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NATURIALESA

Projecte

AFEMPES+COORDINADORA EN DEFENSA DELS BOSCOS DEL TÚRIA
En AFEMPES (Associació de familiars de malalts

Hem contactat amb uns 25 col·legis, scouts i

mentals de Paterna, L´Eliana i Sant Antoni de

grups juvenils en general, amb l'experiència

Benageber)

preocupació

d'aquests anys, i els coneixements adquirits pels

fonamental la millora de la qualitat de vida de les

usuaris, són ells els que informen els col·legials i

persones que pateixen un problema de salut

joves, la labor que estan realitzant, perquè se

mental i la de les seues famílies, així com, afavorir

substitueix aquesta vegetació, com s'ha de

el desenvolupament dels seus propis projectes de

plantar, com ha de realitzar-se l'escocell, com

vida,

s'ha de regar, que regularitat, recollida de

i

tenim

eliminar

com

a

l'estigmatització

d'aquest

col·lectiu, per part de la societat.
Per

a

aquesta

programats
gaudeixen

una

sèrie

tallers
un

per a les nostres vides, és tal l'interés que

quals

desperten en els xavals, que quan parlem amb
els col·legis ens pregunten, si vindran els xics de
l'altra vegada, amb la qual cosa s'aconsegueix

consisteix en treballs al Parc Natural del Túria.

l'acceptació

diversos

usuaris,

dels

tenim

d'aquests

de

nostres

de

essencial,

tallers, podríem denominar-lo aula oberta, ja que
Després

els

comesa

residus, etc. i la importància de la naturalesa

contactes

amb

la

tan

important

per

a

aquestes

persones.

Coordinadora en Defensa dels Boscos del Túria,

Gràcies al seu treball i entusiasme, aconseguim

subscrivim un conveni de col·laboració amb la

importants millores al Parc Natural, si bé és cert

Coordinadora l'any 2012.

que

Aquest conveni ve prorrogant-se des de llavors a

millores les establim en determinades àrees.

conseqüència dels beneficis que ens aporten les

Lamentablement

activitats conjuntes que duem a terme, activitats

parèntesi

que desenvoluparem a continuació.

àmpliament coneguts.

donada

de

l'amplitud

del

enguany,

març

a

parc,
hem

juny

aquestes

tingut

pels

un

motius

De llarg a llarg del Parc Natural, treballem
eliminant espècies invasores com la canya per
exemple i les substituïm per espècies autòctones,
llentiscles, tamarindes, lledoner, etc. Algunes
d'aquestes espècies les fem germinar en el nostre
viver, plantant-les en la seua època (primavera)
en les zones que prèviament han tractat les
brigades del Parc, esbrossant i eliminant canya
que cobreixen amb geo-tèxtil opac evitant-li la
llum i provocant molta calor.

GRÀCIES
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NATURIALESA

Projecte

AFEMPES+COORDINADORA EN DEFENSA DELS BOSCOS DEL TÚRIA
Esbrina totes les activitats que han realitzat junts aquest 2020 punxant en cada imatge

Gener

Febrer

Març

Juny

Juliol

Setembre

Octobre

Novembre

Desembre
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Educació Ambiental al poder
DESCOBRINT LA FAUNA DEL TÚRIA
ELS GRANS DESCONEGUTS DE LA FAUNA DEL RIO TÚRIA
La majoria de les persones quan visiten un riu, espera poder veure
els ocells o els peixos que habiten aquestes zones, però solen passar
desapercebuts un grup d'animals que, a grans trets, són coneguts
com “macroinvertebrats” i que tenen un paper molt important en la
cadena tròfica del riu. A més, serveixen d'indicadors de la qualitat
de l'aigua en funció de la presència i abundància de les unes o les
altres espècies.
Des del Parc Natural del Túria volguérem visibilitzar aquesta
xicoteta fauna desconeguda per a molts, mitjançant un
xicotet recorregut interpretatiu al llarg d'un tram de la ribera
del riu Túria, i on posteriorment dur a terme la captura de
macroinvertebrats en diversos punts per a analitzar-los.
D'esta manera descobrir, les espècies i la seua abundància i a
més establir la qualitat de l'aigua del riu.

LES GRANS VIATGERES
Amb el final de l'estiu i l'arribada de la tardor, alguns ocells es posen en marxa per a realitzar
el sorprenent viatge entre les seues àrees de reproducció i d'hivernada. Gràcies a la situació
geogràfica de la Península Ibèrica, som molt afortunats de poder contemplar cada any com
milions d'ocells solquen els nostres cels i utilitzen els diferents ambients de la nostra regió al
llarg dels seus desplaçaments entre Àfrica i el centre i Nord d'Europa.
Amb motiu del Dia Internacional dels Ocells Migradors,
des del Parc Natural del Túria vam voler donar a conéixer
aquest fenomen que des de sempre ha suscitat gran
curiositat. D'aquesta forma, aquells interessats que van
acudir a la jornada van poder descobrir i aprendre més
sobre els processos que intervenen, les rutes que realitzen
o els perills i amenaces als quals s'enfronten. A més, es van
donar xicotetes nocions per a poder diferenciar algunes
dels ocells migradors ja que, en finalitzar la xarrada, es
realitzava una ruta per a pujar al Pic Gran en Les Rodanes i
poder observar el pas migratori.
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Educació Ambiental al poder
DESCOBRINT LA FAUNA DEL TÚRIA
CONTRIBUEIX AL EQUILIBRI DEL BOSC
Els ocells insectívors contribueixen en el manteniment de l'equilibri de les poblacions
d'insectes, per la qual cosa tenen un paper fonamental en la lluita contra insectes
perjudicials tant per a la nostra salut com per als cultius o la flora forestal.

Però, la pèrdua de boscos madurs amb arbrat
adult, els quals resulten més procliu a tindre
forats, i la desaparició de camps de cultiu de
secà amb arbratge com a garroferes o oliveres,
origina un minvament de potencials punts on
poder instal·lar els seus nius. És per això, que la
instal·lació de caixes niu, suposa una
oportunitat per als ocells insectívors de poder
niar en àrees en les quals els seria molt
complicat instal·lar-se o albergar densitats
naturals d'ocells insectívors.

Durant aquesta jornada es van revisar les
caixes niu instal·lades en la muntanya del
Palmerar amb la finalitat de comprovar si
estan sent ocupades, i al seu torn, veure
l'estat d'aquestes. D'aquesta forma, els
participants van poder conéixer una mica
més de prop els ocells insectívors que habiten
en aquest espai natural protegit, els seus
problemes de conservació i les mesures que
estan en marxa per a la protecció de les seues
poblacions.
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Educació Ambiental al poder
RECONNECTA AMB EL TÚRIA
Ruta sensorial al capvespre

Aquest ha sigut un any difícil per a tots, la COVID-19 va arribar a les nostres
vides sense previ avís i ens vam veure obligats a parar de colp. En els temps
que corren, la majoria de nosaltres ens deixem portar pel ritme frenètic del dia
a dia. L'estrés i l'ansietat cada vegada estan més presents en les nostres vides, i
els quals poden ser desencadenants d'altres malalties. Per això, és important
aprendre a parar i asserenar-nos, a estar més presents en el nostre dia a dia i a
gaudir i valorar de tot allò que tenim i que forma part de la nostra vida.

Durant la jornada es va realitzar un xicotet recorregut al capvespre, pel riu
Túria, enfocat a despertar els nostres sentits aprofitant els diferents
beneficis que ens ofereix el medi ambient. Al mateix temps gaudírem del
moment reconnectant amb la natura.

I RUTA FOTOGRÀFIC AL PARC
Capvespres de tardor
Els Parcs Naturals del Túria i de L'Albufera juntament amb l'agrupació "Fotografía sin
Aristas" van col·laborar per a oferir les primeres rutes fotogràfiques dels Parcs Naturals de la
Comunitat Valenciana.
La ruta fotogràfica va tindre lloc en dues jornades on els participants van poder gaudir d'un
recorregut interpretatiu per l'entorn del Parc Natural del Túria i de L'Albufera acompanyats
per un educador ambiental del Parc al costat de diversos fotògrafs de "Fotografía sin
Aristas", de manera que, mentre aprenien sobre els valors del patrimoni natural i cultural de
l'espai natural protegit, comptaven amb l'assessorament tècnic en fotografia per a poder
realitzar unes boniques instantànies durant el recorregut, gaudint al seu torn del joc de
llums que ens aporta la tardor al seu capvespre.
Agrair tant als fotògrafs de l'agrupació com als participants per les fotografies que ens han
fet arribar, de les quals, es triaran les millors imatges per a realitzar una exposició
fotogràfica.
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Educació Ambiental al poder
L'ECOYINCANA DE LES ERRES
Amb motiu de "La Setmana Europea de la Prevenció de Residus”, que té
com a finalitat el promoure i desenvolupar durant una setmana accions
de sensibilització sobre la generació i gestió de residus i el consum
sostenible de recursos, vam voler unir-nos a la campanya organitzant una
activitat en la qual, a través de realitzar i superar diferents proves i jocs,
s'aprengueren xicotets gestos amb els quals contribuir en la reducció dels
residus i amb això reduir al seu torn la nostra petjada de carboni.
Durant aquesta jornada, tant xiquets com adults van ser conscients de
l'impacte que ocasionem amb les nostres accions en mesurar la petjada
de carboni. Es va realitzar una xicoteta neteja als voltants del centre, per
a després classificar-los segons el contenidor que li corresponia. A més,
es van realitzar diverses manualitats i jocs amb els residus que generem,
de manera que pogueren ser participes de les possibilitats d'usos que
se'ls poden donar abans de rebutjar-los definitivament.
D'aquesta forma, van aprendre al fet que “REDUIR, RECICLAR, REUTILITZAR, REPARAR i
RECAPACITAR” també pot ser divertit i com, amb xicotets gestos, podem contribuir a tindre
un món més sostenible.

LA BIODIVERSITAT A LA MUNTANYA DEL PALMERAL
Per a commemorar el Dia Internacional de les Muntanyes es va
organitzar una ruta guiada d'uns 12 km en la muntanya del Palmeral.
Durant el recorregut es va poder gaudir d'aquest enclavament, situat
dins del Parc Natural del Túria, que travessa els diferents ambients
com a camps de cultiu, masses de pi blanc, matoll i la ribera del riu
Túria. Com a punt final del recorregut, es va pujar al Cerritico Redondo,
per a contemplar les vistes de la vall del riu Túria i aprofitar per a
reconnectar amb el nostre entorn.
Va ser una bonica jornada on els participants van poder recórrer la muntanya del Palmeral i
conéixer la seua valuosa biodiversitat. Moments per a descobrir llocs que tenim al nostre
voltant i que desconeixem.
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Conservació en acció
Adequació d'itineraris

El manteniment de les infraestructures d'ús públic al Parc Natural del Túria, és una de les
tasques que ocupa una important quota de treball de les brigades, sent una labor necessària
per a permetre un correcte ús d'aquestes infraestructures i garantir la seguretat dels usuaris.

A la fi d'agost, la passarel·la 10 del Parc Fluvial
del Túria (ruta per a senderisme, cicloturisme i
eqüestre) va ser greument danyada, amb
danys estructurals que requerien d'un treball i
maquinària especialitzada per a la seua
restauració.
Les brigades del Parc es van encarregar de
senyalitzar i tancar l'accés a la passarel·la, per
a evitar possibles accidents d'usuaris. Una
setmana després, les brigades del Parc
havien habilitat i senyalitzat un desviament
temporal, perquè els usuaris continuaren
utilitzant la ruta del Parc Fluvial.
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Conservació en acció
Identificació d'arbres progenitors
Les repoblacions que es duen a terme en Parc Natural del Túria, es duen a terme en la seua majoria
amb plançons cultivats en els vivers del CIEF (Centre d'Investigació i Experimentació Forestal), les
brigades del parc col·laboren amb el CIEF en el procés per a produir i cultivar aquests plançons.
Un dels factors que afectarà l'èxit de les futures repoblacions és el de triar que arbres i arbustos seran
els triats com a progenitors, és a dir, que exemplars s'obtindran les llavors o els esqueixos, a partir dels
quals creixerà la nova planta.
Diversos “ingredients” es tenen en compte per a la selecció dels arbres i arbustos progenitors, com és el
de seleccionar exemplars de la mateixa conca del riu però prou separats com per a garantir la diversitat
genètica, que el lloc on es troba l'exemplar seleccionat existisca certa abundància del mateix o el
seleccionar exemplars frondosos i sans.
Durant el final de l'estiu, les brigades s'encarreguen de prospectar el bosc de ribera per a identificar i
georreferenciar els arbres i arbustos progenitors dels quals s'obtindran llavors i a l'hivern esqueixos per
a produir els nous plançons.
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Conservació en acció

Afavorir les poblaciones d'aus insectívores
Algunes de les aus insectívores que es reprodueixen al Túria, no nien en les branques dels
arbres, sinó que utilitzen buits en arbres vells o en parets de pedra per a niar.
Les aus insectívores participen activament en l'equilibri de l'ecosistema, perquè
s'alimenten de multitud d'insectes, alguns dels quals quan es dispara la seua població per
diversos motius, són considerats una plaga forestal, perquè danyen a molts dels arbres d'un
bosc.
La presència d'una població estable i diversa en espècies d'ocells insectívors ajuda a
mantindre l'equilibri, atenuant els danys d'insectes quan la població d'aquests creix d'una
forma que excedeix el normal, ja que davant una font d'aliment abundant els ocells se
centren en alimentar-se en aqueixa abundància, ajudant a disminuir l'excés de població de
l'insecte.
Les brigades s'encarreguen de fabricar caixes niu, per a reposar les que ja estan posades i
s'han deteriorat, i també s'encarreguen de la revisió i manteniment de les quals ja estan
col·locades, per a anotar si s'han ocupat per aus i arreglar o substituir les que tenen
desperfectes.
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CENTRE DE VISITANTS DEL PARC NATURAL DEL TúRIA
CV-50 PK 87,200. Pont de la Barca. Vilamarxant
Telf. 96 271 87 15 / 660 127 250
E-mail oficina: parque_turia@gva.es
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-turia
VOLS COL·LABORAR AMB NOSALTRES?
Envia'ns els teus articles a:

parque_turia@gva.es
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