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El Savinar

Butlletí Quatrimestral del Parc Natural de la Puebla de San Miguel
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BIODIVERSITAT
EL SAVINAR

Editorial

¡¡¡¡Hola!!!!
Soc Carmen Egea Bartual, natural de Siete
Aguas i, actualment, professora de
formació professional del cicle de
Producció Agroecològica de la branca
agrària en l'institut d'Ademuz.
La primera vegada que vaig conéixer el
Racó d'Ademuz va ser fa ja molts anys, allà
per 2004. Juntament amb uns companys
de la universitat, una setmana santa, vam
vindre a participar en l'I Campus Rural de la
Biodiversitat.
Aquest
campus
es
desenvolupava a Castielfabib i és el primer
record que tinc d'aquest racó tan
meravellós. Des de llavors la vida
professional em va portar per altres ciutats i
països, fins que al setembre de l'any passat
vaig tornar a aquesta zona a impartir
classes en l'institut.
Fa unes setmanes em va arribar al correu electrònic una convocatòria de la Conselleria
d'Educació, cultura i esport per a poder realitzar estades en empreses, organitzacions o
institucions. De seguida vaig començar a pensar en opcions del Racó per a poder continuar
actualitzant-me i formant-me com a docent i, com a conseqüència, posteriorment poder-ho
traslladar als alumnes. En formació professional és imprescindible poder posar exemples
pràctics i, què millor que conéixer-ho i viure-ho de primera mà!
Vaig començar a pensar en tot l'entorn del Racó d'Ademuz i el primer que em va arribar al
capdavant va ser el Parc Natural de la Puebla de San Miguel. Existeixen 22 parcs naturals en
tota la Comunitat Valenciana, però cap amb els paisatges únics que existeixen en aquest.
Aquest parc va ser declarat Parc Natural en 2007 i atresora espais singulars i elements
naturals d'incalculable valor que mereixen conéixer-se. A més, en aquest espai es localitza el
punt més elevat de la Comunitat Valenciana, el Alto de las Barracas amb els seus 1.838
metres d'altura.
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Em vaig posar en contacte amb ells i dies després vaig començar l'estada. Fins a mitjan
maig, tots els dimecres, vinc fins al Parc Natural a conéixer tot el relacionat amb legislació,
flora, fauna, educació ambiental, ús públic, però també als habitants del poble, els seus
costums, el seu dia a dia…
Estic gaudint moltíssim d'aquesta estada, està sent molt enriquidor tant a nivell personal com
a nivell professional. A partir d'ara, em puc considerar una ambaixadora del Parc Natural,
dels seus arbres monumentals, de les seues savines centenàries, de les seues diferents
rutes, dels seus paisatges únics…
No tinc dubte que, en les meues futures classes, el Parc Natural de la Puebla de San Miguel
sempre tindrà un buit perquè tots els meus alumnes el coneguen i senten curiositat per voler
conéixer-lo més.
-María Carmen Egea Bartual
Ingeniero Agrònom i Llicenciada en Enologia
egea.bartual@gmail.com
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Comunicació i divulgació
Iniciem el dia 7 de febrer el nou i il·lusionant curs escolar amb el nostre projecte d'educació
ambiental "De perduts al riu, som-hi" amb el CRA Rincón d'Ademuz. Continuem
treballant conjuntament amb els Agents Mediambientals de la comarca i enguany s'uneix al
nostre projecte l'educador ambiental de la Mancomunitat de Municipis del Racó d'Ademuz.
Anem sumant!
Durant aquests tres mesos hem realitzat un total de 15 eixides (sessions) amb tots els
grups escolars del centre. 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.
A través de l'IES i de l'Ajuntament d'Ademuz hem aconseguit unes parcel·les al costat del
col·legi d'Ademuz on hem treballat amb els alumnes en la creació d'un hort/oasi de
papallones i insectes en general. Els alumnes han plantat aromàtiques cedides per
l'empresa Ecoaromuz, han creat vivers d'espècies idònies per a les erugues de les
papallones que després han plantat en el seu hort i han ajudat a la fauna auxiliar amb la
instal·lació d'hotels per a insectes.
Un trimestre molt productiu on s'han involucrat en el coneixement de la biodiversitat que els
envolta i en la seua conservació i protecció. Seguim en el tercer trimestre!!
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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 ja va realitzar el passat 24
d'octubre una activitat emmarcada
dins d'aquesta col·laboració i aquest
passat 2 d'abril vam realitzar la
segona activitat del projecte.
Un total de 7 xiquets i xiquetes van
gaudir d'una jornada a Puebla de San
Miguel, van conéixer més aquest
parc i van ajudar els insectes amb la
construcció d'un hotel d'insectes.
Gràcies al Centre Mes de la Pinaeta
per acompanyar-nos en aquest
fabulós matí de primavera.
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Uns 100 participants entre professorat i alumn@s del Grau de Geografia i Medi Ambient, i
del Màster de Professorat en Educació Secundària de la Universitat de València van
visitar el passat 29 d'abril el Parc Natural de la Puebla de San Miguel dins del projecte
Geodidact Rincón.
Durant el matí els estudiants van conéixer els valors naturals i culturals d'aquest espai a
través de dues rutes interpretatives. L'objectiu d'aquesta jornada era que identificaren,
analitzaren i descrigueren els valors mediambientals, històrics i paisatgístics d'aquest espai,
per a després construir una proposta docent per a posar en valor aquest territori i amb
ell el parc natural.
L'activitat va continuar a la vesprada en l'IES Ademuz un altre dels coordinadors del
projecte a la comarca.
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El passat 30 de març vam tindre el plaer de comptar amb la presència de Darío Escriche,
creador i artista que basa el seu art en la naturalesa i en els seus elements, combinant el
saber i les tradicions d'antany amb un enfocament cap a la contemporaneïtat.
El taller que realitzem està emmarcat dins del projecte Memóries d'arrels, seleccionat per
al programa CoSSos del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. El resultat
d'aquest i altres tallers estarà exposat al setembre d'enguany en el Centre del Carmen de
Cultura Contemporània (València).

Identificació de diverses espècies vegetals a través dels seus troncs i rodanxes i de
l'aroma que desprén la seua fusta.

Impressió de rodanxes d'arbre sobre paper de cotó usant com a pigment el sutge de la pròpia
fusta de l'arbre.
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La Brigada juntament amb l'educadora del Parc Natural van participar el passat 15 de març
en la I Fira d'Orientació de l'Institut d'Ademuz. En aquesta fira es van ajuntar més de 10
stnads d'empreses, professionals del Racó d'Ademuz perquè l@s alumn@s de l'IES
Ademuz conegueren el teixit empresarial de la comarca i les seues possibilitats a l'hora de
l'elecció de la seua carrera professional.
El motiu d'aquesta fira és la visibilització i conscienciació a l'alumnat dels llocs de
treball que existeixen en el Racó de Ademuz. Es busca realitzar una Orientació
professional i acadèmica enfocada en la zona. Es busca que l'alumnat tinga coneixement de
les oportunitats o futures oportunitats que existeix en la zona.
Des del Parc Natural donem suport a aquesta convocatòria mostrant els treballs de
conservació i manteniment que es realitza la brigada i els projectes d'educació
ambiental entre altres coses. També van poder conéixer la maquinària amb la qual es
treballa, ajudar en la confecció de caixes per a ocells i les possibles maneres d'accedir a
aquests llocs de treball.
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Activitats Planificades

Enguany celebrem el Dia de l'Arbre
amb una ruta interpretativa entorn de
la savina turífera, protagonista
d'aquest espai natural.
Descobrim
curiositats
d'aquests
exemplars, vam conéixer que treballs
de conservació es realitzen sobre
elles i la importància que han tingut en
el paisatge vegetal des de fa milers
d'anys.

A més vam poder conéixer una savina
recentment descoberta que pot datar-se en
quasi els mil anys d'edat. Es tracta d'una
savina situada en una zona d'antics camps de
cultiu hui dia abandonats i colonitzats per
sotabosc. La brigada del parc en una de les
seues prospeccions i revisions del territori va
localitzar aquest exemplar juntament amb
altres sis també monumentals però de menors
dimensions.
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Conservació i Manteniment

Dins del projecte FEDER "Actuacions de restauració d'hàbitats d'interés comunitari", una
de les actuacions a desenvolupar era la poda de manteniment de savines catalogades
com a monumentals. En aquest projecte havien seleccionades 150 savines per a podar,
però després de diverses revisions aquest número ha disminuït considerablement ja que
alguns exemplars estaven ja podats i altres no necessitaven d'aquestes actuacions.
Per a escometre aquests treballs, es va realitzar prèviament una jornada de formació on
la Brigada de Patrimoni Arbori de la Conselleria marc les pautes per a aquestes podes
així com directrius a l'empresa executora d'aquestes podes.

Durant el mes de març l'empresa
encarregada de realitzar aquestes podes va
començar els seus treballs en les savines
localitzades en el paratge del Madrero.
A causa de les contínues pluges d'aquests
mesos s'han tingut que parar aquestes
actuacions per la perillositat de treballar en
altura. Esperem que prompte es puguen
reprendre aquests treballs.
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Després d'unes merescudes vacances nadalenques comencem un nou any i amb ell nous
projectes de gestió i actuacions que ajudaren en la gestió, conservació i manteniment
d'aquest espai natural. La Brigada de Conservació i Manteniment del Parc Natural és
essencial per a la conservació d'aquest espai i perquè aquests nous projectes isquen a la
llum.
Una de les actuacions que s'han desenvolupat
durant aquests primers mesos d'any ha sigut la
plantació de diverses espècies vegetals per a
augmentar la biodiversitat del nostre entorn.
Es van plantar exemplars de roure valencià,
Quercus faginea, en el Barranc de la Madera.
Aquests exemplars provenen del viver propi del
Parc Natural. També s'han continuat plantant
exemplars de noves espècies al Jardí Botànic.

Una altra de les tasques a destacar en aquests mesos és la d'adequació del PR - V 131.8
al seu pas pel Parc Natural de la Puebla de San Miguel. Es tracta de la ruta de més
afluència en l'espai natural ja que recorre paratges d'incalculable valor com el savinar de
les Blanques o llocs emblemàtics com l'Alt de les Barracas. La brigada ha recuperat i
arreglat la señalítica de la ruta perquè el visitant no tinga cap problema a l'hora de realitzarla. També s'han modificat trams del recorregut condicionant sengles tradicionals i
eliminant trossos de pistes forestals i formigonades que són menys atractives per a l'usuari.
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El gruix del treball d'aquests mesos s'ha
centrat en els arbres monumentals
existents en el territori. S'han revisat els
arbres marcats per al projecte FEDER,
s'han prospectado noves zones del parc
amb la localització de més de deu
exemplars de savina turífera amb
dimensions adequades per a la seua
inclusió en el catàleg valencià. Destacar la
troballa d'un exemplar de gran longevitat
en la rodalia de l'entrada del Barranc de la
Hoz. I com no, s'han realitzat actuacions
de millora d'aquests arbres com la que
mostra la imatge de l'esquerra. Creació de
talanqueras per a contenció del terreny en
la savina de la Santica o del Polp. A causa
de les pluges aquesta savina corre perill
d'ensulsiada i gràcies a aquesta actuació
es va contenint el vessant que la subjecta.
I en els dies de pluja, que aquests mesos
han sigut bastants, la brigada aprofita per
a la reparació de senyals o creació de
noves, per a la construcció de caixes niu
per a ocells, ratapinyades o la fabricació
d'hotels d'insectes que són un recurs
educatiu per als projectes d'educació
ambiental d'enguany.
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Colaboracions

La Ruta 99, o el camí de Sant Jaume valencià, dona a conéixer els 24 municipis
valencians amb menys de 100 habitants. Puebla de San Miguel és un d'ells.
L'objectiu de la Ruta 99 és donar a conéixer les peculiaritats d'aquests pobles i impulsar
l'arribada de visitants que desitgen gaudir de tota la riquesa que ofereixen aquests
territoris.
La Ruta 99 disposa als viatgers d'una credencial, a l'estil del Camí de Santiago, que es
pot segellar en cadascun d'aquests municipis, convidant als «pelegrins valencians» a
recórrer-los en grup, ja siga amb moto, amb bici o a peu i ofereix diferents recompenses, a
manera simbòlica, per superar les diferents etapes. L'oficina del Parc Natural és un punt
col·laborador en aquesta ruta segellant als visitants la seua credencial de pas per aquest
municipi.
https://ruta99.gva.es/puebla-de-san-miguel/
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Biodiversitat al Parc Natural
FAUNA. Oroneta comuna
Hirundo rustica
Amb l'arribada de la primavera
escoltem el "trisar", cant de les
oronetes, que anuncien que tornen per
a criar al nostre poble. Ocell migrador
en fort declivi que hem d'ajudar i
conservar als nostres pobles i ciutats.

FLORA. Rosella violeta
Roemeria hybrida
Rosella molt semblant a la comuna però amb
pètals de color violeta i altura més discreta.
La podem contemplar florir en els mesos de
primavera en els camps de guaret de cereal o
en les cunetes del Parc Natural. És més difícil
trobar-la hui dia per l'ús de productes com a
herbicides o pesticides.

ARBRES MONUMENTALS
Savina de l'Ombria de Miranda o La
Fantàstica (Juniperus thurifera)
Núm. de Catàleg: 1540
Edat: 700 anys
Perímetre normal ( a 1,3m): 5 m
Altura: 12 m
Savina situada en la ruta groga del Parc
Natural. Arbre elevat amb tronc molt
gruixut que prompte es divideix en dues
branques erectes. Compta amb una
copa lobulada molt ben formada.
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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

