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SABIES QUÈ...

EDITORIAL
Espècies invasores a ratlla
El tràfec d'exemplars de flora i fauna entre territoris, ha sigut una pràctica
habitual des de l'antiguitat. No obstant això, ha sigut durant el segle XXI que
s'ha produït un boom d'introducció d'espècies exòtiques. Íntimament unit a
fenòmens

com

el

turisme

a

llarga

distància,

la

possessió

de

mascotes

exòtiques, internet i les xarxes socials.

La proliferació d'espècies exòtiques invasores suposa, després de la destrucció
de l'hàbitat, la principal causa d'extinció de plantes i animals. Els impactes
provocats

per

depredació,

la

la

presència

competència,

d'aquestes
la

espècies

introgressió

poden

genètica

o

anar
la

des

de

introducció

la
de

malalties i paràsits, entre altres.

El canvi climàtic, com a resultat del calfament global, mostra una tendència
general a l'augment de temperatures, una estació càlida més prolongada,
amb hiverns més suaus i una disminució de la precipitació. Aquests canvis
poden generar noves oportunitats perquè espècies exòtiques expandisquen el
seu rang actual de distribució.

Algunes de les espècies invasores que ja estan assentades en els ecosistemes
del Parc, i que actualment són considerades com les més perilloses perquè
amenacen

la

conservació

de

la

biodiversitat

autòctona,

són:

(Gambusia hookeri), el cranc americà (Procambarus clarkii),

la

el

gambúsia

cranc

blau

(Callinectes sapidus), i la tortuga de florida (Trachemys scripta).

L'impacte de la fauna i flora invasora s'escapa sovint dels programes locals i
són necessàries mesures i accions de control i gestió coordinades a nivell
nacional.

Igualment,

són

primordials

campanyes

de

sensibilització

que

mentalitzen de la seua gravetat a tots els sectors de la població.
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GESTIÓ I CONSERVACIÓ
Treballs de la brigada
S'acaba l'any i la brigada del Parc Natural continua esforçant-se perquè

·

l'entrada del nou any trobe al Prat amb les seues millors gal les. Durant l'últim
quadrimestre del 2021 la brigada ha estat fent diverses tasques de

·

manteniment i millora, com l'adequació de la parcel la que ocuparà la
ramaderia de Fernando Robres, el desbrossament de vegetació en jardins,
sendes i altres llocs d'ús públic, la preparació d'esqueixos de tamarit (Tamarix
gallica) per a el pròxim dia de l'arbre o la reparació i manteniment d'algunes
infraestructures de fusta danyades pel pas del temps.
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GESTIÓ I CONSERVACIÓ
Treballs de la brigada

Sempre posant bonic el Parc Natural perquè els altres puguem gaudir-lo.
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GESTIÓ I CONSERVACIÓ
Limonium perplexum, població ex situ
Les espècies del gènere Limonium, conegudes com ensopegueres, es
caracteritzen per ser plantes herbàcies, amb fulles en roseta basal i flors de
color blanc, rosa i violeta. Encara que es tracta d'un gènere amb una
distribució cosmopolita (està present a Europa, Àsia, Àfrica, Austràlia i
Amèrica del Nord), les seues espècies solen ocupar àrees xicotetes i aïllades,
sobre substrats salins (com marjals o litorals rocosos), amb algeps o sòls molt
àrids.

Limonium perplexum és una espècie considerada en Perill d'Extinció, ja que
només es coneix una població natural, en repeus costaners del Parc Natural de
la Serra d'Irta. Esta població manté un valor superior als 200 exemplars quasi
tots els anys, però davant el risc que puga desaparéixer per l'afectació del seu
hàbitat, que puguen ocasionar temporals marítims, la Conselleria ha decidit
realitzar algunes plantacions ex situ. Amb esta mesura, s'avaluarà
l'adaptabilitat de la planta a nous hàbitats i s'espera que les noves poblacions
també servisquen de banc de llavors.

Després d'una reunió del personal del PN del Prat de Cabanes-Torreblanca
amb personal del Servei de Vida Silvestre, es va decidir situar una d'estes
poblacions en la Microreserva de Flora de Quarter Vell, en el cor del Parc
Natural.

Exemplars de Limonium
perplexum en flor.
Fotografia BDB

SÉQUIES I SÉNIES
NÚM. 13

SETEMBRE-DESEMBRE2021

4

INVESTIGACIÓ
La dieta de la Gambúsia
La

gambúsia (Gambusia holbrooki) és considerada com una espècie altament

invasora. Este peix de reduïda grandària va ser introduït dels Estats Units per a
controlar les plagues de mosquits, ja que es tracta d'una espècie molt voraç i
perfectament adaptada per a alimentar-se de les larves d'eixe dípter.
Actualment s'aconsella la seua erradicació o, almenys, evitar la seua expansió,
perquè suposa una amenaça per a la conservació d'espècies autòctones com
el samaruc (Valencia hispanica).

Un equip d'investigadors de la Universitat de València està realitzant un estudi
científic sobre alimentació d'aquesta espècie en diversos aiguamolls de la
Comunitat Valenciana, entre ells el Prat de Cabanes-Torreblanca.

El seu treball implica la presa de mesures de diferents paràmetres
fisicoquímics i biològics del mitjà aquàtic per al que s'utilitzaran xarxes de mà.
Els peixos es capturaran igualment amb xarxes de mà i en cas de capturar
espècies autòctones, aquestes seran retornades al mitjà.

S'espera que aquest treball puga proporcionar interessants dades científiques
sobre l'afecció al mitjà d'esta espècie invasora.

h

Foto
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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. Ocells, rèptils, amfibis, mamífers,
peixos,

sense

oblidar-nos

dels

xicotets

invertebrats

i

les

imprescindibles

plantes. Anem per feina...

Tamarit
Este xicotet arbre caduc (a vegades arbustiu), es
coneix com Tamarit (Tamarix gallica). Es tracta
d'una planta pròpia de sòls humits pròxims a la
costa i zones d'aigua dolça i salobre, que s'estén
per tota la zona mediterrània. Solen ser molt
ramosos, amb branques llargues i flexibles que
tendeixen a caure cap avall. Les seues fulles, en

ta m a r g a ll i c a
ix

forma d'escates es disposen com les teules d'una
casa. Les flors són xicotetes, blanques o rosades,
però molt vistoses perquè es disposen en
inflorescències cilíndriques i allargades en la
primavera.

Curiositats

El nom del gènere és d'origen romà, i deriva de Tamaris, riu de
l'antiga província Tarraconense on creixia abundantment esta
espècie. "Gallica" fa referència al fet que és natiu, també, de

·

França (Gàl lia per als romans).

La seua fusta va ser molt apreciada com a combustible i les
seues branques, per la seua flexibilitat, eren usades per a la
construcció de graneres i sénies.

Tradicionalment es va considerar a Tamarix canariensis com
l'espècie més comuna, però estudis recents descarten la seua
presència en el nostre territori (Villar et al., 2019).
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DESCOBRINT EL PRAT
Mamífers en el PN del Prat I
La llúdria (Lutra lutra) és un mamífer carnívor

Fotografia BDB

semiacuàtic. Destaca la seua gran capacitat
natatòria i d'immersió, amb un pelatge aïllant de
la temperatura i de l'aigua i una dieta basada
principalment en peixos, complementada amb
crancs, serps d'aigua, amfibis i xicotets mamífers
o ocells.

Tenen els peus palmats, una cua llarga i
aplanada que actua com a propulsor dins de
l'aigua, un crani aplanat amb els ulls, orelles i
orificis respiratoris en la part superior, unes

Llúdria (Lutra lutra)

vibrisses tàctils en la cara i als braços (que li
permeten capturar a les preses en la foscor).

Ja fa més d'un any que donàvem la notícia dels primers indicis de la seua
aparició en la zona humida. Pròpia d'ecosistemes aquàtics ben conservats, la
seua presència ha sigut possible gràcies a les aigües de bona qualitat del Prat.

La

mostela (Mustela nivalis) és el menor carnívor

valencià, amb una longitud que no aconsegueix
els 30 centímetres. De cos allargat i cilíndric, cua
i potes curtes i el seu pelatge marcadament
bicolor. Contrasta la seua xicoteta grandària,
amb la seua alimentació, especialitzada en
xicotets rosegadors, però també s'alimenta d'ous,
pollastres, rèptils i amfibis. La seua activitat és
molt intensa, repartida entre la nit i el dia.
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DIVULGACIÓ

Campanyes i Jornades

Cadira CRAN-Joëllete
Des de finals del mes de novembre, i fins a finals de febrer, el Parc Natural del
Prat compta amb dues cadires adaptades disponibles per als visitants per al
seu ús per les senderes de l'espai natural.

·

Per a reservar-la és necessari fer una sol licitud a través del correu electrònic o
telèfons del Parc. Les característiques i condicions del préstec es poden
consultar en el següent enllaç:
https://parquesnaturales.gva.es/va/cadires-cran

A més de l'ús per part dels visitants, el Parc Natural organitza algunes activitats
per a promocionar-la i donar-la a conéixer. Fins hui, s'ha celebrat una jornada
de presentació de la cadira, es va mostrar en la Fira de Nadal de Torreblanca,
i es va realitzar una visita guiada pel parc. Totes elles durant el mes de
desembre.
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DIVULGACIÓ

Campanyes i Jornades

Cadira CRAN-Joëllete
Gràcies a la cadira adaptada, una família va poder gaudir d'una visita guiada
pels enclavaments més pintorescos del PN del Prat, on els xiquets van ser els
protagonistes de l'activitat, i van poder conéixer les espècies més rellevants de
la fauna i flora del Parc Natural.

Algunes fotografies preses durant la visita
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DIVULGACIÓ

Campanyes i Jornades

Per un Prat més net, jornada de neteja
El mes de desembre passat ens van visitar els
alumnes de Cabanes de l'IES Alfons XIII. Al
llarg de tot el matí, van estar retirant fem
d'una de les platges de la zona de Torre la
Sal, pertanyent a la Ribera de Cabanes.

·

L'activitat es va organitzar en col laboració
amb l'empresa Bionord, que es va encarregar
de donar una xarrada sobre residus els
alumnes en l'institut, proveir el bus que els va
acostar al Parc Natural, i de subministrar el
material necessari per a la recollida dels
residus: bosses, guants, etc. A més, va
obsequiar als participants amb una samarreta
commemorativa de la jornada.
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NOTÍCIES
Un xiprer de Cartagena al Prat
Durant una visita del Servei de Vida Silvestre al Parc Natural va saltar la
notícia de la localització d'un Xiprer de Cartagena (Tetraclinis articulata) en la
rodalia del centre d'interpretació de Torre la Sal. Les poblacions naturals
d'aquesta conífera es troben en el nord d'Àfrica, a Malta i en les Serres de
Cartagena (Múrcia).

Malgrat el sorprenent que puga semblar la cita, es tracta una espècie molt
utilitzada en jardineria, per la qual cosa el més probable en este cas és que
haja arribat i germinat alguna llavor de plantacions pròximes.

Solta d'anguiles
Les anguiles són uns dels molts
habitants subaquàtics del Parc
Natural. Es tracta d'una espècie
en regressió, categoritzada com
a Vulnerable per la UICN, i la
població de la qual en el PN del
Prat es reforça amb soltes
d'exemplars criats en captivitat
subministrades pel Servei de
Vida Silvestre.

Anguilla anguilla
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PASSATEMPS
Activitats en el Prat
Descobreix algunes de les activitats que es desenvolupen de manera
sostenible o es desenvolupaven no fa tant al Parc Natural i resol els
mots encreuats.

Horitzontal
3. Recompte del nombre total d'individus d'una població.
5. Producció d'aliments vegetals com a arròs, dacsa, fruites o hortalisses.
6. Acció que persegueix augmentar els coneixements i millorar l'anàlisi sobre diversos
fenòmens, amb la finalitat que la presa de decisions es realitze amb criteris tècnics
basats en dades rigoroses, actualitzats, rellevants i complets.
8. L'observació d'estos animals amb uns bons prismàtics pot millorar la salut mental de
les persones.

Vertical
1. Cura i alimentació del bestiar i que ajuda en la lluita contra incendis.
2.Conjunt de tècniques i activitats mitjançant les quals s'han capturat peixos com
l'angula, crustacis i altres animals que es troben en les aigües del PN.
4. Material que s'extrau i que es forma de la descomposició de restes orgàniques de
plantes i animals en absència d'oxigen.
6. Acció de comunicació o art de revelar el significat i importància d'un llegat natural i
històric al públic que visita un espai natural protegit.
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SABIES QUÈ...
Saps què és un assagador?
Denominacions com ligallo (a les comarques del nord de Castelló), pas, i la
més comuna, assagador, fan referència a rutes, vies i camins resultat dels
necessaris trasllats pecuaris que l'ésser humà ha realitzat en la cerca de
pastures hivernals i estivals, i tenen el seu origen en els moviments migratoris
dels animals. Al Prat de Cabanes Torreblanca, trobem testimoniatge d'esta
activitat, com és el camí del Assagador dels Mangranes.

Identificant plantes i animals II
En l'anterior butlletí us parlem del potencial de Biodiversitat Virtual per a
identificar fotografies de plantes i animals. En esta ocasió us presentem
una altra eina en línia molt potent per a eixe mateix fi, es tracta de
iNaturalist. En esta plataforma podrem, igualment, pujar fotografies
d'éssers vius per a identificar-les. En este cas, la pròpia web ens
suggerirà l'espècie o grup d'organismes al qual pertany el subjecte
retratat. Després, la comunitat d'usuaris confirmarà de què es tracta.

SOLUCIONS ALS PASSATEMPS
óicaterpretnI .8 ,abroT
.4 ,acseP .2 ,egtarutsaP .1
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