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EDITORIAL
Pràctiques en el Parque Natural
Soc Aarón Rueda Griñó, alumne en pràctiques del FP Superior de Gestió
forestal i del medi natural en l'IES Alt Palància. Durant les pràctiques del cicle
estic realitzant un projecte de millora de les rutes del Parc Natural del Prat de
Cabanes-Torreblanca. Estic centrant el meu treball tant en la proposta de
nova senyalització de les rutes, com en la de cartelleria informativa o
interpretativa. Aquests cartells se centraran en aspectes importants del parc
com: cartells amb fotografies per a identificar la flora protegida de les dues
microrreserves o la importància d'algun hàbitat com el cordó litoral.

El desenvolupament del projecte em permet passar molt de temps dins
d'aquest Parc Natural únic a la Comunitat Valenciana. M'he adonat de la gran
quantitat d'espècies que habiten durant tot l'any, tant espècies residents com
espècies migratòries que tindrien difícil aconseguir la seua meta sense
aquestes zones on parar a descansar i alimentar-se. A més, moltes d'aquestes
espècies estan amenaçades, i el Parc és una oportunitat per a donar-les a
conéixer i protegir-les.

També vull destacar la gran labor que realitzen els educadors del Parc, en
donar a conéixer aquesta zona protegida i en transmetre valors de respecte i
conservació del medi natural, amb grups de qualsevol edat. Satisfà tant la
curiositat dels mes xicotets que estan descobrint el món, com la curiositat dels
més majorsen aprendre coses noves sobre la
naturalesa, que a poc a poc es consciencien de la
importància de protegir-la.

Espere continuar aprenent coses d'aquest Parc i
poder aportar una mica per a la millora d'aquest,
perquè els futurs visitants puguen gaudir encara més
d'aquest espai natural.

Aarón Rueda Griñó
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GESTIÓ I CONSERVACIÓ
Treballs de la brigada
S'acaba el primer quadrimestre de 2022 i la brigada ha deixat el Parc Natural
llest per a l'arribada dels visitants de Setmana Santa i de l'estiu. Entre altres

·

coses, els nostres companys han estat ocupats preparant i col locant nivells
per al seguiment del nivell de l'aigua, esbrossant camins i àrees d'ús públic,

·

preparant una parcel la per al projecte Life WetLands4CLIMATE, preparant
forats per al dia de l'arbre, netejant punts conflictius en els canals i séquies i,
fins i tot, portant la CRAN-joëlette en la visita d'un institut al Parc Natural.
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GESTIÓ I CONSERVACIÓ
Treballs de la brigada
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GESTIÓ I CONSERVACIÓ
La Sèquia de les Piteres

Durant els primers mesos de l'any han continuat els treballs relacionats amb la
neteja i recuperació de canals del Parc Natural. En aquest cas, s'ha recuperat
una antiga séquia que va des del càmping fins a la platja de Torrenostra,
passant per davant de l'Espai Natura. Quan es finalitze el projecte, s'espera
que les aigües recollides en el càmping arriben netes a la séquia gràcies a la

·

instal lació de filtres, biorrotllos i a la capacitat filtradora de les plantes que
cresquen en els seus marges.

Personal tècnic revisa el treball
realitzat per la màquina
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INVESTIGACIÓ
Mostreig de Macroinvertebrats
El mostreig de macroinvertebrats aquàtics està inclòs com a part del
programa per al Seguiment de l'Estat dels Aiguamolls en la Comunitat
Valenciana.

Dues vegades a l'any, a la primavera i a la tardor, realitzem un estudi de les
espècies d'artròpodes, crustacis i altres invertebrats que poblen les séquies,
canals i llacunes del Parc Natural i que són bioindicadors. L'anàlisi de les
captures d'aquests xicotets animals ens permet obtindre un paràmetre més per
a conéixer l'estat i la qualitat biològica de les aigües d'aquest espai natural
protegit.

A continuació es mostren alguns dels exemplars capturats en el mostreig de la
primavera de 2022. En el proper número de Séquies i Sénies publicarem els
resultats del mostreig.

Ninfa Ephemeroptera

Palaemonetes zariquieyi

Ninfa Zygoptera

Heteroptera

Ninfa Anisoptera
Gyrinidae
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DESCOBRINT EL PRAT
En esta secció anirem presentant als principals actors i escenaris del Parc
Natural

del

Prat

de

Cabanes-Torreblanca.

Aus,

rèptils,

amfibis,

mamífers,

peixos, sense oblidar-nos dels petits invertebrats i les imprescindibles plantes.
Som-hi...

Herba de bona
L'herba de bona, Otanthus maritimus, és una planta
de la família de les margarides (Asteraceae) que
creix en els arenals marítims associada a dunes
mòbils i que podeu veure a les platges del parc. És
una espècie arbustiva amb fulles carnoses i
densament recoberta d'una vellositat vellutada que
li atorga color blanquinós i li permet reduir la
pèrdua d'aigua.

Presenta una distribució àmplia, des d'Islàndia fins
a Canàries (en les costes atlàntiques), i des de la
Península Ibèrica fins a Turquia (en les costes
mediterrànies).

Otanthus maritimus

Curiositats
Malgrat la seua àmplia distribució es tracta d'una
espècie protegida a causa de la seua dependència per
un hàbitat tan amenaçat per la pressió antròpica. A
més, presenta taxes de germinació molt baixes, i bona
part de les poblacions valencianes són producte de
reintroduccions procedents de reproducció vegetativa.

El nom científic, "Otanthus", procedeix de les paraules
gregues "otos" (orella) i "anthos" (flor). Per la semblança
de les flors als lòbuls de les orelles (i amb l'ajuda de la
imaginació de qui va donar nom a l'espècie).
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DIVULGACIÓ

Campanyes i Jornades

Día Mundial dels aiguamolls

Un any més, per a commemorar el Dia Mundial
dels Aiguamolls, el Parc Natural va realitzar una
activitat per a conéixer aquest ecosistema tan
singular.

Per

recorregut

a

sonor

l'ocasió
on

els

es

va

sentits

inaugurar
i

les

un

emocions

passen a ser els protagonistes.

Per mitjà de la tecnologia, els participants van
poder comprovar els diferents cants i melodies
que durant tot l'itinerari acompanyen al visitant.
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DIVULGACIÓ

Campanyes i Jornades

Ací tens una estació d'escolta on poder llegir el
codi QR i obtindre informació de l'espècie més
representativa de la zona en la qual et trobes, el
seu estatus i el cant que aquesta emet.

El recorregut està format per cinc parades

es!
l
eix
r
b
esco
d
i
e
n
i
V
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DIVULGACIÓ

Campanyes i Jornades

Día de l'Àrbre
Per a commemorar el Dia de l'Arbre en la Comunitat Valenciana rebem la
visita de l'IES Serra d'Irta. Els alumnes van estar realitzant la plantació
d'exemplars de Ginebre marí (Juniperus macrocarpa) amb l'ajuda de personal
del CIEF, la Brigada de Microrreserves i la Fundació Global Nature.

¡Gràcies a tots!

Altres activitats realitzades, per a tots els públics
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NOTÍCIES
Àguila daurada en Torreblanca
A mitjan febrer, personal de FACSA va vindre a buscar-nos perquè havien
trobat una àguila ferida en els voltants de Torreblanca. Una vegada
localitzada, vam poder comprovar que es tractava d'un exemplar jove d'àguila
daurada (Aquila chrysaetos) que no podia volar correctament per tindre una
ala afectada.

Gràcies a la ràpida actuació de
G. Ros (Cos d'Agents
Mediambientals), l'àguila va
poder ser capturada i
traslladada al centre de
recuperació de Fauna del
Saler. Des d'on ens van informar
que havia patit una
electrocució.

Nova parcel·la per a estudi del Canvi Climàtic
En el marc del projecte Xarxa Bioclima - Seguiment de la Biodiversitat, del

·

·

qual ja us parlem en Séquies i Sénies #10, s'ha instal lat una nova parcel la
permanent per al seguiment de la vegetació a la platja de Torrenostra, dins
dels límits del Parc Natural.
Entre les espècies destacades en

·

aquesta nova parcel la trobem
espècies típiques de dunes com:
Otanthus maritimus, Ammophila
arenaria, Sporobolus pungens o Lotus
creticus.

Per saber-ne més:
https://agroambient.gva.es/es/web/cief/x
arxa-bioclima-seguiment-de-labiodiversitat
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NOTÍCIES
Nou observatori en les llacunes de Torreblanca
En la ruta groga (al nord del Parc
Natural) comptem amb un nou

·

observatori d'ocells instal lat per
l'ajuntament de Torreblanca.

Es tracta d'un equipament amb el
qual esperem que els visitants
puguen acostar-se al món de
l'ornitologia causant el menor
impacte.

¡Vine a conéixer-ho

Pratil·la II, una anguila en quarantena
Per a començar l'any de manera atípica, a
principis de gener una família ens va
portar una anguila a les oficines del Parc
Natural.

Després de superar un període de
quarantena per a evitar introduir malalties
procedents de l'exterior, l'anguila batejada

·

com Pratil la II va ser posada en llibertat en
un canal del Parc Natural.
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NOTÍCIES
Formant part d'un nou llibre
Amb l'arribada del bon temps no són pocs els animals que comencen a estar

·

més actius. És el cas de la Brachytron pratense, libèl lula destacada dins del
grup dels odonats, per la seua escassetat a la Comunitat Valenciana (Espècie
Vulnerable). Donat l'alt grau d'interés que aquesta espècie desperta, des
d'Andalusia, ens visiten Miguel Angel Conesa, President de l'Associació
odonatológica d'Andalusia i Doctor en Ciències Biològiques i Arturo Bernal
autor de diverses publicacions entre les quals cal destacar el llibre Odonatos a
la Província de Cadis. amb la finalitat de poder capturar larves de Brachytron
pratense, per a fotografiar-les i posteriorment afegir-les a la nova publicació
en la qual estan treballant aquests companys. Des d'ací els enviem una forta
salutació, amb ganes que prompte el seu nou llibre estiga en les nostres
prestatgeries.

Un gobi d'arena en les llacunes del Prat
Realitzant el mostre estacional de
macroinvertebrats aquàtics ens trobem
un gobi d'arena, Pomatoschistus
microps. Es tracta d'un peix marí que
també pot trobar-se en aigües interiors
litorals.
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PASSATEMPS
Rastres i petjades al Prat
Posa a prova els teus coneixements sobre els animals del Parc
Natural i intenta assignar cada rastre a l'espècie que l'ha deixat.
(PISTES en la pàgina següent)

a

b

c

d

f
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PASSATEMPS
Rastres i petjades al Prat
Els següents animals són els responsables dels rastres i petjades de la
pàgina anterior, Eres capaç de trobar les correspondències?
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SABIES QUÈ...
Egagròpiles
Són boles formades per restes d'aliments no
digerits que regurgiten alguns ocells. Estudiant el
seu contingut (normalment restes d'ossos, pèl,
insectes, grans, etc.) podem estudiar la seua
alimentació. Teniu més informació sobre aquest
tema en la web EGAeduca:
http://www.uhu.es/egaeduca/

Egagrópila de
Duc

Foto
: De
bor
ah F
and
os

Quin ocell està cantant?
Entre les aplicacions sobre naturalesa que podem descarregar-nos per a
Android es troba

·

BirdNET. Es tracta d'un projecte que utilitza la

intel ligència artificial i les xarxes neuronals per a identificar més de 3.000
de les espècies més comunes a tot el món. L'única cosa que necessites és
fer un enregistrament de les espècies que estiguen cantant.
Si prefereixes entrenar la teua oïda al cant dels ocells per a després poder
identificar-los sense l'ajuda de la tecnologia, pots provar l'app

Avefy. En

aquest cas, l'aplicació et reptarà a identificar el cant dels ocells en forma
de joc amb diverses opcions. Ves amb compte que enganxa!.

SOLUCIONS AlS PASSATEMPS

a petjada senglar, b ooteca pregadeu, c excremente
mostela, d petjades llúdria, e petjades rata d'aigua, f
petjades conill, g petjades corriol, h petjada teixó
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