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EDITORIAL
LA MEUA EXPERIÈNCIA EN EL PRAT DE
CABANES-TORREBLANCA

Hola, sóc Cristina Macías i vinc a explicar-vos una mica
com ha sigut la meua experiència treballant com a
educadora ambiental durant uns mesos d'estiu al Parc
Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca. Gratificant.
Aquesta crec que és la paraula que millor s'ajusta. No
puc estar més agraïda per haver-me donat l'oportunitat
de vindre a treballar ací. Feia temps que no gaudia tant
fent el que m'agrada.
A la meua arribada, una de les preguntes que em va fer Jesús, el meu company, va
ser: tu eres més de camp o d'oficina?. La meua resposta va ser clara: de camp. Dit
això va seguir amb un “doncs agafa roba que no t'importe embrutar perquè aquesta
setmana entrarem a l'aiguamoll”. Quina rebuda més extraordinària!, perquè no
esperava que em portara a anellar polletss d'arpellot de marjal, una espècie difícil de
veure a la Comunitat Valenciana i que té al Prat una de les principals zones de
nidificació. I això no feia més que començar! Des d'aquell moment vaig saber que
aquests mesos anaven a ser dels millors d'enguany i que havia d'aprofitar-los al
màxim.
Buscant nius de arpellots vaig conéixer a Gregorio, l'Agent Mediambiental de la
zona, amb el qual vaig poder conversar sobre el Prat, la fauna i la flora que alberga,
com fa per a afrontar certs temes i amb el qual vaig compartir alguna experiència.
Als pocs dies vaig coincidir amb Aurora, la directora-conservadora del Parc, la qual
em va tractar com una més de l'equip des del minut 1, mostrant plena confiança en
mi i que m'ha fet veure que el Prat té molt a conservar, molt a aportar i tot el que
encara queda per fer.
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EDITORIAL

Més endavant vaig conéixer a Deborah, companya que treballa en el Centre de
Torrenostra, amant de l'ornitologia que, entre altres, em va ensenyar què fer en el
cas de trobar-nos amb un falciot caigut del niu i que amb la seua alegria i entusiasme
és normal que tinga llista d'espera en les activitats que realitza.
Tant ella com Jesús realitzen censos d'ocells. Dos són les eixides que he fet amb
Jesús i no sabeu la quantitat de coses que he aprés sobre vols, cants, comportament,
reproducció, etc. En resum, que estic gaudint de la natura com feia temps no la
gaudia. Quan a algú li agrada el seu treball, es nota.
No vull acabar aquest text sense esmentar l'equip de la Brigada i la gran labor que
fan tenint a punt el Parc i dels quals he rebut molt bons consells.
Gràcies Prat, per deixar que et conega i per donar-me
l'oportunitat de posar al meu pas a gent tan
meravellosa. No saps la sort que tens en disposar de
persones tan professionals treballant per tu i per a tu.
M'has ensenyat coses que difícilment oblidaré. Als
meus companys vull donar-los les gràcies per la seua
implicació i pel tracte rebut, i dir-los que seguisquen
així, que amb eixa il·lusió, eixe amor i eixe respecte que
mostren per la naturalesa és impossible que algú no
isca encantat i amb ganes d'unir-se al seu equip de
treball. I a Marta, companya que s'acaba d'incorporar
al món dels Parcs Naturals i amb la qual només he
coincidit uns dies, com a consell li diré que gaudisca i
que aprofite cada minut al Prat, que segur que acaba
amb la mateixa sensació que jo de voler quedar-se.
Una vegada més, gràcies.
Cristina
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GESTIÓ I CONSERVACIÓ
Treballs de la brigada
En els mesos més càlids la Brigada de Manteniment del Parc Natural continua
esforçant-se per adequar l'entorn. Durant aquest quatrimestre, la brigada ha
estat realitzant diverses tasques de manteniment i millora. Entre elles cal
destacar:
Neteja de les estacions de
nivellació del Parc Natural.
Condicionament de sender i
itineraris.
Manteniment d'infrestructures.
Col·locació de senyalètica.

l!
l
a
b
e
r
t
n
a
r
g
n
i
u
Q

SÉQUIES I SÉNIES
NÚM. 15 MAIG-AGOST 2022

3

GESTIÓ I CONSERVACIÓ
Prevenció d'incendis forestals
Un any més s'activa el protocol de màxim risc d'incendi al Parc Natural del Prat de
Cabanes-Torreblanca. El dia 12 d'Agost de 2022 es va publicar una resolució en el
DOGV en relació amb el risc d'incendis forestals derivats de l'onada de calor en la
Comunitat Valenciana.

Què implica aquesta resolució?
Suposa l'entrada en vigor de les següents prohibicions d'obligat compliment en els
terrenys forestals de la Comunitat Valenciana des del dia 12 al 15 d'Agost del
2022:

Prohibició del trànsit de persones per
senders i camp a través.
Suspensió d'obres i treballs en els
terrenys forestals o els seus voltants.
Suspensió de l'ús festiu-recreatiu del
foc per motius festius en terrenys
forestals i en la zona d'influència
forestal (fins a 500 metres).
Prohibició
genèrica
d'encendre
qualsevol tipus de foc en els terrenys
forestals i en la zona d'influència
forestal (fins a 500 metres).
Suspensió
de
qualsevol
mena
d'autorització
atorgada
per
a
circulació esportiva per terrenys
forestals.

SÉQUIES I SÉNIES
NÚM. 15 MAIG-AGOST 2022

A més, entre altres Parcs Naturals, al
Prat
de
Cabanes-Torreblanca
s'estableix la "prohibició de circular
per les pistes i camins forestals, amb
qualsevol mena de vehicle, bicicleta o
a peu, dins dels parcs naturals que se
citen a continuació, excepte el trànsit
de vehicles per a actuacions de
gestió,
proveïment,
manteniment,
vigilància, accés a residències,
explotacions agràries o instal·lacions
de serveis enclavades dins del mateix
parc."
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INVESTIGACIÓ
Resultat censos nidificants
De forma sistemàtica en coordinació amb el
servei de Biodiversitat i al marge dels censos
mensuals que es fan des del Parc Natural,
durant l'època de nidificació (que comprèn
els mesos de març a agost) es fa el seguiment
d'avifauna aquàtica nidificant.
Finalitzada la campanya de nidificació al Parc Natural, és hora danalitzar els
resultats obtinguts.
De totes les aus aquàtiques nidificants censades, les que han reflectit un lleuger
descens respecte de l'any anterior han estat el Cabussó (Tachybaptus ruficollis), Gall de
canyar (Porphyrio porphyrio), la Camallonga (Himantopus himantopus), Carregada
(Glareola pratincola) Gavinot argentat (Larus michahellis) i l'arpella de marjal (Circus
aeruginosus). Tot i que s'està parlant d'un descens, no es tracta de xifres alarmants, són
paràmetres que varien segons la temporada, i els poden afectar diferents factors. En
aquesta anualitat, les pluges freqüents ocorregudes durant la primavera (abril-maig)
podrien haver dificultat la nidificació d'algunes d'aquestes espècies.
D'altra banda en el cas de l'Àscle (Anas strepera), la Fotxa (Fulica atra) i el Corriol
camanegre (Charadrius alexandrinus) han experimentat un lleu augment en la seva
nidificació respecte a anys anteriors.

Més informació sobre censos d'aus aquàtiques nidificants AQUÍ
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DESCOBRINT EL PRAT
En aquesta 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
allà...

Coneix a la camallonga
El Parc Natural de Prat de Cabanes-Torreblanca es caracteritza per ser un dels
aiguamolls de major valor paisatgístic de la Comunitat Valenciana. En les seues
quasi 900 ha de terreny, podem trobar gran quantitat d'espècies, des de mamífers
com la llúdriga fins a rapinyaires com l'arpella, aquest últim actualment catalogat
En Perill d'Extinció a la Comunitat Valenciana. Espècies significatives a l'una de
sorprenents que a vegades són realment complicades de veure.

Per això hui volem centrar-nos en una altra
espècie molt comuna i representativa de
la zona com és la camallonga, localitzable
principalment en llacunes costaneres, llacs
succints, boques dels rius i saladars entorn
del Mediterrani.

La camallonga (Himantopus himantopus) a simple vista sembla raquítica, amb les
potes extremadament llargues en comparació amb el seu diminut cos i que, en vol,
pengen per darrere igual que la cigonya. En l'època estival són molt fàcils de
veure, ja siga buscant aliment en els aiguamolls o sobrevolant el Parc Natural. A
grans trets, destaquen pel color blanc del seu cos i per les tonalitats negres en les
ales i part del cap, encara que aquests tons i la repartició dels mateixos varia
segons l'època de l'any en la qual ens trobem, sent a més el mascle lleugerament
de major grandària i amb un mantell més negre. Els juvenils es diferencien dels
adults per posseir el mantell marró i una vora alar pàl·lida.
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DESCOBRINT EL PRAT

Encara que no sempre la vegem, sabem
que són ací pels cants que emeten. Els
reclams són variats, sonant com un
“quiuc”, “quec” o “quiepp” però amb un
so metàl·lic nasal molt particular.

Si veniu a visitar el Parc Natural de
Prat de Cabanes-Torreblanca a
l'estiu, tingueu per assegurat que la
coneixereu.
Això sí, afanyeu-vos!, perquè a
l'agost-Novembre emigra a Àfrica
(al sud del Sàhara) on troben unes
temperatures més idònies per a
seguir amb el seu cicle vital. Però
no us preocupeu, ja que al MarçAbril torna i tindreu novament
l'oportunitat de trobar-vos amb
ella.
Encara que a l'hivern també es
trobe en la zona del Mediterrani,
estarà descansat (hivernant) i serà
més difícil veure-la per les nostres
terres. En el seu lloc trobarem
espècies com el corb marí gran, el
blauet... pel que cal esperar als
mesos d'estiu per a veure-la en la
seua màxima esplendor.
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DESCOBRINT EL PRAT
Aranyes del Prat de Cabanes-Torreblanca
Les aranyes són un grup d'artròpodes que es caracteritza per
tindre 8 potes, 2 segments (prosoma i opistosoma), un parell
de pedipalps i unes peces bucals modificades anomenades
quelícers amb les que són capaces d'injectar verí.
Tot i que en ser animals verinosos poden despertar el nostre temor, hem de saber
que les aranyes necessiten el seu verí per a alimentar-se i no el malgastaran amb
nosaltres si no se senten amenaçades. A més, si ens parem a observar com
construeix la tela un aranèid, les cures parentals d'una femella de licòsid o com
es camufla un tomísid per a caçar descobrirem que són animals fascinants que
no mereixen la por que desperten.
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Al Parc Natural del Prat de CabanesTorreblanca podem trobar, si ens fixem bé, una
mostra de la gran diversitat d'aranyes que
existeix. Si volem saber que tipus d'aranya
acabem de trobar hem de fixar-nos entre altres
aspectes, en la posició dels ulls, la forma de la
tela o la manera de caçar ja que són
característiques que ens ajuden a identificar les
diferents famílies que podem trobar al parc
natural. A continuació presentem alguns
exemples.

Els aranèids (Araneidae) es caracteritzen per
ser una família d'aranyes que construeix teles
circulars. Tant la grandària d'algunes teles com
d'algunes
espècies
les
fa
fàcilment
localitzables. Alguns exemples d'araneids al
parc natural són Larinioides sclopetarius, prou
abundant, ja que és una espècie prou lligada a
masses d'aigua o Argiope trifasciata.
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DESCOBRINT EL PRAT

Menemerus semilimbatus

Els saltícids (Salticidae) són la família
d'aranyes més diversa. Aquestes es
caracteritzen per la seua bona visió, per la
seua capacitat de fer grans salts, ser diürnes
i ser caçadores actives, és a dir, que no es
fan servir de teles per a caçar. Una de les
espècies més fàcils de veure al parc és
Menemerus semilimbatus.

Els tomísids (Thomisidae) també son
coneguts com aranyes cranc, ja que
tenen els dos parells de potes davanteres
més llargues que la resta i poden caminar
lateralment. Solen ser aranyes que es
mimetitzen molt bé, ja que la seua
estratègia per a caçar consisteix a
esperar en un lloc elevat, com una flor, i
que la presa s’aprope a elles. Com a
curiositat, algunes espècies d’aquesta
família, com Thomisus onustus o
Misumena vatia tenen la capacitat de
canviar de color, segons la flor on
estiguen caçant.

Thomosus onustus

Els licòsids (Lycosidae) també tenen la
vista prou desenvolupada, ja que com els
saltícids caçen activament. Les femelles
d’aquesta família d’aranyes transporten
les ooteques a les fileres fins que els ous
fan eclosió i passen a transportar a les
xicotetes aranyes sobre l’opistosoma.

Pardpsa sp.
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aquests curiosos habitants del Prat!
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DIVULGACIÓ

MEDIS DE COMUNICACIÓ

Radio nou
El 17 de juny, dins del programa "La ràdio d'À Punt", en la secció
mediambiental, el Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca va
participar donant a conéixer els valors que fan tant especial aquest
ecosistema, l'estàtus de conservació de la seua fauna i el valor de les
plantes que formen aquest hàbitat tant escàs dins de la geografia
valenciana.

Coordinació PUNTS D'INFORMACIÓ COL·LABORADORS
El 14 de juny va tenir lloc al Centre d'Interpretació Nord del Parc Natural
una reunió formada per personal del Parc i els Punts d'Informació
Col·laboradors de Cabanes, Torreblanca i Orpesa per tal dec oordinar i
organitzar la informació que durant els mesos d'estiu es traslladarà als
visitants que passen per les seues Oficines de Turisme.
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DIVULGACIÓ
Campanyes i Jornades

Campanya "Estiu als Parcs Naturals"

Com cada any, al Prat es realitza un intensiu
d'activitats d'educació ambiental durant l'època
estival degut a l'alta demanda per part dels
visitants.

En aquest 2022, 157 persones han participat en una sèrie d'activitats dedicades a
invertebrats d'aigua dolça, rastres i senyals de fauna silvestre i observació d'ocells.
Gràcies a totes i us esperem l'any vinent!
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NOTICIES
Torna a nidificar l'ànec blanc
Una de les notícies més destacables
d'aquesta tempoerada ornitològica
ha sigut el poder constatar de nou la
nidificació
d'aquesta
espècie
(Tadorna tadorna), un dels pocs
ànecs protegits i molt escàs al Parc
Natural.

Fotografía: Eduardo Barrachina BDB

Què fer si ens trobem una cria d'ocell a terra
El primer que hem de fer si no es tracta d'un animal ferit és deixar-lo a un lloc
segur, prop d'on l'has trobat, lloc de l'abast d'algún depredador com gats o
gossos. Tingues per segur que els seus pares en tornar el buscaran i seguiran
alimentant-lo. Si l'ocell es troba en un lloc segur, el millor és no tocar-lo ja que
segurament és tracta d'un jove que està aprenent a volar i, com ja sabeu... no
sempre surt a la primera. COMPTE! En algunes espècies, com oronetes i falcilles,
sempre hem de recollir-los doncs els pares no poden baixar a terra a cuidar-los.

Però si encara necessita més ajuda, no ho dubtes:
crida a un Centre de Recuperació de Fauna
Ells podran assesorar-te sobre com actuar i, en cas de necessitar-ho, es faran
càrrec de l'animal que hagis trobat per a rehabilitar-lo i tornar-lo a la natura.
Centre de Recuperació Forn del vidre (Castellón)
Teléfons: 977 26 13 97 / 680 55 94 16 / 964 55 83 54
Centre de Recuperació La granja del Saler (Valencia)
Teléfon: 963 86 80 25
Centre de Recuperació de Santa Faç (Alicante)
Teléfons: 965 93 80 85 / 630 96 69 89
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NOTICIES
Un agró roig ferit
Un visitant va portar un juvenil d'agró roig ferit al
Centre d'Interpretació de Torrenostra. Des d'allí va
ser recollida pel personal del Centre de
Recuperació del Forn del Vidre per a la seua
rehabilitació. Un pacient curiós!

Alliberament d'un flamenc al Prat
Tot i no ser una espècie resident, és
comú veure flamencs en algunes zones
del Prat de Cabanes-Torreblanca, on
troben hàbitats idonis per a alimentarse de xicotets invertebrats aquàtics,
plàncton o algues.

Els companys del Centre de
Recuperació de Fauna Forn del Vidre
van rebre l'avís d'un flamenc juvenil
que estava sa, però desorientat, per
la qual cosa va ser traslladat al les
llacunes del Prat on va ser alliberat
prop d'un grup de flamencs adults.
SÉQUIES I SÉNIES
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NOTICIES
"Aves": Exposició de fotografia de natura
Juan
Valiente,
ornitòleg
de
Saragossa, va triar el Centre
d'Interpretació de Torrenostra com a
lloc per a exposar la seua col·lecció
de fotografies d'ocells sota una
perspectiva
poc
habitual,
en
contextos on amb poca freqüència
ens fixem en elles.
L'exposició va poder ser visitada en el
Racó de l'Ornitòleg entre el 10 i el 23
de juliol.

L'exposició de Juan Valiente ha seguit la seua ruta per terres aragoneses.
Li desitgem molta sort!
email: juanillovaliente@hotmail.com
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PASSATEMPS
Les cinc diferències
Possa a prova la teua habilitat i descobreix les
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PASSATEMPS
Sopa de lletres
Els següents animals que a continuació pots trobar en la sopa de lletres,
conviuen tots ells dins del Parc Natural.
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PASSATEMPS
Laberint
Pots ajudar a aquesta parella de despistades camallongues a tobar el seu niu?
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SABIES QUÈ...
Dragons que canvien de color
A part dels camaleons, hi ha més rèptils capaços de canviar de color i en aquest
Parc Natural podem trobar dues espècies amb aquesta capacitat.
Es tracta de els dos dragonets autòctons de la península
ibèrica, el dragó comú (Tarentola mauritanica) i el rosat
(Hemidactylus turcicus). Depenent de diversos factors com
l'estrés o les condicions de llum a les quals es veuen
sotmesos aquests animals, són capaços d'enfosquir o
empal·lidir el seu to.

Hemidactylus turcicus

La serp més comú al Parc Natural
La serp pudenta (Natrix maura) és una serp nadadora molt lligada a punts
d'aigua i típica en aiguamolls costaners del Mediterrani occidental com el
Prat.
Encara que és inofensiva, té algunes estratègies per a evitar ser depredada.
Una d'elles és que, com indica el seu nom comú en castellà, "culebra viperina",
presenten mimetisme batesià amb els escurçons, amb un disseny dorsal molt
similar a aquestos, i un comportament que els imita quan se senten
amenaçades, unflant el cos i triangulant el cap, alhora que emeten sonors
bufits. A més quan són atrapades o manipulades emeten una secreció
pudenta per la cloaca, d'ahí el seu nom comú en Valencià.
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SOLUCIONS
PASSATEMPS
Les cinc diferències
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Sopa de lletres
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Laberint
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