanya. D'una
banda enriqueix les pinades transformant-los en
vertaders boscos fruiters, perquè els seus abundants
fruits, redons i blanquinosos, són el manteniment de
molts ocells i fins i tot de mamífers i invertebrats,
sent part important de la piràmide tròfica de
Penyagolosa. D'altra banda, els pins que afebleix o
fins i tot que moren, són ràpidament aprofitats per
insectes xilòfags (menjadors de fusta) i pels picots
que construeixen els seus nius en ells, cavitats que
al seu torn són aprofitats per ratpenats, rapinyaires
nocturns, rosegadors, abelles,... És a dir el vesc és
un excel·lent exemple de com en la natura cap
espècie és roïna, cap espècie sobra,...sinó que totes
contribueixen a mantindre l'entramat de la vida.
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El manteniment del parc
Els treballs de la brigada
Durant el primer quadrimestre de l'any, els treballs de les brigades de manteniment es van
centrar en el manteniment d'equipaments i a pal·liar els efectes provocats per la neu del
temporal Filomena.
Així, els primers dies de gener després de les nevades, van estar fent treballs de neteja de la
neu caiguda en els accessos al centre d'interpretació i voltants, així com tirant sal en la pista
d'accés a l’ermitori de Sant Joan.
També, durant els dies més intensos de la nevada, van col·laborar en la neteja de neu dels
carrers de Vistabella del Maestrat, on està situat el magatzem del parc.
Una vegada superada l'emergència provocada per les neus, les seves tasques es van centrar
en el manteniment d'infraestructures. Entre altres, es va reparar un mur de pedra seca en la
senda del GR7, es van podar i es van eliminar diversos arbres caiguts a les vores de la pista a
l'entrada del parc i es va realitzar el manteniment amb oli de llinosa les tanques i la
senyalització del parc al mateix temps que es va reposar algun senyal en mal estat.
En aquest quadrimestre, també es va aprofitar per a netejar els abeuradors de les fonts de
l’Alforí, Randera i Fontanal amb la intenció de deixar-les netes per al seu ús pel bestiar.
D'aquesta manera es corre menys perill de realitzar aquesta actuació en plena època de
reproducció dels amfibis.
Una altra actuació rellevant va ser la instal·lació de barreres i cartells informatius en les pistes
d'accés a la Banyadera per a evitar la circulació de vehicles no autoritzats en aquestes pistes
d'accés restringit. En aquestes pistes únicament estan autoritzats els vehicles d'emergències,
gestió forestal i veïns propietaris de finques.
La resta de treballs van estar relacionats amb el manteniment del centre d'interpretació i les
zones d'ús públic de l'arborètum i Sant Joan de Penyagolosa.

Treballs de poda

Reparació de senyals
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Educació ambiental
Les activitats d'educació ambiental realitzades en el primer quadrimestre de l'any en el P.N. de
Penyagolosa han continuat estant supeditades a les restriccions provocades per la crisi de la
Covid-19
En l'activitat «xicotets misteris dels boscos de Penyagolosa» realitzàrem una ruta guiada que
ens va portar a conèixer alguns dels arbres més curiosos de Penyagolosa i esbrinar el perquè
de les seues capritxoses i misterioses formes.
«Pels camins de Penyagolosa» va ser una altra de les activitats d'aquest quadrimestre en la
qual l'antic camí a Puertomingalvo va ser el protagonista i ens va ensenyar com des de temps
ancestrals, les persones van traçar rutes de comunicació que recorrien el territori unint pobles,
masies, fonts, terrenys de cultiu, llocs de culte, etc. I com amb l'abandó del medi rural i l'ús de
vehicles de motor, moltes d'eixes sendes i camins de ferradura van quedar en desús esborrantse del paisatge i emportant-se amb si vells estils de vida, de relacionar-se i de desplaçar-se.
També, en aquest temps hem acudit en tres ocasions a l'aulari de Vistabella del CRA de
Penyagolosa a impartir activitats d'aula en relació a la flora de Penyagolosa i el cicle de l'aigua.
Així mateix, férem una xerrada d'educació ambiental en un curs en línia de formació de
professorat organitzat pel Cefire CTEM de València
Durant totes les activitats que es realitzaren, es posà especial atenció a complir la normativa
exigida per les autoritats sanitàries d'ús de màscares, distanciament interpersonal i grups de
menys de 10 persones.

Pels camins de Penyagolosa

Vols col·laborar amb nosaltres?... envia els teus articles a la següent adreça:
parque_penyagolosa@gva.es

Redacció: Equip tècnic del PN de Penyagolosa
Parc Natural de Penyagolosa
964 76 08 38
parque_penyagolosa@gva.es
http://parquesnaturales.gva.es/va/web/pn-penyagolosa
Centre d'interpretació del parc: darrere de l'ermitori de Sant Joan de Penyagolosa
12135 Vistabella del Maestrat, Castelló
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