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EDITORIAL

Novetats
Diu el refrany: "Any nou, vida nova". D'aquest 2021, esperem que vida nova
signifiqui poder recuperar la que teníem abans de l'inici de la pandèmia, i si és
possible, fins i tot millor que aquella.

Canvi de cara al butlletí
Des del Parc Natural hem reinterpretat el refrany, i any nou serà, com a mínim,
butlletí nou. Buscant una imatge més actual hem canviat totalment el disseny
de la butlleta perquè sigui més atractiu, però mantenint les notícies que ens
semblen més importants que conegueu. A més, hem inclòs algunes seccions
noves que esperem que arribin per quedar-se: Descobrint el Prat, Passatemps i
Sabies què són nous continguts que hem afegit a la butlleta per fer-vos més
proper el Parc Natural, que conegueu als seus habitants i que aprengueu
anècdotes i curiositats sobre plantes, animals, tradicions i ... molta natura!

Benvinguda i comiat
Però l'any nou ha portat més novetats: la nostra companya Isabel s'ha
reincorporat a la feina després d'un temps absent. Torna carregada d'energia i
amb moltes ganes de treballar per la conservació i divulgació de Parc Natural
... Quant ho haurà trobat a faltar?

Benvinguda Isabel!
Mentre ella no puc venir a el Parc, va ser Deborah la qual es va encarregar que
no es notés la seva absència. Durant més d'un any ha estat contagiant-del seu
entusiasme i compromís amb la natura. Li desitgem el millor i que segueixi
transmetent aquesta passió pel medi ambient.

Fins aviat Deborah!
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GESTIÓ I CONSERVACIÓ
Arreglant les sèquies
Durant aquest hivern s'ha continuat amb la
recuperació, la neteja i l'adequació de les
sèquies de el Parc Natural del Prat de
Cabanes-Torreblanca. Des que es van
començar els treballs s'ha avançat molt, i
ara l'aigua es mou amb molta més facilitat
a través de les diferents canalitzacions.

Durant la primavera s'ha
interromput esta tasca, perquè
la fauna no es vegi afectada en
el seu període reproductiu.
Pensant sobretot en la
nidificació de les aus.
Quant s'acabe l'època de
nidificació es reprendran els
treballs. I s'estan preparant
projectes per a la recuperació
d'antigues sèquies que milloren
la qualitat i el control de l'aigua
al Parc Natural.
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INVESTIGACIÓ

El projecte "Gestió i restauració d'aiguamolls mediterranis com a embornals de
carboni - LIFE Wetlands4Climate" vol demostrar que els aiguamolls poden ser
gestionats de manera sostenible i generant desenvolupament socioeconòmic
en el medi rural.

Entre els objectius d'aquest projecte estan potenciar la capacitat de les zones
humides per capturar carboni i mitigar el canvi climàtic, implicar el sector
privat en el finançament de mesures de mitigació, transferir els resultats i
actuacions a la gestió d'altres zones humides europeus i contribuir a
l'acompliment dels objectius de París i els objectius europeus en mitigació de
canvi climàtic i recuperació de biodiversitat.

L'àrea d'actuació està prevista en aiguamolls de Castella i Lleó, Castella-la
Manxa i la Comunitat Valenciana. Al nostre territori, a més de al Parc Natural
del

Prat

de

Cabanes-Torreblanca,

els

aiguamolls

triats

són

la

marjal

dels

Moros, al PN de l'Albufera i al PN de la Marjal de Pego-Oliva.

En este projecte Life participen la
Fundació Global Nature, l'Agència EFE,
Institut Cavanilles de Biodiversitat i
Biologia Evolutiva de la Universitat de
València i La Fundació València Clima
i Energia.

Si vols saber més, visita:

fundacionglobalnature.org/wetlands4climate

Let's do science!
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DESCOBRINT EL PRAT
En esta secció que estrenem ara, anirem presentant als principals actors i
escenaris
amfibis,

del

Parc

mamífers,

Natural
peixos,

del

Prat

sense

de

Cabanes-Torreblanca.

oblidar-nos

dels

petits

Aus,

rèptils,

invertebrats

i

les

imprescindibles plantes. Comencem...

Un limícola amenaçat
El

corriol camanegre és un dels habitants de les

platges de Parc Natural, i també ho

podem trobar en platges i llacunes de
gairebé tota la península. Actualment, està
inclòs com a Vulnerable en el Llibre Vermell

s u n ir

de les aus d'Espanya i apareix també en
altres catàlegs de fauna amenaçada, tant
nacionals com locals.

dn
a
x

La principal amenaça que pateix aquest limícola,

C

h ara

a
s
dri u

le

de menys d'un pam de grandària, és la degradació

i pèrdua de l'hàbitat i les molèsties derivades de la
freqüentació de les platges en els mesos d'estiu.

El corriol camanegre fa el niu directament a terra, per lo qual
els seus nius són fàcilment depredats per gavines, gats o gossos. L'eliminació
de la vegetació de les platges en les campanyes d'estiu
posa en perill la integritat dels seus nius. A més, els ous
es camuflen, per la qual cosa és molt fàcil trepitjar-los sense voler.

I què podem fer nosaltres? Quan vagis a una
platja natural aquest estiu fixa't bé per on trepitges. els
corriols adults intentaran distreure't i allunyar-te del
lloc on estiguin els seus ous o pollets, respecta'ls!

Recorda que NO pots portar al teu gos a Parc Natural!
A nosaltres també ens agrada que les mascotes corren lliurement,
però a les platges del Prat les protagonistes són les aus.
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DESCOBRINT EL PRAT
Papallones comuns al Prat
Amb la primavera i l'augment de les temperatures apareixen a la nostra vista
estos insectes tan colorits. Algunes papallones són migradores i poden recórrer
més de 10.000 km (veure Séquies i Sénies # 7), d'altres són residents al nostre
territori i passen els mesos més freds en forma d'ou o crisàlide. A continuació,
mostrem el cicle de la papallona reina i a la pàgina següent presentem a les
papallones més fàcils de reconèixer i més comuns al Parc Natural.

Cicle de la papallona reina
acabada de n
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r
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éixe
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olu
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pupa
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e
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Papallones comuns

DESCOBRINT EL PRAT

Atalanta

Migradora dels cards

Vanessa atalanta

Vanessa cardui

Danaus chrysippus

Migradora, 4,4-6,4 cm

Migradora, 5-9 cm

Migradora, 7-8 cm

Papallona tigre

Reina

Reina zebrada

Papilio machaon

Iphiclides feisthamelii

Blanqueta de la col
Pieris rapae

Resident, 6,5-8,6 cm

Resident, 6-9 cm

Resident, 3,2-4,7 cm

Blaveta estriada

Safranera de l'alfals

Bruna de bosc

Leptotes pirithous

Colias crocea

Pararge aegeria

Migradora, 2,1-3 cm

Resident, 4,6-5,4 cm

Resident, 4-5 cm

Daurat obscur

Margenera comuna

Bufaforats

Thymelicus acteon

Lasiommata megera

Macroglossum stellaratum

Resident, 1,1-1,3 cm

Resident, 3,6-5 cm

Resident, 4-4,5 cm
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DESCOBRINT EL PRAT
L'herba salada: una planta molt salada
En condicions normals, les plantes obtenen aigua

·

de la terra gràcies a la capil laritat i a l'osmosi.
En els saladars això està dificultat per la gran
quantitat de sals que té el sòl (que, pel que les
plantes necessiten estratègies diferents, com
emmagatzemar sals en els seus teixits, la
disminució de la mida de les fulles per disminuir
la transpiració, la presència de glàndules
excretores de sal, etc. Així, en ambients
hipersalins ens trobarem amb espècies molt
especialitzades com les plantes barrelleres
(quenopodiàcies), les ensopegueres (gèn.
Limonium), els tarais (gèn. Tamarix), els joncs i
altres plantes suculentes.

Sarcocornia fruticosa

L'herba salada o sarcocòrnia (Sarcocornia fruticosa (L.) A.J. Scott) és una
planta arbustiva molt ramificada, amb tiges carnoses i flors molt poc vistoses
que està adaptada a viure en sòls amb alta concentració de sals. Com ho fa?
Acumula sals de sodi i potassi en el seu interior per augmentar el potencial
hídric i afavorir l'absorció d'aigua. Per la presència d'estes sals, la sarcocòrnia
va ser un recurs utilitzat fins no fa gaire temps per elaborar sosa, que després
s'utilitzaven en la indústria del vidre o per fer sabó. Per a això, es cremaven
diferents plantes dels saladars per un mestre barreller, que després barrejava
les cendres amb hidròxid càlcic per obtindre la preuada pedra de sosa.

Este procés va desaparèixer amb el
desenvolupament de la síntesi química, de
manera que les plantes barrilleras van perdre el
seu valor econòmic i els saladars es consideren
ara terrenys desaprofitats. No obstant això, es
tracta d'hàbitats molt valuosos per la seva
capacitat per fixar carboni i per ser recer d'una
biodiversitat pràcticament exclusiva.

Per cert, aquesta planta també s'usa en amanides! Menjar
salat dels aiguamolls salins. ¿L'has tastat?
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DIVULGACIÓ

Campanyes i Jornades

Dia de l'arbre
El 31 de gener es celebra el dia de l'Arbre a la
Comunitat Valenciana. Este 2021, al Parc Natural del
Prat de Cabanes-Torreblanca vam voler celebrar-ho
homenatjant a la ramaderia Fernando Robres, per
reconèixer el seu esforç per la recuperació d'usos
tradicionals del Parc.
Al costat de el mateix Fernando Robres i personal de
l'ajuntament de Cabanes vam estar plantant

·

lledoners per proveir d'ombra a una de les parcel les
en les que pasturen les vaques actualment.

¡Creixeu, creixeu arbrets!

Per Pasqua, muda't!
I per fi, tornem a fer activitats amb públic ...

Després de l'aturada d'activitats pel Covid-19, al Parc Natural de CabanesTorreblanca va recuperar una de les nostres passions: acostar el patrimoni
natural als visitants. I com no podia ser d'una altra manera, en aquesta ocasió
els ocells van tornar a ser els protagonistes. Els participants van poder
conèixer com es preparen les aus i que canvis ocorren en el seu plomatge
durant l'època de reproducció.
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NOTÍCIES
Nou variant a la ruta groga
Encara que ja us estàvem recomanant la variant
curta de la ruta groga que recorre les Torberes
de Torreblanca, és ara quan la brigada d'el Parc

·

ha col locat la senyalística que la fa oficial.
La nova variant permet reduir el recorregut en
aproximadament 1 km i, el que considerem més
destacable, travessa dues de les llacunes en lloc
d'anar per la carretera.

Vine a conèixer-la!

Tortuga marina a la platja de Torre la Sal
Poc abans de la publicació d'este butlletí, va aparèixer un exemplar mort de
tortuga babaua (Caretta caretta) a la platja de Torre la Sal. Després d'avisar
el 112 i a les autoritats mediambientals, l'ajuntament de Cabanes es va fer
càrrec de la seva retirada. No es tracta d'un fet aïllat, ja que durant la mateixa
setmana van aparèixer més exemplars morts al llarg de la Costa de l'Azahar i
la Costa Daurada. Què els hi haurà passat?

Recorda, si et
trobes amb un
animal mort o
ferit, el millor que
pots fer és avisar
el 112
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PASSATEMPS
Sopa del Prat
Troba els 7 mots
d'animals i plantes que
s'amaguen en esta sopa
de lletres.

¿Vols un pista?
Els mots amagats s'han
tret de la seccció
Descubrint el Prat.

Troba'ls tots!

Busca les diferències

El Prat torna a plenar-se
de libèl·lules volant!
Ajuda'ns a trobar les 5
diferències entre la
imatge de dalt i la de
baix.
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SABIES QUÈ...
Les papallones veuen molts més colors
Les papallones són els animals amb major rang visual, que inclou
l'ultraviolat i llum polaritzada. Els humans tenim tres tipus de cons

·

(cèl lules fotosensibles en la retina) que ens permeten distingir fins a un
milió de colors. La majoria de les papallones tenen quatre i algunes fins
a quinze... Imagineu quants colors poden distingir!

Xarxes socials i naturalesa
Encara que la millor manera de connectar i conéixer la naturalesa és
eixir a buscar-la, en les xarxes socials hi ha molts comptes en les quals
professionals i divulgadors ens expliquen anècdotes i curiositats sobre
plantes, animals i espais naturals. Per a començar us recomanem el
compte de twitter del Dr. BioBlogo.

Escriviu-nos si coneixeu altres comptes interessants!
@DrBioblogo

SOLUCIONS ALS PASSATEMPS
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