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EDITORIAL
"Xicotets actes que sumen"
El busseig recreatiu en el Parc Natural de
la Serra Gelada és un regal per als
sentits. Les seues parets abruptes i
exposades als corrents submarins, els
fons arenosos i fins i tot saludables
praderies de fanerògames marines, són
el lloc ideal perquè multitud d'espècies
troben refugi i aliment. Les seues aigües
alberguen una gran diversitat biològica,
difícil de trobar en altres llocs.
"...és necessari un
compromís per part de
tots per a dur a terme
aquestes activitats
d'una forma conscient,
respectuosa i
sostenible."

A més, els recursos naturals del Parc Natural serveixen de manteniment i aprofitament per a diferents sectors: el
busseig recreatiu i altres activitats turístiques es duen a terme en les seues aigües, així com diferents tipus d'arts
de pesca artesanal i controlada.
Per això, i amb la finalitat de conservar l'enorme patrimoni natural d'aquest enclavament tan especial, és
necessari un compromís per part de tots per a dur a terme aquestes activitats d'una forma conscient,
respectuosa i sostenible.
Les xarxes abandonades, o “fantasma”, en el fons o a la deriva són una de les formes de contaminació més letal
que existeix, ja que continuen capturant a nombroses espècies de manera no selectiva, produint la seua mort.
Per a evitar això, els pescadors han d'escometre unes bones pràctiques professionals i si, per algun motiu, les
seues xarxes queden enganxades en el fons, tenen l'obligació de comunicar-lo a les autoritats, així com al Servei
de Vigilància del Parc Natural, perquè puguen retirar-les com més prompte millor.
Així mateix, els bussejadors que, durant les seues immersions, troben les restes d'alguna xarxa, no han de tocarles ja que pot ser perillós per a ells, o per a l'entorn. Com a “cuidadors de la mar”, també han de comunicar-lo al
centre de busseig perquè aquest puga posar-ho en coneixement de les autoritats competents.
Aquestes xicotetes accions són les que sumen i ajuden a crear el món que tots somiem.
Cuidant de la Mar, et cuides a Tu.
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CONSERVACIÓ D'HàBITATS
Eliminació i control de fauna alòctona: Seguiment del cranc blau
Des de principis d'any el Servei de
Vigilància Marina del Parc Natural
(SVM) està realitzant el seguiment de
la presència del cranc blau (Callinetes
sapidus) en aigües del parc natural
en col·laboració amb el CIMAR
(Centre d'Investigació Marina), i que
pel seu elevat nivell d'adaptabilitat i
supervivència, ja que no sols viu en
la mar sinó que també ha colonitzat
els rius i aiguamolls, pot arribar a
afectar espècies autòctones.

Sembla ser que aquest crustaci decápode nadiu de la
costa atlàntica americana, podia haver arribat al
Mediterrani a través de l'aigua dels llastos dels
grans vaixells mercants, i no com a resultat de la
seua introducció intencionada per a la seua explotació
econòmica, com va ocórrer amb el cranc americà
(Procambarus clarkii).
No obstant això aquesta espècie exòtica no està inclosa en el Reial decret 630/2013 pel
qual es regula el Catalogue espanyol d'espècies exòtiques invasores i actualment és
legalment considerada com a “comerciable”; pel que molts gestors ambientals consideren
la seua venda i comercialització l'única possibilitat real de controlar les seues poblacions.
El personal del parc natural ha iniciat un projecte de seguiment del cranc blau en el qual
s'estan col·locant de diverses nanses per a la seua pesca en diferents punts del litoral del
parc, aconseguint fins al moment la captura de diversos individus. L'objectiu final d'aquest
projecte és el d'informar els pescadors de tresmall que pesquen en les aigües del parc
natural de la possible viabilitat de la seua pesca comercial en aquesta zona, per a veure si
en un futur pròxim pot arribar a ser una alternativa viable i sostenible a altres tipus de
pesca.
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CONSERVACIÓ d'HàBITATS
Control de la processionaria del pi en la Serra Gelada

Fins hui en el Parc Natural de la Serra Gelada i el seu entorn litoral, la presència de l'insecte denominat
processionària del Pi (Thaumetopoea pityocampa) no s'ha considerat plaga forestal, ja que la seua
presència no suposa una alteració de l'equilibri natural que existent en la zona. Cal tindre present que
qualsevol organisme viu (insectes, fongs, bacteris, virus, mamífers, etc.) pot causar danys a plantes,
arbres, boscos o productes forestals, sent la presència d'insectes en les nostres muntanyes enorme,
encara que molt pocs arriben a constituir una vertadera plaga.
Aquests organismes, fins fa uns anys, es consideraven nocius i s'erradicaven de les muntanyes.
Actualment es consideren elements propis i determinants de l'ecosistema forestal i del medi
ambient. L'antic concepte de "lluita" ha canviat en favor del de "control", mantenint als agents patògens
per davall de nivells tolerables, causant danys admissibles; o actuant quan la presència d'aquests
insectes pot suposar un risc per a la salut humana; tal com ocorre en la Serra Gelada. Per això en el cas
de la processionària es tendeix a actuar en zones on hi ha un contacte intens entre persones i les
erugues d'aquest insecte. D'aquí ve que com en anys anteriors, l’ECM del parc ha procedit a l'inici de
l'any a la retirada de nius de processionària que s'havien format en la rodalia dels itineraris senyalitzats
del parc natural, erradicant un total de 71 nius/bosses d'erugues d'aquesta espècie.
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CONSERVACIÓ DE flora
Complint objectius en la recuperació de la Silene hifacensis en la CV
El 2021 pot ser que marque un abans i un després en la
recuperació de la silene d'Ifac en la Comunitat Valenciana,
gràcies al desenvolupament dels objectius definits en el Pla
de Recuperació de l'espècie i a la col·laboració estreta
entre els diferents col·lectius i institucions que participen
en el seu desenvolupament. Ja que és molt probable, a la
vista dels indicadors definits en el pla i de la seua
tendència, que s'aconseguisca l'objectiu global del pla de
recuperació, moment en el qual es podrà baixar la
categoria de l'espècie de “En perill d'extinció” a
“Vulnerable”.
I aqueix canvi de categoria és possible perquè des de fa 10
anys l'espècie està representada en més de 6 poblacions,
des de fa 8 anys està present en més de 6 quadrícules
UTM de 1km de costat i des de fa 4 anys (2017) s'ha
aconseguit l'objectiu de nombre d'exemplars (250), tal com
requereix el pla de recuperació.
I sens dubte la recuperació de la població silene d'Ifac a
l'Illa Mitjana de Benidorm, extinta des de 2001, ha
contribuït a l'èxit del Pla de Recuperació de l'espècie. I tot
això malgrat les dificultades inicials, ja que no es va poder
trobar cap plec d'herbari de la població que permetera la
reconstitució de la població original, sent les llavors
introduïdes orinals de la població més pròxima, que en
aquest cas va ser la de Morro Toix. A més es va haver de
superar l'elevada nitrificació del sòl, provocada per la
colònia de gavinot argentat mediterràni (Larus michaellis)
existent a l'illa, mitjançant la introducció de llavors
únicament en aquelles parets rocoses amb orientació
exclusiva al nord. Malgrat tot això, la recuperació de
l'espècie en aquest enclavament ha sigut tot un èxit i
durant l'últim cens de la població de silene d'Ifac a l'Illa
Mitjana (28/04/2021) s'han localitzat 43 nuclis de silene
(amb 102 plántulas en total), 11 d'elles en floració, amb
plantes adultes des de 2017. Sent l'evolució 2018-2021 del
núm. de nuclis de silene en l'lla Mitjana molt positiva tal
com s'observa en el següent gràfic.
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CONSERVACIÓ DE FAUNA
Construcció d'un nou toll per a la fauna del Parc Natural

L'Equip de Conservació i Manteniment (ECM) del
Parc Natural de la Serra Gelada i el seu entorn
litoral va decidir construir un nou toll per a la
fauna i així poder aprofitar el desguàs d'una de
les fonts públiques instal·lades en el berenador
de la ruta roja.
Per tots és coneguda la importància que té la
presència d'aigua en els ambients mediterranis
especialment en aquesta part tan seca de la
província d'Alacant, la qual cosa unit a l'escassetat
d'aquest recurs en la Serra Gelada, fa que aquests
punts d'aigua artificials siguen de vital importància
per a nombrosos grups faunístics, especialment el
dels amfibis, que té en ells els seus únics
enclavaments per a reproduir-se.
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GESTIÓ DE L'úS PÚBLIC
Manteniment i millora dels equipamients d'UP
Adequació de la pedrera de l'Albir
En 2016 l'Ajuntament de l'Alfàs del Pi va
finalitzar el projecte de condicionament
de l'antiga pedrera de l’Albir com a espai
recreatiu i d'oci dins del Parc Natural de
la Serra Gelada i el seu entorn litoral. En
aquell moment es va dotar a aquesta
zona amb una via ferrata de 30 m
d'altura i de taules pícnic de fusta.
En el transcurs d'aquests cinc anys, les
taules de fusta s'han anat degradant
progressivament, fins pràcticament no
quedar cap en bon estat; d'aquí ve que
l'Equip de Conservació i Manteniment
(ECM) i dins del Pla de Gestió del Parc
Natural haja dedicat part del seu treball
d'aquest quadrimestre a dissenyar i
construir bancs i taules d'obra, molt més
resistents a les condicions ambientals i
que amb menys tasques de
manteniment, asseguren una major
durabilitat (sempre que es faça una bon
ús d'ells…).
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GESTIÓ DE L'úS PÚBLIC
Correcció d'impactes i seguretat del visitant
Eliminació de grafitis
Dins del Pla de Gestió que es porta
endavant al Parc Natural, l'eliminació
de grafitis i pintades és un dels treballs
que desgraciadament s'ha tornat quasi
rutinari per l'ECM per la reiteració amb
la qual es produeixen aquests actes
vandàlics en diferents punts dels
itineraris senyalitzats del parc. Algunes
d'aquestes pintades es poden eliminar
fàcilment amb productes netejadors
comercials, però en altres ocasions és
necessari tornar a repintar el mobiliari
sobre el qual s'ha realitzat el grafiti.

Correcció d'impactes i seguretat del visitant
Tancat de sendes secundàries i repintat de la ruta groga
El Parc Natural de la Serra Gelada i el seu entorn
litoral és un dels més visitats de tots els espais
protegits de la Comunitat Valenciana, la qual cosa
porta desgraciadament aparellat que massa
d'aquests visitants no respecten la normativa sobre
les senderes del parc i transiten per fora de les rutes
senyalitzades, ocasionant amb aquesta acció l'erosió
del terreny i la consegüent pèrdua de sòl. Per a
tractar d'evitar es produïsquen aquest tipus d'accions
per part dels visitants del parc, l'ECM està duent a
terme un treball de sembra de diferents espècies
vegetals en aquelles senderes no permeses per a
evitar el pas de gent per ells.
Amb la mateixa intenció d'evitar que els senderistes
que recorren la ruta groga, abandonen la mateixa i
caminen per senderes alternatives no autoritzades,
s'està repintant les marques de PR que es troben en
aquesta ruta i siga més senzill seguir el seu traçat.
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GESTIÓ DE L'úS PÚBLIC
Senyalització i cartells
Després de rebre la nova remesa de cartells, dissenyats per l'Equip d'Educació Ambiental sobre
la base del manual de senyalística de Conselleria, l'ECM ha procedit a la seua col·locació en els
llocs triats tant del parc natural com del Paisatge Protegit del Puigcampana-Ponotx, perquè
segons la seua tipologia complisquen adequadament la seua funció.

Entre altres s'han instal·lat diversos cartells sobre normativa en els accessos a les cales que es
troben dins de l'àmbit del parc (Ti Ximo, Almadrava a Benidorm i la Mina a l'Alfàs) i a la platja de
l'Olla a Altea. En el paisatge protegit s'ha col·locat un cartell al costat del forn de calç, en el qual
es mostra al visitant l'antic procés per a l'obtenció d'aquest recurs tan important per als nostres
avantpassats.
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COMUNICACIÓ I DIVULGACIÓ
Campanya DIA de l'ÀRBRE 2021
Com és habitual la primera campanya de l'any en tota la Xarxa de Parcs Naturals de la Comunitat
Valenciana és el "Dia de l'Arbre CV", no obstant això enguany ha estat molt condicionada per la
pandèmia de la COVID-19, com molts aspectes de la nostra vida, per la qual cosa finalment es va
decidir realitzar dues activitats diferents dins de la mateixes campanya:

Plantaciones simbólicas
D'una banda decidim sumar-nos a la iniciativa proposada
pel Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat
Valenciana (CEA-Sagunt) i realitzar una sèrie de
plantacions simbòliques en els municipis que
comparteixen l'àmbit terrestre del Parc Natural. La
primera es va realitzar el passat 29 de gener en l'accés al
mirador "Alfonso Yébenes", situat en l'itinerari del far de
l'Albir, en la qual van participar el president de la Junta
Rectora del Parc Natural Serra Gelada, Joan Piera, i els
regidors de l'Ajuntament de l'Alfàs del Pi Maite García i
Luis Morant. I la segona es va realitzar el XX de març a
l'entorn de la Creu de Benidorm on va participar Francesc
Xavier Llorca Ibi acompanyat pel Guarda Rural de
l'Ajuntament de Benidorm.
En totes dues plantacions es va triar la plantació d'una
garrofera a l'ésser un arbre molt arrelat en la zona i que
en el seu moment va estar molt estés en els antics
bancals de secà existents en la Serra Gelada.

Árboles que enraízan
con su historia
La segona de les activitats realitzades dins de la campanya del dia de l'arbre va ser una visita guiada
interpretativa celebrada el 17 de gener, on es va traslladar als participants la realitat de les masses
forestals del territori valencià. Les quals malgrat incrementar-se en les últimes dècadas, principalment
per l'abandó de superfícies de cultius agrícoles de secà i per la recolonització d'aquestes zones per
espècies forestals. Estan profundament condicionades per la pròpia evolució històrica del territori en
què s'integren, la qual cosa compromet en última instància el seu correcte funcionament ecosistèmic
impedint que generen els béns i serveis d'importància ecològica, social i econòmica, que contribueixen a
la sostenibilitat de la nostra societat.
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COMUNICACIÓ I DIVULGACIÓ
Activitats planificades
Les orquídies del Paisatge Protegit de la serra Bernia i Ferrer

Orchis olbiensis

El 27 de març i seguint en tot
moment les restriccions
sanitàries en vigor, la
normativa vigent i les
recomanacions referents al
COVID-19, realitzem una visita
guiada interpretativa en el
Paisatge Protegit de la Serra
Bernia i Ferrer coincidint amb
les floració de diferents
espècies d'orquídies presents
en aquest espai natural
protegit. Posant de rellevància
el ric patrimoni florístic de la
Comunitat Valenciana on
podem trobem almenys 46
espècies diferents
d'orquídies.

Ophrys tenthredinifera

Durant la visita els participants van
comprovar in-situ que les orquídies
europees tenen formes molt
diferents a les tropicals, i tant les
seues flors com la resta de la planta
són molt més xicotetes que les de
les espècies exòtiques que
habitualment es comercialitzen. No
obstant això, la forma de les flors de
les orquídies autòctones són
espectaculars, sent freqüent que
recorden a l'aspecte d'algun insecte,
especialment aquelles que
pertanyen al gènere Ophrys, les flors
del qual tenen forma d'abella.
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COMUNICACIÓ I DIVULGACIÓ
Activitats planificades
Pesca artesanal i consum responsable
Després d'un mes de març on les restriccions
sanitàries per la pandèmia de la COVID-19
van tornar a condicionar el desenvolupament
d'activitats planificades als Parcs Naturals de
la C.V., durant el mes d'abril reprenem les
nostres activitats en xicotets grups, de fins a
10 persones. Sent una de les primeres
activitats desenvolupades en el port pesquer
d'Altea, recuperant l'activitat "Pesca artesanal
i consum responsable" que al principi estava
prevista per al mes de novembre de 2020,
però que va haver de ser suspesa per la
COVID-1.
Amb aquesta activitat des del Parc Natural
vam voler aprofundir en la relació existent
entre el nostre consum i la conservació dels
espais naturals del nostre entorn, posant com
a exemple els beneficis ambientals i socials
del consum de peix certificat amb la Marca
Parc Natural de la Serra Gelada el qual és
capturat per les embarcacions d'arts menors
de la confraria de pescadors d'Altea.
Així doncs, mitjançant el suport a activitats
artesanals compatibles amb la conservació
del medi natural i prioritzant el nostre
consum cap a productes de proximitat
reduïm l'impacte ambiental i social en el
nostre entorn i en altres regions, mantenim
una activitat tradicional molt arrelada en el
litoral mediterrani i a més contribuïm al
benestar i estabilitat d'aquelles famílies que
depenen directa i indirectament d'aquesta
mena de pesca.
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SEGUIMENT DE POBLACIONS
Nidificació del Corb marí emplomallat al PN de la Serra Gelada
A l'abril es va donar per finalitzat el
seguiment de la reproducció del
corb marí emplomallat
(Phalacrocorax aristotelis) en el Parc
Natural. Durant aquesta temporada
de cria s'han detectat 20 nius segurs
(18 Illa Benidorm i 2 Serra Gelada)
dels quals 15 han tingut èxit i a volat
almenys un poll. (rècord reproductiu
al parc natural).

En aquesta temporada de cria i
després de deu anys sense anellar
polls d'aquesta espècie en el parc
natural, hem pogut aconseguir
anelles de lectura a distància (PVC)
facilitades per l'equip de Carles
Tobella (Universitat de Girona) amb
el qual estem col·laborant dins del
Projecte DESMARES II - Pesca artesanal
sostenible en àrees protegides:
col·laboració del sector pesquer en la
conservació del corb de mar
emplomallat; que té per objectiu
general establir una col·laboració del
sector pesquer artesanal amb la
conservació del corb de mar
emplomallat mediterrani.
La col·locació d'aquestes anelles (de
color blanc amb dígits negres) en els
polls permetrà obtindre informació
de diferents aspectes de la la
biologia del corb marí, perquè
aquesta siga usada com a eina de
conservació de l'espècie, i al mateix
temps que servisca per a donar un
retorn en format divulgatiu al públic
general.

Col·labora
amb el
projecte

Si veus una
d'aquestes
anelles,
comunica'ns-ho!
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SEGUIMENT DE POBLACIONS
Colaboració amb el seguiment del galfí mular
Amb la finalitat realitzar un seguiment dels dofins mulars (Tursiops truncatus) que visitaven
les aigües del Parc Natural Serra Gelada, en 2008 el personal del parc natural va començar a
fotografiar a aquests dofins amb la intenció tractar d'individualitzar als exemplars. També es
van recopilar altres fotografies realitzades per voluntaris i particulars, estenent-se aquest
projecte fins al 2011.
Es van codificar tots els
individus/aletes (amb el codi
numèric "RADxxA" i la data
23.03.09) les fotografies del qual
permetien veure clarament els
trets físics de l'aleta dorsal de
l'individu. Quatre d'aquests
dofins van ser apadrinats (es va
entregar una xicoteta quantitat
econòmica per poder posar-los
un nom) i amb els diners
recaptats es va poder adquirir el
telescopi que encara està
instal·lat en el far de l'Albir.

Ara tot aquest material gràfic,
més un altre que s'ha anat
recopilant des de 2018
s'està compartint amb el
Centre de Recuperació de
Fauna Salvatge de la
Santa Faç per a tractar de
trobar similituds entre les
fotografies dels diferents
individus que indique la
presència regular d'individus
concrets en les aigües del
parc natural.

Butlletí informatiu quadrimestral del Parc Natural de la Serra Gelada i el seu entorn litoral - núm. 12, gener-abril 2021

13

ORGANIZACIÓ I COORDINACIÓ
Desinstal·lació de dos zones d'escalada no autoritzades
Gràcies a la informació facilitada per un aficionat a l'escalada, es van localitzar dins de la Zona
d'Especial Protecció de la Serra Gelada (ÀREA 2.A del PORN) dues zones d'escalada que es descriuen
en una publicació estrangera sobre escalada en roca en la Costa Blanca. En total havien obertes 20
vies d'escalada esportiva amb el seu respectius equipaments, totes elles il·legals en incomplir el Pla
d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN), Decret 58/2005, article 80 (DOGV núm. 4967 de
16.03.2005), ja que en cap moment s'havia sol·licitat cap autorització i ni tan sols va haver-hi un
contacte previ amb el personal de Parc Natural.
Per aquest motiu la Direcció del parc natural, a
instàncies dels AAMM de la zona, va decidir contactar
amb el Grup d'Intervenció a Altura (GIA) dels AAMM
de la Conselleria perquè intervingueren en aquestes
vies d'escalada i el treball de la qual va consistir en
desequipar i inutilitzar aquestes vies per a la pràctica
d'aquesta modalitat d'escalada.
Al Parc Natural de la Serra Gelada existeixen dos
sectors d'escalada ("Cantera" i "Punta Cavall") en el
medi natural d'ús habitual (terme municipal de
Benidorm), els quals no requereixen d'autorització
expressa per a la pràctica de l'escalada encara que sí
que es requereix comunicació de l'activitat al propi
Parc Natural a través del correu electrònic
serragelada@gva.es.
I un tercer sector,
"Ciutadella" que en estar
inclòs en l'àrea
d'especial protecció del
PN, i encara que
disposa del preceptiu
informe favorable per a
la realització d'escalada
clàssica, serà necessària
l'autorització
administrativa prèvia
per a poder realitzar
l'activitat.
I en tot cas és necessari disposar del permís del propietari dels terrenys pels quals s'accedeix. Per a més
informació pot consultar l'apartat Rutes d'escalada de la nostra pàgina web.
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retalls naturals del parc
Galfí mular femella (Tursiops truncatus) amb cria
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Parc Natural de la Serra Gelada i el seu entorn litoral
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