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PARC NATURAL
VERSUS

PARC FLUVIAL
ENTENGUEM LES DIFERÈNCIES
El Parc del Túria està format pel Parc Natural i el Parc Fluvial. Dos espais
que, encara que vagen acompanyats de l'afegitó "del Túria", no són el
mateix. T'expliquem algunes de les seues diferències més destacades.

EL PARC NATURAL ÉS UN
ESPAI NATURAL PROTEGIT

EL PARC FLUVIAL ÉS UN
ITINERARI QUE RECORRE UNA
PART DEL PARC NATURAL

EL PARC NATURAL VA SER
DECLARAT COM A ESPAI
PROTEGIT EN 2007

LA RUTA DEL PARC FLUVIAL
ES VA REALITZAR EN 2010

EL PARC NATURAL OCUPA
4.692 HECTÀREES

EL PARC FLUVIAL ESTÀ FORMAT
PER 28 QUILÒMETRES

EL PARC NATURAL IMPLICA
OCI MÉS CONSERVACIÓ DE
L'ESPAI PROTEGIT

EL PARC FLUVIAL ESTÀ
DESTINAT PER A GAUDIR DEL
TEMPS LLIURE I L'OCI
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EL TÚRIA DES DE DINS
LA NOSTRA EXPERIÈNCIA DE PRÀCTIQUES AL PARC NATURAL
Per a molts estudiants realitzar les
pràctiques del grau o del màster
suposa un doble sentiment de por i
il·lusió. Por perquè, possiblement, és el
primer contacte laboral amb allò en
què s'han especialitzat, i il·lusió perquè
se submergeixen en una nova
aventura. Amb aquest doble sentiment
vam començar nosaltres, però va
acabar per imposar-se la il·lusió de
formar part d'un equip de treball que
es desviu pel Parc Natural del Túria.
Abans de començar no vam poder
evitar sentir curiositat per saber quin
paper podríem exercir dos estudiants
de comunicació i periodisme en un
Parc Natural; no vam tardar a descobrir
la importància que tenen llocs com
aquest per a poder gaudir la naturalesa
mentre es protegeix el medi ambient.
La tasca dels nostres companys ens va
convéncer ràpidament a voler aportar
el nostre granet d'arena.

La pandèmia de la COVID-19 ens va
obligar a teletreballar. Al principi va ser
estrany conéixer als companys a través
d'una pantalla, però això no va impedir
que poguérem posar en pràctica el
que havíem aprés en la universitat. No
obstant això, en el nostre cas, teníem
un repte afegit al de gestionar la
comunicació del Parc: desconeixíem
els secrets que amaga aquest espai
natural. Per tant, part del nostre
aprenentatge també es va basar a
conéixer la gran biodiversitat que
alberga.
Com si fórem xiquets, ens hem muntat
en una bicicleta per a gravar alguns
dels millors paisatges que ens regala
aquest Parc i ens hem sumat als tallers
als quals acudien alguns estudiants. La
por de començar una aventura
totalment desconeguda va deixar pas
a la il·lusió de dos xiquets amb ànsies
d'omplir la motxilla d'experiències.
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Educació Ambiental al poder
L'EDUCACIÓ AMBIENTAL EN TEMPS DE PANDÈMIA
Aquest començament d'any 2021, la COVID-19 ha portat moments molt durs per
a molts de nosaltres. La tercera ona de la pandèmia, de nou, ens ha obligat a
reduir el contacte amb altres persones i, fins i tot, amb el nostre entorn. I
l'educació ambiental al Parc Natural del Túria també s'ha vist afectada aquest
primer tram de l'any. No obstant això, malgrat les dificultats, hem continuat
treballant en alguns dels projectes amb grups bambolla més reduïts, respectant
les mesures sanitàries.
Els projectes d'educació ambiental més
destacats han sigut els realitzats amb l'IES Les
Rodanes de Vilamarxant i l'aulari de Chulilla del
CRA La Serranía. Amb ells hem dut a terme
infinitat d'activitats: conéixer l'ecosistema
fluvial i els motius del seu desequilibri;
apadrinar una parcel·la al costat del riu;
col·locar lona antigerminació per a controlar el
canyar; plantar espècies vegetals autòctones
del bosc de ribera com l'om, l'àlber o el xop;
conéixer els animals macroinvertebrats que
s'amaguen sota les pedres i la vegetació en les
aigües del riu; veure en imatges i vídeos
animals que ronden per l'entorn del Parc
captades per les nostres càmeres de
fototrampeig; col·locar i supervisar paranys
flotants per a conéixer la població de tortuga
de rierol (espècie autòctona del Túria) o
aprendre a identificar les espècies autòctones
de les exòtic-invasores, és a dir, distingir la
tortuga de Florida de la tortuga de rierol.
El pas de la tercera ona de la COVID-19 ja s'albira llunyana i, a poc a poc, durant
els mesos de març i abril hem tornat a connectar-nos amb la naturalesa i el Parc
Natural. Això ens ha permés reprendre aquells projectes que ens vam veure
obligats a parar i, també, a començar altres nous.
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Educació Ambiental al poder
ACTIVITATS AMB L'IES LES RODANES DE VILAMARXANT

ACTIVITATS AMB L'AULARI DE CHULILLA DEL CRA LA SERRANÍA
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Educació Ambiental al poder
AIGUA DOLÇA, UN RECURS DE VIDA
Com va succeir amb els projectes d'educació ambiental, les activitats
d'interpretació del patrimoni s'han vist afectades per les restriccions sanitàries
arran de la tercera ona de la COVID-19 en la Comunitat Valenciana.

Durant el mes d'abril, el Parc va
reprendre les activitats els caps de
setmana. Es va celebrar el Dia Mundial
de l'Aigua i el Dia Internacional dels
Rius amb una ruta interpretativa al
costat de la ribera del riu Túria. La
jornada estava centrada en l'aigua
dolça, destacant el seu alt valor i
mostrant com tradicionalment l'hem
malgastada i contaminat.
Actualment, som més conscients que
l'aigua no és un recurs infinit, que cal
conservar-lo i aprofitar-lo d'una forma
sostenible i solidària, sobretot, tenint en
compte que, aproximadament, 2.200
milions de persones no tenen accés a
aigua potable, segons Nacions Unides.

Al llarg de la ruta per la ribera del riu Túria, es va recordar la necessitat de
conservar els nostres rius i les seues riberes, es va conéixer la biodiversitat del seu
ecosistema i l'aprofitament que l'ésser humà realitza d'aquest recurs natural finit
i molt valuós des del punt de vista econòmic i natural.
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Conservació en acció
MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS D'ÚS PÚBLIC
El Parc Natural del Túria té anualment més
d'un milió de visites, la majoria de les quals
es reparteixen entre les àrees recreatives i les
diferents rutes interpretatives. Un dels
treballs de les brigades del Parc és realitzar el
manteniment de tots els equipaments i
infraestructures amb l'objectiu de garantir la
seguretat i el bon ús per part dels usuaris.

Una de les actuacions que s'ha
realitzat durant els primers mesos
de l'any ha sigut la de col·locar la
senyalització en les passarel·les
de la Ruta Fluvial per a la seua
correcta utilització pels usuaris
que la visiten.

La reparació de les passarel·les de la Ruta Fluvial és una altra de les tasques més
destacades que s'ha dut a terme. El ferm i les baranes solen patir desperfectes,
però han sigut reparats immediatament després de localitzar-se. No obstant això,
la brigada sempre prioritza els treballs d'aquells danys que poden posar en perill
la seguretat dels visitants del Parc.
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Conservació en acció
PLANTACIONS
Amb el final de l'hivern i el principi de
la primavera arriba l'època idònia per a
dur a terme les repoblacions forestals.
Durant aquest període, les brigades del
Parc han repoblat 12 zones diferents de
ribera, i han plantat més de 3000
plançons entre espècies d'arbres i
arbustos. Algunes d'aquestes espècies
són salzes, tamarindes, àlbers, freixes,
lledoner, om, aladern o arç blanc.
L'abundància de pluges en el principi de la primavera ha sigut molt beneficiosa per als
plançons, ja que ajudarà que arrelen i cresquen. Quan arribe la calor i l'escassetat de
pluges, les brigades duran a terme els regs d'auxili per a intentar la major supervivència
possible d'aquests. En uns pocs anys, aquest treball es transformarà en la creació d'un
bosc biodivers molt més resistent als incendis forestals que les formacions homogènies i
amb una elevada qualitat paisatgística.

SEGUIMENT D'ESPÈCIES PROTEGIDES I ENDÈMIQUES
La conservació de les poblacions
d'espècies endèmiques o protegides és
molt important per a un espai natural
protegit. El personal de les brigades
coneix l'excepcional biodiversitat que
presenten al Parc aquestes espècies. Per
això, realitzen un seguiment de les seues
poblacions per a poder detectar
ràpidament qualsevol possible afecció.
Conéixer aquesta biodiversitat i la seua
localització permet que es puguen
realitzar actuacions en el medi forestal
sense
posar
en
perill
la
seua
supervivència.
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CENTRO DE VISITANTES DEL PARQUE NATURAL DEL TURIA
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
QUIERES COLABORAR CON NOSOTROS?
Envianos tus artículos a:

parque_turia@gva.es
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