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EDITORIAL
Arqueologia i Història

Arqueologia a la línia de costa del Parc Natural
Per David Lacruz
Brigada del Parc Natural

A la barrera litoral de còdols del Parc Natural del Prat de
Cabanes-Torreblanca, amb aproximadament 7 quilòmetres de
llarg, si tenim sort, vista i paciència, podem trobar restes ceràmics
de l'època ibèrica o romana, procedents de la mar i amb una
clara relació en el jaciment arqueològic de Torre la Sal, ubicat
fora dels límits del Parc Natural. Cal dir que amb facilitat els
podriem confondre amb restes ceràmics moderns de cadufos per
a capturar polps i, a mesura que ens apropem a la Platja del
Quarter Vell, amb restes de teules i totxos masissos del Quarter
Vell de Carrabiners.

CANVI CLIMÀTIC
El canvi climàtic és un dels principals
reptes als quals s'enfronta
actualment la societat. Tal com
reflecteix el Cinquè informe del Grup
Intergovernamental d'Experts sobre
el Canvi Climàtic, el calfament del
sistema climàtic és inequívoc i té una
clara influència humana. L'emissió

Mirant cap al Sud, a 765 metres en línea recta des del Centre
d'Interpretació, tenim la torre de guaita de Torre la Sal (s. XVI), al
voltant de la què es troba l'assentament arqueològic d'igual nom.
Front a la Torre i 875 metres mar endins, trobem el jaciment
submarí.

contínua
de gasos d'efecte d'hivernacle està
causant un calfament superior i
canvis duradors en tots els
components del sistema climàtic, la
qual cosa farà que augmente la
probabilitat d'impactes greus per a
persones i ecosistemes.

º 8 del Servei d'Investigacions

Segons la monografia n

Arqueològiques i Prehistòriques (SIAP) de Castelló "Torre la Sal.
Evolución del paisaje antrópico desde la prehistoria hasta el
medioevo" del coordinador E. Flors i diversos autors, i els articles
de J. Wagner i A. Fernández; l'assentament de Torre la Sal té una
extensió que va poder aplegar a les deu hectàrees.

La Comunitat Valenciana està
situada en un territori molt vulnerable
al canvi climàtic. Entre les evidències
del canvi climàtic i els efectes que
presenta trobem:
- l'augment general de les
temperatures,
- la disminució de les precipitacions,
- l'aridificació del territori,
-l'augment del nivell del mar,
-l'aparició d'espècies invasores
noves, de plagues i de malalties
noves
- l'augment de la intensitat dels
esdeveniments extrems, com ara
onades de calor.
Les eines amb les quals ens podem
enfrontar al canvi climàtic són,
conjuntament, la mitigació de les
emissions i l'adaptació als efectes
d'aquestes, però perquè aquestes
mesures siguen efectives calen
polítiques transversals i cooperació a
totes les escales.

Imatge: Torre la Sal (Cabanes). Font: www.turisme.cabanes.es
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EDITORIAL
Arqueologia i Història

Entre 1985 i 1994 es varen escometre diverses actuacions arqueològiques sota la direcció de A.
Fernández i del SIAP de Castelló, confirmant que es tractava d'un potent nucli d'intercanvi comercial
i de redistribució de productes itàlics, fonamentalment durant el període comprés entre els segles III i
I aC, demostrat per la presència aigües endins d'una gran àrea de desembarcament en la què es
varen trobar nombrosos restes d'àmfores vinàries Dressel 1 i Lamboglia 2 (excavacions submarines
realitzades en 1979, 1980, 1982 i 1985). En el 2006 l'equip tècnic de la Fundació Marina d'Or va
realitzar una prospecció de toda l'àrea. Els resultats es van publicar en la monografia abans
nomenada.

Segons les dades de les diferents actuacions arqueològiques, es pot deduir que Torre la Sal va ser
un assentament d'intensa activitat comercial, que podría remuntar-se a finals del segle VII inicis del
VI aC (s'han recuperat restes ceràmics aïllats relacionats amb el comerç d'època fenicia), amb una
fase de l'Ibèric Ple, amb el comerç grec y massaliota en els segles V-IV aC. Després ens trobem amb
un buit cronològic que potser estiga relacionat amb el desembarcament d'Amílcar Barca l'any 237
aC i que acaba en el segle II aC, moment en el que es va iniciar un període d'ocupació curt però
d'un gran desenvolupament urbanístic afavorit per una intensa activitat comercial d'origen itàlic.

Els quatre fragments ceràmics que mostrem han estat trobats a la barrera litoral de còdols pel
personal del Parc i, segons el director del SIAP de Castelló, A. Oliver, podrien tindre una cronologia
aproximada del segle IV al II aC. Es tracta de restes de ceràmica de cuina de l'època ibèrica. Dos
d'ells els podeu veure exposats en la vitrina del Centre d'Interpretació del Parc Natural.

Imatge: Fragments de ceràmica de cuina de l'època ibèrica trobats a la primera línia de costa del Parc Natural. -ced-
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EDITORIAL
BIODIVERSITAT: La llúdria (Lutra lutra)

·

La llúdria (Lutra lutra) és un mamífer carnívor aquàtic de la família dels mutèlids. És una excel lent
nedadora de cos i cap allargat, potes curtes i morro xato. La seua cua és ampla, aixafada en la
base i acabada en punta. Té cinc dits units per una membrana interdigital ben desenvolupada, tant
en les extremitats anteriors com en les posteriors.

El seu pelatge va de castany a terrós amb diferents tonalitats. En la gola i la part superior del pit
presenta una taca ben marcada d'un color molt més clar. Té vibrissas llargues en el morro, la boca,

·

el mentó, els ulls i els avantbraços. Els mascles són de major tamany que les femelles, el pes oscil la
entre 6,1 - 9,4 kg en els mascles i 4,4 – 6,5 kg en les femelles.

S'alimenta principalment de peixos, cracs de riu, granotes... Encara que, com a bona oportunista
que és, pot complementar la seua dieta amb crias d'aus, rates d'aigua, anfibis i fins i tot alguna
peça de fruita.

La vida media s'estima entre els 8 i 12 anys, i la màxima al voltant dels 15 anys en llibertat. És capaç
de reproduir-se en qualsevol època de l'any i adapta el seu cicle biològic als cicles d'abundància de
les seues preses principals dins de l'ecosistema on es trobe.

El passat mes de gener, l'equip de fauna del Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca va
trobar els primers indicis de la presència de llúdria (Lutra lutra) en la zona humida. Des d'eixa data
s'han fet importants esforços fins a aconseguir confirmar la presència del mustèlid a l'espai protegit:
s'han examinat minuciosament els canals del Parc Natural i aquelles zones més pròximes a les
masses d'aigües lliures presents en la zona humida, on s'han trobat nombrosos rastres de llúdria

·

(marques odoríferes, excrements i algunes petjades), i s'han instal lat càmeres de fototrampeig que
el passat 27 de març van permetre filmar la presència d'almenys un exemplar de llúdria en un dels
canals principals del Parc Natural.

Imatge: Petjada de llúdria en el Parc Natural. -JTC-
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EDITORIAL
BIODIVERSITAT: La llúdria (Lutra lutra)

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, a través del
Parc Natural, ha iniciat un projecte per a estudiar i implementar possibles mesures de conservació
per a aquest mamífer que ara forma part de l'ecosistema del Prat.

Aquest projecte també compta amb una vessant més social dirigida a acostar la llúdria a la
població, fent-la partícip de l'estudi del mamífer. S'implicaran els escolars de la zona i es farà una

·

campanya dirigida a aquelles persones interessades en col laborar amb l'estudi i seguiment de les

·

llúdries presents al Parc Natural. Per aquest seguiment s'instal laran càmeres de fototrampeig en
punts estratègics de la zona humida i es dissenyaran fitxes per l'arreplegada de dades. Amb tota la
informació obtinguda podrem conèixer d'una manera molt més acurada la situació de la població de
llúdria al Prat.

La llúdria és un mamífer carnívor propi d'ecosistemes aquàtics ben conservats i és per això que ha
estat possible la seua presència en les aigües de bona qualitat del Prat en les què fins avui no es
tenia constància de la seua presència. Es tracta d'una espècie catalogada com a vulnerable segons
el Catàleg Valencià d'Espècies de Fauna Amenaçades.

La informació obtinguda fins la present ens indica que la llúdria va poder arribar al Parc després dels
episodis de fortes pluges esdevinguts durant els mesos d'octubre i novembre de 2018, que varen
comportar un important augment del cabal del riu Coves, pròxim al Parc, en el curs alt del qual ja
s'havia citat la presència de llúdria.

·

Imatge: Llúdria captada per una càmera de fototrampeig instal lada en el Parc Natural. -JTC-
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GESTIÓ I CONSERVACIÓ DEL MEDI NATURAL

Cens d'aus aquàtiques hivernants
Durant aquest primer trimestre de 2019
l'equip de fauna del Parc Natural ha
continuat amb la realització dels censos
d'aus.

S'han realitzats tants els censos mensuals
com el d'aquàtiques hivernants que es fa
coordinadament amb la resta dels
censadors d'aus.

Imatge: Jesús Tena durant la realització d'un cens. -ITM-

Neteja de les séquies
Amb l'objectiu de mantindre els canals del
parc natural nets de possibles obtacles que
pugueren impedir el discórrer de les aigües,
durant aquest trimestre s'han netejat les
séquies d'en Polo, Mangraners i la Séquia
Mare.

Per a la seua neteja es va fer servir una
xicoteta retroexcavadora i, en aquells llocs
de més difícil accés, va ser la Brigada del
Imatge: Retroexcavadora treballant en la Séquia Mangraners -ced-

Parc qui els va condicionar.

Imatge: Séquia Mangraners després de la neteja -ced-
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GESTIÓ I CONSERVACIÓ DEL MEDI NATURAL

Instal·lació del nivells hídrics
Per tal de tindre un coneixement més
fidedigne de les variacions del nivell freàtic
del aqüífer qui hi ha sota el Parc Natural, el
personal del Parc va elaborar un projecte
de seguiment del nivell de les aigües de
canals i séquies que contemplava la

·

instal lació d'escales de mesura.

Durant aqueste trimestre s'ha dut a terme la

·

col locació dels nivells hídrics. Els nivells

·

Imatge: Instal lació d'una escala per a mesurar el nivell hídric a les llacunes del terme
de Torreblanca. -JTC-

·

s'han instal lat en canals, séquies i llacunes
de la zona humida.

·

Imatge: Instal lació d'una escala al terme de Cabanes. -JTC-

·

Imatge: Instal lació d'una escala al Canal del Centre. -JTC-

·

Imatge: Accés a una illeta per instal lar una escala. -JTC-
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COMUNICACIÓ I DIVULGACIÓ
Campanyes i Jornades

Dia de l'Arbre 2019
Enguany i per celebrar el Dia de l'Arbre al
Parc Natural, vàrem fer una plantació de
Tamarix sp. amb la finalitat d'afavorir la
presencia de passeriformes a l'espai
protegit.

Els peus de Tamarix sp. s'han plantat en
línia amb els que ja es van plantar l'any
passat per tal de continuar amb la bardissa
que s'escomençà vora les llacunes de
Torrenostra.

Dia Mundial de les Zones Humides
La commemoració del Dia Mundial de les
Zones Humides ha estat marcada per la

·

instal lació d'alguns dels nivells hídrics
inclosos al projecte de control del nivell
freàtic de la marjal.

·

Concretament es varen col locar els que
simulen l'espina d'un peix a les llacunes de
la zona sud del Parc Natural.

Dia de la dona
Des del Parc Natural s'ha volgut reconèixer
el paper de la dona en la conservació de la
natura mitjançant la seua vinculació des de
temps immemorials a les labors agrícoles i
ramaderes.

Fernando Robres ens va oferir l'oportunitat
de fer un xicotet recorregut amb les seues
vaques pels voltants del Prat i la televisió
pública valenciana À Punt Mèdia va vindre
a gravar-ho.
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USOS COMPATIBLES
Ramaderia ecològica

Segon any d'aprofitament ramader al Prat de Cabanes-Torreblanca
El 5 de febrer el ramat de Fernado Robres ha tornat per segon any consecutiu al Prat.

L'any passat i després de quinze anys sense tindre ramaderia al Prat, l'Equip Tècnic del Parc Natural va
promoure l'entrada a la marjal de les vaques de carn de Fernando Robres certificades pel CAECV com
a ecològiques. Més endavant també va vindre el ramat de German Vidal, no coincidint els dos ni en
l'espai ni en el temps.

El ramat de Fernando ha vingut fent
una curta transhumància des de
Vistabella del Maestrat al Prat,
recorrent les vies pecuàries que
uneixen els parcs naturals del
Penyagolosa i el Prat de CabanesTorreblanca.

Les vaques continuaran pasturant a
la zona humida fins al mes de maig
conseguint-se l'equilibri entre la
conservació de l'espai protegit,
l'aprofitament agrícola i ramader i
l'ús públic.

Imatge: Fernando Robres amb el seu ramat de camí al Prat. -JPH-

Imatge: Vaques travessant el pont sobre la via del tren a l'altura del Restaurant Casa Tere. -JPH-
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NOTÍCIES I INFORMACIÓ
del Parc Natural

Fin del període de cacera
El passat 10 de febrer va finalitzar el
període de cacera al Parc Natural.

Des del Parc es varen retirar els cartells que
senyalitzaven la pràctica d'aquesta
activitat dins de l'espai protegit així com els
dies en els què estava permesa la cacera.

Cal remarcar que som a una zona humida
on la utilització de cartutxos de plom està
prohibida.
Imatge: Parella de siverts (Netta rufina) -JPH-

Època d'orquídies
Un any més hem pogut disfrutar de
l'espectacle de les orquídies al Prat. Les
orquídies fan flors efímeres i molt colorides
amb l'intenció d'aconseguir la polinització
per part dels insectes.

Tres són les espècies presents al parc
natural i que es poden observar durant els
mesos de febrer, març i abril: Ophrys
tenthredinifera, Ophrys speculum i Ophrys
fusca.
Imatge: Ophrys tenthredinifera -ITM-

Àrees de nidificació del corriol
camanegre
El corriol camanegre (Charadrius
alexandrinus) és un au catalogada com a
vulnerable al Catàleg Valencià d'Espècies
de Fauna Amenaçades que nidifica a les
platges del Parc Natural.

És important informar els visitants de la
presència de parelles nidificants de corriols

·

per tal que respecten la seua tranquil litat i

·

Imatge: Manolo, company de la Brigada del Parc, col locant una senyal d'àrea de

facen un ús sostenible del Parc Natural.

regeneració i nidificació -ced-
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