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Editorial

Les espècies exòtiques invasores són aquelles que s'introdueixen en altres territoris i
aconsegueixen adaptar-se, establir-se, reproduir-se i dispersar-se fins a colonitzar l'entorn,
formar noves poblacions i causar impactes en la biodiversitat, la salut o l'economia.
Segons els experts de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN),
les espècies exòtiques invasores són la segona causa de pèrdua de biodiversitat mundial
després de l'alteració i destrucció de l'hàbitat; són un dels factors que més estan contribuint
a la ràpida i massiva pèrdua d'espècies en les últimes dècades. Es tracta d'un problema que
afecta pràcticament a tot el planeta de greus conseqüències. Podem classificar aquestes
conseqüències en: ambientals, econòmiques i socials o de salut.
AL MEDI AMBIENT. Canvis radicals en alguns ecosistemes fins a la quasi
extinció d'espècies autòctones, ja que competeixen per l'aliment, l'aigua o l'espai,
transmeten malalties, depreden, parasitan o fins i tot hibriden amb espècies
autòctones.
A L'ECONOMIA I ACTIVITATS HUMANES. Moltes espècies causen greus
danys sobre les activitats humanes i, per tant, sobre l'economia d'una regió o
país. Danyen els boscos, afecten les pràctiques pesqueres i ramaderes,
comprometen la qualitat de les aigües, causen perjudicis a les indústries, etc..
A LA SALUT HUMANA I AMBIENTAL. Algunes espècies exòtiques transmeten
malalties que poden afectar l'home, a animals domèstics o a espècies silvestres.
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Què podem fer nosaltres?
Les espècies invasores són molt difícils d'erradicar una vegada que s'han instal·lat. Per això,
és millor evitar que arriben o atallar el problema abans que comencen a reproduir-se i
dispersar-se pel medi natural.
Per a evitar la seua arribada, no compres animals exòtics.
Mai abandones animals en la naturalesa.
Si pescaràs, no oblides netejar bé el teu equip per a evitar la dispersió de larves
d'espècies invasores.
Si navegaràs, informa't dels sistemes de neteja d'embarcacions que ofereix
l'administració.
Preferiblement, planta al teu jardí espècies autòctones i adaptades al clima mediterrani
en lloc d'espècies exòtiques.
Comunica la presència de plantes o animals exòtics als agents mediambientals, als
tècnics de parcs naturals o mitjançant un correu a: invasoras@gva.es
Per a més informació pots accedir a la pàgina:
ESPÈCIES INVASORES - GENERALITAT VALENCIANA
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Comunicació i divulgació
Reprenem amb força un nou curs escolar amb el nostre projecte d'educació ambiental per
al CRA Rincón d'Ademuz. Aquest nou curs ens posarem a la feina per a realitzar accions
de conservació que milloren l'estat dels nostres rius comarcals i que ajuden a diferents
espècies de fauna, com els insectes o els ocells.
Us vam mostrar el calendari que hem confeccionat per al nou curs escolar 2021-22 on es
mostren, per mesos, els treballs de realitzaren els alumn@s per a conservar la naturalesa
que els envolta. Estar atents al pròxim número, us mostrarem com va el projecte.
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El passat 25 de novembre el Parc Natural de la Puebla de San Miguel juntament amb els
Agents Mediambientals de la comarca del Racó d'Ademuz, vam presentar aquest projecte
dins les Jornades d'Intercanvi d'Experiències dels Parcs Naturals de la Comunitat
Valenciana.
Compartim la nostra experiència de treball conjunt perquè els escolars de la comarca
s'impliquen en la conservació dels seus rius i coneguen i senten com a propi el seu territori.
Gràcies als professors del col·legi que van intervindre en la presentació donant la seua
visió del projecte.
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Els Parcs Naturals de la Comunitat
Valenciana s'uneixen a la Conselleria
d'Igualtat i Polítiques Inclusives en la
celebració del Dia dels drets de la infància
i l'adolescència.
El Parc Natural de la Puebla de San Miguel
va realitzar el passat 24 d'octubre una
activitat
emmarcada
dins
d'aquesta
col·laboració.
Un total de 22 xiquets i xiquetes van gaudir
d'una jornada a Puebla de San Miguel, van
conéixer més aquest parc i van ajudar als
ocells que nidifiquen ací amb la neteja i
reparació de caixes niu.
Gràcies al Consell municipal de la infància
i adolescència de Mislata i de San Antonio
de Benagéber i a la Residència Mariano
Ribera de Burjassot per acompanyar-nos
en aquest fabulós matí de tardor.
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Un projecte en el qual participen diverses assignatures del grau de Geografia i Medi
Ambient així com del Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària, la
qual cosa posa de manifest la seua transversalitat.
La proposta, en coordinació amb l'adreça del Parc Natural de la Puebla de San Miguel i la
de l'IES d'Ademuz, es concreta en la identificació i anàlisi dels recursos paisatgístics
dels hàbitats clau del Parc Natural, el disseny d'itineraris paisatgístics que els connecten i
la generació de continguts digitals per a la pàgina web i xarxes socials del Parc. Així mateix,
en una segona fase i amb la disposició dels materials generats, s'elaboraran materials
didàctics i es realitzaran tallers d'educació ambiental entre l'estudiantat de l'IES d'Ademuz.
Més informació en nous butlletins del Parc Natural i en la pàgina de Facebook del projecte
Geodidact Rincón.

Imatges de la primera sessió de treball
al Parc Natural de la Puebla de San Miguel
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Activitats Planificades

Amb motiu del llarg pont de
desembre i la previsió d'un
major nombre de visitants,
l'oficina del Parc Natural va
estar oberta el diumenge 5 de
desembre en horari de 09.00
a 14.00 hores.
Es va atendre excursionistes i
turistes que volien conéixer les
rutes més accessibles dins de
l'espai, i també a visitants que
van
conéixer
l'exposició
existent en les instal·lacions de
la Casa Forestal.

Coneix l'exposició del Parc Natural i informa't dels llocs a visitar
Veuen a informar-te de les rutes més accessibles segons les teues necessitats, dels llocs
més emblemàtics o del patrimoni cultural. Podràs també visitar l'exposició que es troba
dins de les instal·lacions de la Casa Forestal.
Visita'ns, tenim molt a explicar-te!
Oficina del Parc Natural – Casa Forestal
CV-363 Puebla de San Miguel
660 12 74 91
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El tema per al Dia Internacional de les
Muntanyes de 2021 és "El turisme
sostenible a les muntanyes". Aquest
turisme, pot contribuir a crear opcions
de mitjans de subsistència addicionals
i sostenibles, a més de la conservació
del paisatge i la diversitat biològica.
Les nostres muntanyes atrauen un
bon percentatge de turisme, i això
comporta la necessitat de serveis en
els punts de destí, com a allotjaments
rurals, gastronomia local, activitats
d'ecoturisme i productes d'artesania o
producció local.

Les muntanyes alberguen el 15% de la població mundial i aproximadament la meitat de la
reserva de la diversitat biològica del món. No obstant això, es troben fortament amenaçades
pel canvi climàtic i la sobreexplotació. A mesura que les glaceres de muntanya es fonen, els
habitants de les altures —entre els més pobres del món— afronten majors dificultats per a
sobreviure a causa dels desastres naturals.
A tot això cal sumar el fet que aquesta fosa a una velocitat sense precedents amenaça el
subministrament d'aigua dolça de milions de persones. Aquest problema és cosa de tots. D'aquí
ve que hàgem de reduir la petjada de carboni i cuidar aquest tresor natural.
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Des del Parc Natural de la Puebla de San Miguel ens hem unit a la Federació d'Esports de
Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana i al Club Alpí del Racó d'Ademuz, per a
celebrar aquest dia envoltats de savines centenàries.
Gaudim el passat 11 de desembre d'un magnífic matí envoltats d'impressionants muntanyes i de
gran quantitat d'arbres monumentals. Ens sentim molt afortunats per estar envoltats d'aquest ric
patrimoni natural, al qual li devem respecte i afecte. #LesMuntanyesImporten
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Conservació i Mantenimient

En 2018 es van localitzar més de 70 caixes niu repartides per tot el parc natural, les quals
havien sigut col·locades per diferents associacions o entitats. Es va procedir al seu
arranjament i condicionament perquè els ocells forestals pogueren criar en òptimes
condicions. Carboners comuns, garrapins, herrerillos comuns o caputxins busquen amb
interés i necessitat dits nius donada la inexistència de buits adequats en els arbres.
Des de 2018 cada any es realitza per aquestes dates el seguiment de les caixes niu per
a comprovar el seu ús, estat i conservació de cara al període reproductor de la següent
primavera. Durant aquest any 2021 aquest seguiment es va realitzar durant el mes
d'octubre.
Els resultats de la revisió anual ens
mostren més d'un 80% d'ocupació de
les caixes niu, principalment per
carboners comuns. Ressenyar que les
caixes instal·lades en exemplars de pins
són colonitzades pràcticament al 100%,
mentre unes altres en exemplars de
carrasca o savina no solen estar
ocupades.
Es va detectar la presència de liró
careto en dos de les caixes revisades.
Usen aquests refugis per al seu període
d'hibernació, que sol durar des de meitat
de tardor fins a ben entrada la
primavera.
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En anteriors butl.letins (Butl.letí Nº 11) ja us presentem el projecte de restauració d'hàbitats
d'interés comunitari que s'està desenvolupant al Parc Natural.
Durant aquest temps els treballs planificats en aquest projecte han anat continuant la seua
execució. S'han acabat les tasques plantejades per a alliberar competència per clarege de
pins i s'han realitzat plantacions de diverses espècies en els buits de regenerat oberts en
aquests clareos.
Es tracta de zones anomenades nuclis de dispersió i reclam, ja que són zones amb
estrat arbustiu molt pobre, que gràcies a aquestes plantacions s'augmenta la biodiversitat
del bosc. Entre les espècies plantades trobem l'arç albar, guillomo, auró, ginebres, arços,
aranyoners...
També s'han realitzat reforços amb exemplars de ribes uva-crispa, grosella espinosa, en
els rodals de la zona del Verdinal.
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Per a millorar l'estructura d'hàbitats de carrasca, es va proposar com a solució la reducció
dels fustos, troncs, en un 40 - 50% de cada peu, mitjançant un resalveo o tala. Es van fer
treballs en la zona del carrascal, però quedava pendent el rodal que ocupa tot el vessant
de l'ombria del carrascal. Des de principis de novembre s'està treballant en aquesta zona.
Aquest tipus de tractament farà que augmente el creixement de les tiges formant arbres; i
el resultat serà carrascals més ben adaptats a condicions més seques i càlides, així com
menys vulnerables als incendis.

Fotografies cedides per Eduardo Lázaro, Agent Medioambiental de Puebla de San Miguel
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Acabem l'any ressenyant els treballs que realitza la Brigada de Conservació i Manteniment
del Parc Natural. La feina de casa són essencials per a la conservació d'aquest espai i de
tots els seus elements tant naturals, culturals i patrimonials. Durant aquests mesos d'hivern
les tasques se centren més en treballs forestals, aprofitant l'aturada vegetativa dels arbres.

Durant el mes de setembre es van dur a terme
diversos treballs sobre punts d'aigua que van
quedar arracades en l'època estival. Així, es van
condicionar les basses de la Cuadraleja i Don
Guillén i els abeuradors del Corral Blanc i Don
Guillén. La millora d'aquests punts d'aigua suposa
disposar d'una xarxa de punts d'aigua en tot el
territori en bon estat, accessibles i sense perills
per a la fauna que els usa.

Destacar les labors realitzades en el seguiment anual de les caixes niu per a páridos
repartides per tot l'espai natural. Tots els anys per aquestes dates es fa una revisió de les
caixes niu per a comprovar ocupació d'aquestes, l'estat en què es troben, realitzar
reparacions en cas de necessitat i deixar-les preparades per a la següent primavera. S'han
revisat també les caixes niu per a ratapinyades instal·lades per part del Servei de Vida
Silvestre, que fins hui no han sigut ocupades.
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El gruix del treball d'aquests mesos s'ha centrat en els tractaments sobre la vegetació. S'han
mantingut diverses sendes i camins al llarg del territori com les rutes interpretatives, les
sendes del Barranc del Balsón i la de Juan Tejedor i el camí de la Font del Rei. En totes elles
s'han realitzat podes i desbrossaments per a facilitar el trànsit de persones per aquestes.
Destacar la realització d'una talanquera per a contindre el ferm de la senda del Barranc del
Balsón (foto inferior dreta).
S'està duent a terme la millora de dues zones repoblades fa anys amb pinus halepensis i
pinaster que no havien sigut mantingudes. Aquestes zones de repoblació necessiten una
vegada passat un temps un monitoratge per a realitzar millores en les masses forestals. Es
tracta d'actuacions claus que disminueixen la densitat de l'arbratge per a evitar masses
boscoses estressades i propenses als incendis. Els treballs s'estan duent a terme en la Lloma
del Trill i en la zona minera, gràcies a ells aconseguirem uns boscos més ben desenvolupats,
amb gran capacitat d'adaptació al canvi climàtic i disminució de la probabilitat d'incendis
forestals.
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Colaboracions
Durant aquest any 2021 es compleixen 5 anys de la instal·lació de l'estació
meteorològica per part de AVAMET (Associació Valenciana de Meteorologia) a la
Casa Forestal, Oficina del Parc Natural de la Puebla de San Miguel.
Cinc anys de registres diaris de temperatura, humitat, precipitacions, vent, humitat
relativa... Es tracta d'unes dades molt valuoses que registren variacions, patrons,
tendències a llarg termini del clima, que unit al mesurament d'altres paràmetres naturals,
poden revelar-nos que el canvi climàtic es fa patent.
A continuació us vam mostrar les taules resums que elabora AVAMET amb les dades
recopilades en l'estació de Puebla de San Miguel.

ANY 2017
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ANY 2018

ANY 2019

ANY 2020
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ANY 2021

Aquestes dades ja ens van mostrant un augment tant de les temperatures mínimes com
de les màximes al llarg de l'any, així com un augment també en el nombre de
precipitacions (ja siguen en forma de pluja o de neu). Són dades que s'han de prendre
amb cautela ja que és un període de temps curt per a poder traure conclusions, però si es
veu una tendència cap a un augment de temperatures (calfament global - canvi climàtic).
Teniu tota la informació en la pàgina web de AVAMET, en la pestanya corresponent a
l'estació de Puebla de San Miguel per a fer més consultes.
AVAMET - PUEBLA DE SAN MIGUEL

Estarem atents en els pròxims anys dels canvis meteorològics a través d'aquesta
interessant plataforma informativa.
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Biodiversitat del Parc Natural
FAUNA. Colobra d'escalera
Rhinechis scalaris
S'alimenta de ratolins, sargantanes,
fardatxos..., són totalment inofensives i
fugen davant la presència humana. Al llarg
de la seua esquena té un disseny de
taques negres en forma d'H que
s'assembla a una escala de mà, d'ací el
seu nom comú.
FLORA. Roure valencià
Quercus faginea
Arbre de la família de la carrasca, la coscolla o la
surera, el trobem en les zones més humides del
*carrascal. A la tardor les seues fulles de tonalitats
grogues destaquen amb el fons verdós de les
carrasques. Es tracta d'un arbre marcescent, perd
les fulles en arribar la tardor, però no el fa del tot,
ja que moltes d'elles, fins i tot seques, romanen
adherides a les branques fins al moment en què
brollen les noves fulles.

ARBRES MONUMENTALS
Carrasca de les Fuentecillas (Quercus ilex)
Núm. de Catàleg: 1539
Edat Indeterminada
Perímetre normal ( a 1,3m): 7.7m el total
dels tres braços
Altura: 10 m
Carrasca de tres peus que ixen del mateix
cep, antany usada com a fusta per a la
realització de carboneres. Té una àmplia
copa, densa i arredonida.
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Incitem i animem a qualsevol associació, empresa de la Marca Parcs Naturals,
grup, centre escolar i altres entitats culturals, ecologistes o educatives a participar
en els següents butlletins, amb la finalitat de poder difondre i promocionar els seus
treballs o labors realitzats al Parc Natural de la Puebla de San Miguel.
Així, entre tots, posarem en la seua justa mesura els enormes valors ecològics,
històrics, socials, econòmics, científics, educatius, culturals, recreatius i estètics
d'aquest territori tan divers i admirable:
Et recomanem la subscripció al llistat de distribució de les notícies de la nostra
web. És la manera més ràpida d'informar-se de les activitats del Parc Natural per
mitjà d'un correu electrònic. Pots subscriure't punxant ací

Parc Natural de la Puebla de San Miguel
Oficina tècnica: Casa Forestal, Carretera València s/n 46140
Puebla de San Miguel
Telèfon: 660 12 74 91
Mail: parque_puebladesanmiguel@gva.es
Web: parquesnaturales.gva.es/web/pn/puebla-de-san-miguel

