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de recuperació. Per primera vegada en
20 anys en què es fa seguiment de les
aigües, el seu estat general se situa per
davall del llindar d’hipereutrofització, un
símptoma que la qualitat ambiental millora a poc a poc.
Entre 2016 i 2018, s’ha constatat
una disminució gradual dels nivells de
clorofil·la i de la contaminació per nutrients com el nitrogen i el fòsfor. La
llum del sol, vital per al creixement de
les plantes aquàtiques, es va obrint pas
en l’aigua tèrbola, i l’estany i els seus
canals assisteixen per moments a una
discreta millora d’esta vegetació submergida.
Quasi mig segle després del
col·lapse ambiental provocat pels abocaments incontrolats associats al creixement urbà i industrial i a la contami-

deixen a afirmar que l’objectiu de recuperar la qualitat ecològica que tenia als
anys seixanta del segle passat no és cap
utopia.

> CAMPANYES / P14
«Per una Albufera sense plàstics»:
El Parc Natural coordina una campanya de conscienciació i voluntariat per a reduir els residus.

«L’objectiu compartit
per tots és recuperar la
> INFRAESTRUCTURES / P16
qualitat ecològica
Polèmica en la CV-500: Postures
de l’aiguamoll»

enfrontades i protestes pel retard
de les actuacions en la carretera
I ocorre tot això a pesar que les que travessa el parc natural.

aportacions d’aigua són insuficients, la
inundació hivernal es redueix, i continuen pendents algunes de les obres de
sanejament que permeten la desconnexió definitiva dels sistemes residuals
urbans.

> RECURSOS / P17
La Comunitat de Pescadors del
Palmar reclama el reconeixement
formal de la seua activitat.
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> MEDI AMBIENT / P12
A l’estiu, el litoral és molt més
que sol i platja. La biodiversitat
Segons dades difoses recent- nació derivada del canvi de paradigma
ment per la Conselleria de Medi Ambi- agrícola, l’Albufera sembla voler donar associada a la costa depèn d’un ús
ent, l’Albufera manifesta un lent procés la raó als qui, d’un temps ençà, coinci- públic respectuós.
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> AUS AQUÀTIQUES / P10
Cens hivernal: Les aus acusen el
retard de la inundació i l’avançament del desguàs a la marjal.
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L’aigua de l’Albufera
apunta signes de
recuperació malgrat la falta
d’aportacions i la reducció
de la inundació hivernal

> CONSERVACIÓ / P8
Una iniciativa aprofita els arrosars
fallits per a l’alimentació de les
aus migratòries a l’estiu.
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> MEDI AMBIENT / P4-7

EL AGUA ES
NUESTRA RESPONSABILIDAD
CON EL MEDIO AMBIENTE
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Col·laboren

Finalment, després d’alguns anys
compartint la idea amb persones, col·lectius i institucions lligats a l’Albufera, esta
es fa realitat. Naix un mitjà de comunicació dedicat a donar a conèixer el territori i
el seu paisatge, i fomentar el compromís
de la societat en la seua recuperació i conservació. En format imprés, com no podia
ser d’una altra manera, amb el suport
molt prompte d’una pàgina web, L’Amfibi
està dirigit als habitants d’este lloc i l’entorn immediat, així com als visitants.
Els objectius són divulgar i informar en sentit ampli —incloent aspectes
relacionats amb la gestió del parc natural, com censos i noticiaris ornitològics,

comunicats institucionals, anuncis, terminis i normatives sobre usos i activitats...— i sensibilitzar l’opinió pública
sobre els valors culturals i naturals de
l’Albufera, una de les principals zones
humides del sud d’Europa, i contribuir
a la seua promoció, preservació i valorització.
Amb rigor, admetent controvèrsies, contrastant opinions, considerant
problemes i exposant solucions, el periòdic vol ser una eina amb la qual mostrar la riquesa patrimonial de l’Albufera,
reflectir el seu dia a dia i insistir en la
importància que té una adequada gestió
de l’aiguamoll tant per al manteniment i

la millora de la biodiversitat com per a
la conservació d’unes maneres de vida i
unes tradicions irrepetibles.
L’Amfibi pretén amplificar la veu
de tot aquell, persona o institució, que
exercisca una labor constructiva a favor
d’este entorn. Espera contribuir també
a la vertebració i el reconeixement d’un
territori, l’Albufera, les particularitats del
qual han definit durant segles una identitat amfíbia, associada a l’aiguamoll i
determinada per ell; una cultura pròpia,
amb conflictes, preocupacions i interessos característics, i una realitat única,
seriosament erosionada pel progrés i el
pas del temps.

Llarga vida a «L’Amfibi»,
llarga vida al nostre parc natural!
Com a regidor de l’Ajuntament
de València volia en primer lloc donar la
benvinguda i mostrar la meua més profunda alegria pel naixement d’este projecte tan il·lusionant, com és L’Amfibi.
Què important és parlar de l’Albufera,
donar-la a conèixer. Només qui coneix
este xicotet tros de terra i aigua pot valorar la seua enorme importància per als
valencians i valencianes.
Precisament el primer número
del periòdic va dedicat especialment a
l’aigua. No podia ser millor l’elecció.
L’Albufera és aigua, tant el llac com
la marjal, però fins i tot també en el
bosc trobem exemples de xicotetes
masses d’aigua, la majoria temporals,

com són les mallades. L’aigua com a
element central de la recuperació ambiental de l’Albufera. Aigua que ha de
ser ben gestionada per les autoritats
competents. Aigua de qualitat i en
quantitat que esperem arribe prompte
al parc per completar la seua recuperació, que tant desitgem veure des de
l’Ajuntament de València.
En concordança amb els objectius de la Fundació Assut i del propi periòdic, des de l’Ajuntament hem iniciat
moltes accions per posar en valor el patrimoni natural de l’Albufera, així com
també el seu valor cultural. Des de la renovació de tots els cartells de la Devesa
passant per la informació que oferim als

Bones notícies per al Parc
Natural de l’Albufera
Pocs espais naturals protegits del
nostre territori presenten tanta complexitat i tants reptes com el Parc Natural
de l’Albufera. Un espai altament antropitzat que, no obstant això, constitueix
un dels aiguamolls més importants del
Mediterrani occidental. L’Albufera és un
territori l’evolució del qual durant segles
ha estat determinada per una intensa
activitat humana, basada principalment
en el cultiu de l’arròs. Es tracta d’un espai ple de singularitats i valors, no solament ambientals sinó també culturals
i socials, però igualment envoltat d’incerteses i conflictes, i obligat a afrontar
reptes i amenaces.

L’Albufera està en la ment i la mirada atenta de molts interlocutors, tant
públics com privats. Són molts els interessos, les opinions i els criteris. La comunicació i la informació són claus per a
la conservació i recuperació del territori.
L’Amfibi, el periòdic que naix ara pot complir este paper vertebrador tan convenient
en el panorama actual. Una eina que, a
més d’informar, divulgar i sensibilitzar, desenvolupe una tasca de seguiment en certa manera crític, vigilant i garant en el dia
a dia d’este lloc. Un mitjà de comunicació
integrador que aglutine múltiples mirades
i a partir del qual puguen donar-se a conèixer les diverses facetes de l’Albufera.

Patrocina

diversos punts repartits pel parc natural, la firma d’un conveni amb Creu Roja
per informar i conscienciar als visitants
sobre el respecte al parc, o per exemple col·laborant en tot allò necessari per
aconseguir i celebrar la declaració de Bé
d’Interès Cultural a la vela llatina i a la
pesca tradicional del llac.
De nou, enhorabona pel vostre
treball i sobretot, pel naixement d’este
projecte tan il·lusionant. Només resta
dir: llarga vida a L’Amfibi!

SERGI CAMPILLO

REGIDOR DE L’AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA

Des del Parc Natural de l’Albufera, volem donar la benvinguda a este
projecte tan necessari, que naix d’una
entitat cívica sense ànim de lucre i en
el qual voldríem que es veren representades les entitats, associacions, col·lectius, administracions i empreses que
treballen i centren la seua activitat en
este àmbit territorial.
Esperem que la il·lusió i força
amb la qual comença este projecte de
comunicació s’estenga i transmeta a
tots els qui treballem per la conservació,
la millora i la sostenibilitat d’este parc
natural emblemàtic i volgut. Sens dubte, són bones notícies.

PALOMA MATEACHE

DIRECTORA DEL PARC
NATURAL DE L’ALBUFERA

Amb el suport de
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El cultiu tradicional de l’arròs

Una simbiosi d’hortes i marjals
quilòmetres des de l’última casa de la
població)». Els expedients s’instruïen
davant l’ajuntament respectiu, el qual
s’assessorava per facultatius mèdics i
perits llauradors experts. La superfície
fitada de planter mantenia una relació
amb la definida per al cultiu en cada
terme. Aproximadament, una fanecada
de planter per cada cinc o deu d’arrossar, segons els llocs.

Preparació del planter,
sembra i trasplantament

Exhibició de sega a la manera tradicional. Baix, vista aèria de l’horta d’Alfafar del vol americà de 1956 (Institut Cartogràfic Valencià).

El cultiu de l’arròs a València s’estén sobre una superfície d’una mica més
de 15.000 hectàrees localitzades principalment a l’Albufera i corresponents a
diferents termes municipals de les comarques de l’Horta Sud i la Ribera Baixa.
És un cultiu caracteritzat per un alt grau
de mecanització. Així és pel que fa a les
labors preparatòries, la sembra, l’aplicació de tractaments herbicides, fungicides i insecticides —fins i tot s’usen helicòpters—, la recol·lecció, la trilla... Este
paisatge dels arrossars, que en un altre
temps s’omplia per temporades de quadrilles de segadors i plantadors, hui se’ns
presenta molt puntualment com un anar
i tornar de monumentals màquines.
Els espais de l’arrossar valencià
van ser més extensos que ara, tant a les
comarques interiors, com la Ribera Alta,
la Costera i la Canal de Navarrés, on la
inundació es feia artificialment —els «terrenos pantanosos por el arte» als quals
es va referir Cavanilles—, com a les zones costaneres de la Safor, el Camp de
Morvedre i l’Horta Nord. El cultiu tradicional de l’arròs, més enllà de l’eficaç
col·laboració de les cavalleries proveïdes
d’un variat arsenal d’eines adaptades a
les especials característiques d’un cultiu
ocasionalment entollat, es proveïa d’una
ingent quantitat de mà d’obra, local i forana, per a l’execució de variades operacions del cultiu.

De plantar a barrejar
Potser el canvi més significatiu, a
banda del procés de mecanització, siga
l’abandó del cultiu amb planter previ a la

plantació en el camp i la seua substitució
per la sembra directa: el barrejat. El cultiu
tradicional de l’arròs generava una dinàmica específica que afectava no només
els espais del cultiu arrosser sinó també
les hortes tradicionals pròximes al municipi. Hi havia parcel·les dedicades a la
primavera als planters i espais reservats
a sequers i graners, els quals, sobretot al
període de la collita de l’arròs, conferien
un singular aspecte a estes hortes.

Els planters
El cultiu tradicional de l’arròs
requeria del trasplantament inicial. La
sembra es realitzava en parcel·les diferents a les del cultiu definitiu. Una
vegada es desenvolupava la plàntula,

s’arrancava el planter i és formaven garbes que es traslladaven i es replantaven
en els arrossars, on es desenvolupava
la planta fins a la recol·lecció. Normalment, els planters s’emplaçaven a l’interior de les hortes regades i, encara que
amb matisos, participaven de l’estructura de reg d’estes.
El Reglament per a l’execució de
la Reial Orde de 10 de maig de 1860,
relativa a l’acotament de terrenys amb
destinació al cultiu de l’arròs, establia les condicions per a autoritzar els
planters, que només es permetien en
terrenys fitats a l’efecte i amb certes
característiques. Així, havien de situar-se en «les partides més profundes»,
on les filtracions no foren perjudicials,
i en «les més distants de poblat en la
direcció dels vents dominants (0,5

Les labors de preparació del planter s’iniciaven la primera setmana de
febrer i l’embassada a mitjan mes, per
a, la tercera setmana, procedir a la cava
del terreny, el qual, durant la primera
quinzena de març, es birbava i llaurava
fins a aconseguir l’estructura del sòl desitjada.
Cap al 15 de març se sembrava.
I el trasplantament al terreny definitiu
es realitzava a la primera quinzena de
maig, fins i tot els primers dies de juny.
El paisatge de l’horta adquiria de febrer
a juny un aspecte característic que hui
se’ns fa difícil imaginar, però que podem identificar en les fotografies del
«vol americà» de 1956: un conjunt de
parcel·les inundades, els marges de les
quals se sembraven d’avena per al seu
aprofitament de farratge per al bestiar,
amb requadres interiors formant un
reticle de xicotetes parcel·les sembrades d’arròs. Després de l’arrencada i el
trasplantament, el sòl de les parcel·les
es llaurava; i, una vegada cavallonat,
es dedicava a altres cultius d’estiu que
requerien poca dedicació i mà d’obra;
especialment, als moniatos.

Un paisatge de sequers
i graners
Els altres elements que caracteritzaven el paisatge agrari eren de naturalesa estructural: els sequers i graners.
Els primers eren parcel·les enrajolades
la funció de les quals era servir durant
uns dies, entre finals de setembre i
principis d’octubre, per a l’assecat de
l’arròs després de la trilla. Per les seues
característiques, moltes d’estes parcel·les han perviscut fins l’actualitat. Els
graners, localitzats junt als sequers eren
edificis senzills d’una planta, àmplia porta i teulada a una sola aigua, dedicats a
l’emmagatzematge de l’arròs una vegada assecat, l’envasament i el resguard
d’eines i útils per a les labors d’assecat.
Alguns d’estos edificis perviuen a l’actualitat sense ús i en estat ruïnós o amenaçats de ruïna.

VICENT SALES
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El Pla Especial de
l’Albufera i la recuperació
de la qualitat ambiental
El Pla Especial de l’Albufera, document acordat per la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer, la Generalitat
Valenciana i l’Ajuntament de València,
va ser presentat al febrer a la Junta Rectora del Parc Natural.
El principal objectiu del Pla és
aconseguir el bon estat ecològic de les
masses d’aigua a tot l’espai protegit.
Les mesures per a aconseguir-ho, consensuades per les tres administracions,
passen per l’increment de les aportacions hídriques, el sanejament i la depuració, la reducció de la contaminació difusa derivada de les pràctiques agrícoles,
la governança interactiva, i el control i
seguiment de l’estat de les aigües.
Pel que fa a mesures concretes,
l’Albufera rebrà el pròxim any hidrològic quatre hectòmetres cúbics d’aigua
del Xúquer de manera extraordinària. I,
entre les actuacions previstes, hi ha la
d’aportar 15 hectòmetres anuals.
Les disposicions del Pla Especial
s’inclouran en el projecte de revisió del
Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer per al següent cicle
de planificació (2022-2027) i han de contribuir a la recuperació ambiental de
l’Albufera.

Els nivells baixos de
l’Albufera són notícia
Al tancament de l’edició d’este primer número de L’Amfibi, el diari
Levante-EMV publica una informació
signada per Minerva Mínguez la qual fa
referència al baix nivell registrat en l’Albufera durant el mes de juny. Una cota
que s’allunya de les establides en 2016,
moment en què, després de l’obertura
d’una investigació per part de la Fiscalia
Provincial de València, es van establir
per resolució judicial uns mínims de 10
centímetres per damunt del nivell de la
gola del Pujol durant el cicle de cultiu de
l’arròs. A més, esta resolució obligava
Medi Ambient a regular el règim hídric
de l’estany i retirar esta potestat a la
Junta de Desagüe.

La llum demana pas
en l’aigua tèrbola
L’objectiu per a l’Albufera, consensuat en diversos fòrums des de fa ja
tres lustres i assumit per totes les parts
implicades en la gestió de l’aiguamoll,
és recuperar el seu bon estat ecològic.
Perquè així siga, l’aigua és la clau. De
moment, l’aigua dolça. En la quantitat,
la qualitat i la gestió mancomunada dels
recursos hídrics, està la solució.
Però, a l’hora de la veritat, xoquen
els interessos contraposats del conservacionisme i el productivisme. Front això,
per a donar i llevar raons, molts apel·len
a la ciència, a la posada en comú entre
les seues diferents branques i a la investigació sistemàtica. Apel·len també a l’experiència de qui comprèn l’Albufera i a la
necessitat de compartir coneixements i
punts de vista. Ocorre a més que les res-

ponsabilitats de les diferents administracions implicades se solapen en un trencaclosques molt difícil de compondre. I, no
obstant això, malgrat la complexa realitat
del sistema, necessitat d’un model de
gestió basat en la governança compartida, l’estat de l’aigua de l’Albufera manifesta darrerament signes de recuperació.

Raons per a l’esperança
El mes de maig passat, Medi Ambient anunciava que, gràcies als seus
plans de sanejament, l’estany evidencia
des de 2016 una disminució dels nivells
de clorofil·la i una millora de la vegetació
aquàtica. Tot això, malgrat la falta d’aportacions d’aigua, la reducció de la inun-

dació hivernal i la contaminació encara
provinent de zones urbanes i industrials.
D’estos i altres assumptes, L’Amfibi parla en este número amb María
Sahuquillo, Héctor Moreno i Enric Bellido. La primera, tècnic de la Conselleria,
insisteix en la necessitat de contemplar el
sistema en conjunt i recuperar els fluxos
naturals en les entrades i eixides d’aigua.
Per la seua banda, Moreno, investigador
de la Universitat Politècnica de València,
adverteix de la necessitat de controlar la
influència que té la proximitat del mar en
la salinitat del sistema. I Bellido, representant de La Unió, demana recuperar la
comunicació i trobar punts de consens.

VICENT LLORENS

250

200

150

100

50

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

0

Els nivells de clorofil·la han descendit per davall de la frontera que defineix un sistema hipereutròfic.

Plantes macròfites en una séquia (Joanmi Benavent).
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María Sahuquillo:

«El maneig de l‘aigua ha
d‘acostar-se als ritmes de
la naturalesa»
Fascinada des de la seua arribada a la Universitat per les classes d’Ecologia i Limnologia de Rosa
Miracle i Eduardo de Vicente, María Sahuquillo és biòloga experta en sistemes aquàtics i, des
de la Conselleria, ha treballat molt de temps en el seguiment dels aiguamolls valencians i en la
gestió del medi natural.
—A l’Albufera li fa falta
aigua

L’Albufera és un aiguamoll i es va
formar per l’activitat i l’arrossegament
de l’aigua. Això ho diu tot. Necessita
aigua de qualitat i en quantitat, però
també cal tindre en compte la temporalitat. Un problema fonamental és que
el maneig que es fa de l’aigua en este
aiguamoll antropitzat s’oblida de la importància i la necessitat de mantindre
uns cicles el més aproximat als naturals
com siga possible.

«El desguàs ha de
fer-se d’una forma
gradual, controlada,
pausada, com passaria
en qualsevol zona humida
litoral regida pels
processos naturals»
—Quines són estes funcions
ecosistèmiques?

«Cal aigua de qualitat
i en quantitat, però
també cal tindre en
compte la temporalitat»

En un context de canvi climàtic
com este, els aiguamolls tenen gran
capacitat d’amortiment i adaptació,
sempre que no ho impedim. Si estan en
bones condicions, són embornals —sumideros, en castellà— de carboni, mantenen una enorme producció i biodiversitat, absorbeixen les pluges torrencials
quan els temporals impedeixen el desguàs al mar, eviten la intrusió marina i
l’erosió de les costes, i poden frenar la
seua pròpia regressió derivada de la
pujada del nivell del mar. Un aiguamoll
que conserve una massa potent d’aigua
esmorteiria este impacte. En cas contrari, la pujada del nivell del mar el condemnaria a la desaparició.

—Un parc natural no pot ser
aliè a la naturalesa

Està passant en alguns aiguamolls que els cicles de l’aigua funcionen
de manera aliena, fins i tot contrària, a
les dinàmiques naturals. Cal entendre
el sistema en el seu conjunt i permetre
una interacció natural entre entrades i
eixides d’aigua, i la necessària connexió entre l’estany d’aigües permanents,
les zones d’inundació temporal, els rius
dels quals naix, el mar…
Els desguassos i drenatges
abruptes i els períodes en sec forçats
i prolongats són innecessaris i contraproduents. La pèrdua de l’hàbitat aquàtic i la seua biodiversitat és perjudicial.
Els sòls es dessequen i, per la subsidència del terreny, s’afonen, amb la
qual cosa són més sensibles a l’erosió i
la intrusió marina.

«Els períodes en sec
forçats i prolongats
són innecessaris i
contraproduents»
—La naturalesa és sàvia

—Si l’aiguamoll va bé, l’arròs
va bé, la pesca va bé…

Les aportacions dels rius van
tancar un ambient marí, un golf. El sediment i la massa física d’aigua són els
que mantenen l’aiguamoll, el qual, per
la seua banda, sustenta la biodiversitat
i els recursos associats a ella. Sense
estes aportacions i amb les condicions
actuals de canvi climàtic, perdria l’Albufera i, en conseqüència, perdria l’ésser
humà que tradicionalment ha aprofitat
els seus recursos. És molt important tindre-ho en compte.

I la gestió de l’arrossar està obligada
a compatibilitzar la conservació d’este
ecosistema humit.
El desguàs ha de fer-se d’una forma gradual, controlada, pausada, com
passaria en qualsevol zona humida litoral regida pels processos naturals. La
idea és donar-li més temps a l’aigua,
encara que arribe poca, alentir els procesos, i utilitzar les turbines només en
casos de necessitat urgent. Així és com
l’aiguamoll pot recuperar la qualitat
ambiental, complir amb les seues funcions ecosistèmiques i ser font de vida
i de recursos.

En la foto de dalt, María Sahuquillo a l’embarcador de l’alqueria de la Fotja Blanca, seu del
Parc Natural de l’Albufera. Baix, arrossar inundat a l’hivern.

—Què està passant
exactament?

Excepte si plou molt a la tardor,
la perellonà s’acurta cada vegada més
en cotes i temps d’inundació. A l’Albufera cal mantindre esta inundació

hivernal el major temps possible sense que això perjudique les labors de
preparació dels camps de cara a la primavera i la sembra. El cicle natural és
perfectament compatible. L’intercanvi
entre estany i marjal és imprescindible.

Pel bé de l’Albufera i dels qui
tenim interessos en ella, és important
aconseguir l’equilibri. Cal aprofitar els
recursos: l’agricultura, la pesca, el turisme… Però devem també reservar
una part per al funcionament natural de
l’ecosistema. I cal investigar, tractar de
provar científicament que esta proximitat als ritmes naturals és vital, i determinar els processos que requereixen
major cura. Mantenir-lo en bon estat
sempre serà molt més rendible.

V. L.
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Les ensenyances
de Rosa Miracle

Héctor Moreno:

Poc abans de morir, Rosa Miracle, una de les principals autoritats
mundials de la Limnologia, la disciplina
que estudia els ecosistemes aquàtics,
ens va rebre a casa per a parlar-nos de
l’Albufera. La vam visitar a propòsit
d’un llibre que estàvem escrivint sobre
el 30 aniversari de la declaració del parc
natural.
Deixebla del professor Ramon
Margalef, catedràtica d’Ecologia, pionera en pràcticament tot el que va fer,
la carrera de Rosa Miracle va estar lligada a l’Albufera des del principi. La
professora ens recordava el seu primer
contacte amb l’aiguamoll, en un viatge entre Barcelona i les maresmes de
Doñana, a començaments dels anys setanta. I assegurava que havia estat tan
pendent d’ell des de llavors que la seua
relació era també afectiva.
Va començar a treballar en l’Albufera en el pitjor moment, quan l’estat
de l’estany era de plena hipereutròfia.
En qualsevol cas, ja llavors manifestava
un prudent optimisme, perquè sempre
va tindre per veritat demostrable i inqüestionable una evidència: «Tan ràpidament com s’enfonsa un ecosistema,
així també pot recuperar-se».
Miracle va ser testimoni de la
reducció de les concentracions de clorofil·la en l’estany però insistia en la
necessitat de continuar treballant en
aspectes que considerava claus per a la
recuperació ecològica de l’aiguamoll: el
primer, reduir l’aportació de nutrients
i limitar l’ús agrícola de plaguicides; el
segon, afavorir «la regeneració del sediment, de manera que reba menys nutrients que els que aporta al sistema», i,
el tercer, aconseguir que l’aigua arribe
ordenadament, per assignació pròpia i
no en forma de sobrants de reg, aigua
a bastament per a garantir el llavat i la
renovació.

Rosa Miracle amb el professor Ramon Margalef
cap a 1970 (Limnetica).

Estava convençuda que «amb
una gestió adequada dels fluxos i cabals, es podria millorar molt la qualitat
de l’aigua». En relació amb això, com
apunta en estes mateixes pàgines la
seua deixebla María Sahuquillo, destacava la importància de la inundació
hivernal i el buidatge dels arrossars:
«Este model de gestió és fonamental»,
en deia.

«La salinitat creixent a l’arrossar
pot combatre’s recuperant
períodes més llargs d’inundació»
Malgrat la proximitat de l’Albufera al mar, els processos d’intrusió d’aigües salines al sistema no
han sigut objecte d’estudi fins fa poc. Héctor Moreno, enginyer agrònom, professor de la Universitat Politècnica de València i membre del grup d’investigació del Centre Valencià d’Estudis
del Reg, porta anys dedicat a l’estudi de dos recursos fonamentals a l’aiguamoll: l’aigua i el sòl.
La seua tesi doctoral, publicada en 2013, i les investigacions posteriors proven l’augment de la
salinitat als arrossars, sobretot a la zona nord.
—En què consisteix la investigació?
—En estudiar la variació de la
qualitat de les aigües, tant en el temps
com en l’espai, i les característiques
dels sòls de l’arrossar, principalment de
les zones més pròximes al lluent, relacionant-les amb la salinitat. La investigació se centra en els tancats perquè és
on la producció d’arròs ve manifestant
problemes derivats de l’excés de sal en
el sòl, mentre que en les zones altes del
parc no trobem este problema.

«Pot passar que la
sal s’acumule i acabe
provocant una baixada en
el rendiment del cultiu
de l’arròs»
—Com es mesura la salinitat i la
qualitat de l’aigua?
—Tenim instal·lats més de cent
cinquanta piezòmetres que encara hui
continuen registrant dades de l’aigua
del freàtic, la qual és de naturalesa salina, de l’aigua dels camps d’arròs i també de la de les séquies. A més, a partir
de mostres de sòls, estem analitzant la
salinitat d’estos a diferents profunditats.
—Quins són els resultats?
—Hi ha una gran diferència entre la zona sud, regada amb aigües del
Xúquer, i la zona nord, on l’aigua per al
reg dels arrossars prové de la séquia de
Favara o de la séquia de l’Or i la depuradora de Pinedo. L’aigua del nord és de
pitjor qualitat. Això pot resultar obvi, i
els agricultors ho saben, però no s’havia
demostrat empíricament. A més, entre
2010 i 2017, esta mateixa zona ha experimentat un increment constant de la
salinitat del sòl.
—Té relació la menor qualitat de
l’aigua amb l’augment de la salinitat?
—L’increment de la salinitat a la
superficie del sòl pot respondre a dues
raons: la primera, que tinguem una capa
freàtica molt salina que estiga pujant i
aporte sals a les aigües superficials; i,
la segona, que l’aigua que ve del nord,
de pitjor qualitat, tinga més salinitat que

la de la zona sud. Esta segona causa és
una de les principals hipòtesis que considerem a hores d’ara.
—Poden perjudicar estos nivells
de sal a l’arrossar?
—De moment, els nivells de salinitat a la zona nord són tolerables, però,
si es continua regant amb este tipus
d’aigua, pot ocórrer que la sal s’acumule i acabe provocant una baixada en el
rendiment del cultiu de l’arròs. Això ja
està ocorrent en zones pròximes a la Devesa i el mar, on les característiques del
sòl, més sorrenc, comporten filtracions i
un excés de sal als arrossars.

—Com es pot combatre la intrusió salina?
—Els sòls se salinitzen quan no
hi ha aigua en superfície i les sals ascendeixen per capil·laritat. Per això, els arrossars del parc natural haurien d’estar
coberts d’aigua el major temps possible.
No hi ha dubte que amb aigua de qualitat
i una perellonà el més llarga possible, es
desplaça cap avall l’aigua salina del freàtic. En qualsevol cas, és necessari investigar per a determinar amb dades on hi ha
major risc potencial.

V. L.
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«L’arròs és el primer interessat
en què l’Albufera reba aigua»
Entrevista amb Enric Bellido, agricultor de Sueca i representant
sectorial de l’arròs en La Unió.
—L’aigua que necessita l’Albufera
depén del maneig que es fa del reg a la
marjal.
—Des de principis del segle XIX
fins a mitjan el següent,, els nostres avis
van estar cent cinquanta anys fent arròs
de forma profitosa i perfectament sostenible. Després, l’Albufera es va salvar de
morir en el procés desenvolupista i industrialitzador gràcies al cultiu de l’arròs,
a l’interès de l’agricultor per conservar el
seu mitjà de vida i al maneig que els regants han fet de l’aigua. L’arrossar és el
primer interessat en què l’Albufera reba
aigua. Com més, millor.
—No coincideixen en això els interessos de l’agricultor amb els de la resta d’implicats?
—L’arrossar vol aigua bona, el
mateix que el parc natural. I, tradicionalment, l’aigua que rep l’Albufera ho fa a
través de l’arrossar. Encara et dic més:
l’arrossar ha fet créixer l’aiguamoll mitjançant un sistema de regadiu que va
convertir en marjals arrosseres zones
que fins llavors eren de secà. Així que,
qualsevol procés, qualsevol intenció
d’acord per millorar les condicions de
l’Albufera hauria de començar per agrair
l’agricultor el que ha fet i el que continua
fent per ella.
—Per què es redueix la inundació
hivernal a l’arrossar?
—Fins ara, com he dit, el maneig
hídric s’ha fet pensant en l’arròs i no ha
anat tan malament. Però actualment les
reduccions d’aigua són brutals. Tant és
així que fins i tot ens veiem obligats a
recircular l’aigua de reg, tornant a bombar-la cap a les zones altes perquè la que
entra del riu no és suficient i no arriba al
nivell que permet que entre per les boqueres. L’aigua es va en altres usos. València, per exemple, s’ha begut l’aigua
del Túria i ara s’està bevent la del Xúquer. Com diu Fortea —José Pasual Fortea és el president dels regants de Sueca
i el secretari de la Junta de Desagüe—, la
capital del Túria és, cada vegada més, la
capital del Xúquer.
—Però, per què cada vegada es
desguassen abans els camps?
—Està ocorrent que, si el desguàs no es fa prompte, els arrossars de
les fondesper a les labors de preparació
dels camps a la primavera. Els sediments
s’acumulen en les carreres i el llac, a
l’aigua li costa circular i el drenatge és
molt lent. De fet, ja hi ha qui augura
que, abans o després, en els tancats no
es podrà cultivar arròs. Esta dificultat de
drenatge dels tancats obliga a avançar el
desguàs en les parts altes.
L’aigua del Xúquer, que avança
per este antic i perfecte sistema de regadiu per l’efecte de la gravetat, busca
els fondos. Si el nivell de l’Albufera puja,

l’arrossar no desguassa en el llac. Per
això, abans que elevar les cotes d’inundació, cal dragar l’Albufera i els canals de
drenatge. Per això, tradicionalment s’han
netejat les séquies, perquè l’aigua córrega fins al llac. Per això, l’aigua comença
a no córrer en els fondos. I per això hi ha
agricultors que prediuen la fi de l’agricultura de l’arròs en els tancats.
—Però, per costós i complex, el
dragatge no sembla viable.
—El problema és que en la terra
del fons hi ha sediments contaminants
depositats a causa dels abocaments industrials dels anys setanta i vuitanta.
Serà una mesura cara i més o menys factible. Però, en qualsevol cas, que no vingue a dir-nos als agricultors com hem de
gestionar el reg. Nosaltres, que pensem
en l’arròs, sabem que si el fons del llac i
els seus canals estigueren més fondos,
es podria mantindre el nivell d’aigua més
alt i durant molt més temps.
—Caldrà arribar a acords i conciliar postures.
—L’agricultor és perfectament
conscient que les seues terres no són una
mera propietat d’ús privatiu, ja que entén
que la marjal forma part de l’ecosistema i
que el paisatge és patrimoni comú. Però,
en tot cas, no es pot pretendre gestionar este paisatge sense escoltar i tindre
en compte la figura de l’agricultor. Som
amics. I la gestió només és possible en
estos termes d’acord i concòrdia. El futur
i la recuperació de l’Albufera, cosa que
tots volem, passa per unes relacions més
dinàmiques i comunicatives entre els
gestors del Parc Natural i els representants del sector arrosser: regants i agricultors.

V. L.

LA FIRMA
Un papel ¿marginal? para Pinedo
José Sierra, periodista mediambiental
El régimen hídrico de la Albufera fue
durante muchos años un enigma. Tal
es la complejidad y la variedad espacio
temporal de las aportaciones que llegan
al lago —bien desde el Júcar o el Turia, a
través de cientos de acequias de riego, de
ullals, por lluvia, inundaciones, vertidos
ocasionales, etc.— que durante años resultó casi imposible establecer al detalle
un mínimo balance.
La instalación de caudalímetros por
la Confederación Hidrográfica del Júcar
(CHJ), relativamente reciente (2005), y
la aplicación de modelos como el Cabhal que desarrolló Miguel Mondría o el
Aquatool, surgidos ambos de la Universidad Politécnica de Valencia, han logrado llenar las lagunas (de conocimiento)
persistentes.
En cualquier caso, poco importó el
desconocimiento sobre el balance hídrico
del lago mientras el Júcar y los potentes
sistemas de regadío de la Acequia Real
o el Sindicato de Regantes de Sueca estuvieron llevando al lago volúmenes de
hasta 300 hectómetros cúbicos de agua,
que hoy parecen desorbitados, pero que
tampoco pudieron evitar el colapso ecológico provocado por las presiones urbanas e industriales de los setenta.
Sin embargo, en un contexto de pérdida creciente de recursos de calidad, tanto
por la disminución de los retornos derivada de la modernización del regadío, como
de la disponibilidad de recursos en el Turia y el Júcar, fruto del cambio climático y
de una «voracidad» hídrica que parece no
tener fin, disponer de un balance fiel de
lo que ocurre en el lago de la Albufera es
una herramienta fundamental para recuperar su funcionalidad como ecosistema.
Caudal ecológico
En 2015, recién aprobado el Plan Hidrológico del Júcar de 2014, el Gobierno
afirmaba en respuesta parlamentaria que
los 167 hectómetros cúbicos (hm3) fijados
como requerimiento hídrico mínimo para
la Albufera, aseguraban «de forma conservadora el mantenimiento de un adecuado balance hídrico». En el PHJ de 1998
se aseguraba que con 100 era suficiente y
en la última revisión, en 2016, el volumen
mínimo que parece garantizar el fin de
todos los males que aquejan al lago, es
situado en 210.
Si 167 hm3, incluso 100, eran suficientes, con 210 deberíamos de estar
la mar de tranquilos, pero no es así. El
propio legislador adopta sus cautelas y
deja claro en el PHJ en vigor que en el
caso de que se prevea no llegar a esta
cifra (210 hm3), «se ejecutarán las actuaciones que permitan atender las necesidades hídricas del lago de la Albufera».
Es decir, no dejarán morir el lago y se
buscará agua allá donde esté. Claro que
si se llega a esta situación es porque ese
año ni el Júcar ni el Turia tendrán caudales circulantes suficientes y el agua
almacenada en los embalses estará más
que comprometida para otros usos preferentes por ley.

Puestos a buscar agua, la opción más
clara y viable parece estar en las depuradoras de Pinedo y Quart-Benácher,
auténticas «fábricas» de agua situadas
junto al lago y todavía insuficientemente
aprovechadas.
Las aportaciones directas al lago de
ambas depuradoras, muy importantes
cualitativa y cuantitativamente en los primeros años del siglo XXI, han desaparecido prácticamente por completo, aunque
se mantiene la entrega de caudales para
el cultivo del arrozal. Así, el vigente PHJ
no asigna caudal de depuradora para el
lago y solo prevé la reutilización de agua
regenerada en Pinedo con una asignación
de 32 hm3/año para la Acequia del Oro, 8
como reserva de la Vega de Valencia, y
20 para el Canal Júcar-Turia y la Acequia
Real del Júcar.
En este sentido, el PHJ es un «escenario» deseable, pero la realidad es que tarde o temprano habrá que recurrir al tratamiento terciario de estas depuradoras. Sin
embargo, pese a que la carga de nutrientes en los efluentes de ambas depuradoras
es ya muy reducida gracias a las técnicas
aplicadas en el tratamiento terciario y a la
gestión que realizan sus operadores (0,5
mg/litro), las aguas del lago y el sedimento acumulado son una máquina de liberar nutrientes en cantidad suficiente para
mantener el lago en condiciones eutróficas, de ahí que algunos expertos reduzcan
a 0,1 mg/litro de fósforo total el porcentaje
«ideal» para acabar definitivamente con la
situación eutrófica del lago, aunque alcanzar ese nivel dispara los costes de depuración y requiere el apoyo de instalaciones
como los filtros verdes.
Empresas como Global Omnium, con
responsabilidades en la gestión de Pinedo y Quart-Benácher, han desarrollado en
los últimos años líneas de investigación
destinadas a aumentar la eficiencia de
los sistemas de reducción de nutrientes,
abaratar costes, minimizar la producción
de residuos en el proceso y, en definitiva, avanzar en una verdadera economía
circular. También han colaborado con instituciones como la propia Epsar o la UPV
en el diseño de filtros verdes que mejoran la calidad del efluente mientras otras
instituciones investigaban las ventajas e
inconvenientes de usar el propio cultivo
del arroz como filtro verde.
Todo este conocimiento adquirido
servirá, llegado el caso, para contribuir
al socorro de la Albufera. Sin embargo,
quizá sería más útil si se terminaran algunas de las iniciativas emprendidas en los
últimos años para utilizar el caudal de Pinedo en el regadío de la Acequia Real o el
Canal Júcar-Turia, e incluso si finalmente
se logra bombear caudales de Pinedo a
la Hoya de Buñol para poder disponer de
ellos durante todo el año. Seguramente
sería posible, por permutas y acuerdos
sobre algunas concesiones de riego, liberar «agua limpia» del Júcar y el Turia para
la Albufera o para proyectos como la «naturalización» del cauce nuevo del Turia a
cambio del «agua a la carta» de Pinedo.
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El declivi del tètol
cuanegre

> CONSERVACIÓ

Entre les espècies afavorides pel
projecte «Arrossars de pas» destaquen
el tètol cuanegre, el redonell i el territ
picarut, aus limícoles que mostren un
marcat declivi a Europa. Pablo Vera,
tècnic de SEO/BirdLife, explica que es
tracta «d’aus migratòries que nidifiquen en zones del centre i nord d’Europa i que majoritàriament passen l’hivern a les regions equatorials d’Àfrica».
Entre les causes del seu declivi, assenyala «la pèrdua i degradació de l’hàbitat, la qual cosa és especialment crítica
en els viatges migratoris, on requereixen trobar espais amb aigües obertes
i someres adequats per a descansar i
alimentar-se». A hores d’ara, segons
Vera, «estos hàbitats són pràcticament
inexistents durant l’estiu a l’Albufera,
per la qual cosa moltes aus no poden
detindre’s i es veuen obligades a allargar el seu viatge centenars de quilòmetres fins a trobar un altre lloc adequat,
amb el perjudici que açò suposa per al
seu estat físic».

Projecte «Arrossars de pas»

Illes per a les aus
migratòries en un
mar d’arròs
Després dels bons resultats de agrària de l’arrossar, l’escassetat d’hàl’any passat, la Fundació As- bitats aquàtics naturals i les molèsties
derivades del trànsit de vehicles i persut i SEO/BirdLife continuen sones dificulten que siga així.
enguany amb el projecte «Arrossars de pas», una iniciativa que aprofita els arrossars Alimentació
i descans
fallits de cada campanya per
«Arrossars de pas» és un projecte
a crear espais d’alimentació i
que tracta d’afavorir l’existència de llocs
descans per a les aus migratòd’alimentació i descans per a les aus
ries. Entre juliol i octubre, uns aquàtiques migratòries a l’Albufera. Els Llaurador birbant a l’estiu.
quants milers de limícoles de tècnics busquen camps als quals el culdiferents espècies, algunes tiu de l’arròs haja fallat —per problemes aprofiten llocs oberts, lliures de vegeen la germinació, afecció de plagues i tació i poc profunds als quals alimend’elles amenaçades, a més de malalties o un desenvolupament incon- tar-se dels xicotets invertebrats que vimolts centenars de flamencs, trolat de males herbes— i proposen els uen al llim dels arrossars.
picaports, ànecs i altres aus propietaris una gestió que els deixe lliude vegetació —«fanguejats»— i amb
aquàtiques, es voran afavo- res
els nivells d’aigua adequats.
Beneficis per a les aus
rits per la mesura.
En paraules de Bosco Dies, as- i l’arrossar
El Parc Natural de l’Albufera és
el principal aiguamoll de la Comunitat
Valenciana i un dels més importants
de la conca del Mediterrani. Este paisatge humanitzat, cobert quasi plenament per l’arrossar, constitueix un
hàbitat alternatiu al natural que facilita la presència permanent de gran
quantitat d’aus aquàtiques. També és
un lloc fonamental per a l’alimentació
i el descans de milers d’aus, especialmente limícoles, que es desplacen entre els llocs de nidificació del centre i
nord d’Europa i els d’hivernada a Àfrica. En este cas, però, el parc natural
a penes compta amb espais propicis
per a elles, les necessitats de les quals
són més específiques. La intensificació

sessor de la Fundació Assut, «la idea
sorgeix de l’interès que té per a les
aus que existisquen zones no conreades lliures de vegetació i amb nivells
d’inundació baixos entre els mesos
de juliol i octubre, coincidint amb la
migració postnupcial de moltes espècies». Assegura Dies que «durant esta
època, en estes zones, en les quals es
remou la terra i s’elimina la vegetació
amb tractors, sol registrar-se una gran
quantitat d’aus, especialmente limícoles, amb comptatges i censos de diversos centenars d’exemplars observats
simultàniament».
Territs, tiforts, picarots, xerlovites, redonells, corriols, bequerudes i
tètols són alguns dels grups d’aus més
beneficiats per esta mesura, donat que

«És una espècie migrant
que requereix espais
amb aigües obertes
i someres»
El delicat estat de conservació
del tètol cuanegre, la presència del qual
és coneguda des de fa segles a l’Albufera, ha motivat que des de diferents
països europeus —Regne Unit, Holanda, Portugal— s’hagen posat en marxa
projectes i estudis dirigits a garantir
la conservació d’esta espècie, no solament als països on nidifica sinó també
als llocs claus per a la conservació de
l’espècie. No en va, durant la darrera
dècada, en algunes zones s’ha perdut
més de dos terços de la població.
Parcel·la fallida en Silla amb flamencs, picaports i aus limícoles.

Durant diverses setmanes, abans
que es culla el cereal i s’inunden els arrossars entrada la tardor, esta mesura,
la qual garanteix l’existència de xicotets i necessaris illots de vida en este
espès mar d’arròs, beneficiarà milers
d’aus limícoles, a les quals se sumen
flamencs, picaports, ànecs i altres aus
aquàtiques.
En el projecte, que compta amb
el suport de GA Alimentaria, estan ja
col·laborant diversos agricultors locals,
els quals es beneficien per la seua banda
d’una gestió que controla el creixement
de «males herbes» als camps —plantes
adventícies perjudicials també per a les
parcel·les veïnes— i contribueix a preparar-los per a la campanya vinent.
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Nova web per a celebrar
els 10 anys de Birding Albufera

Des de 2008, més de 150 persones han col·laborat en un
projecte que reuneix informació sobre les aus de l’Albufera
i promou el coneixement i la conservació dels seus valors
naturals i culturals.
Després de fer deu anys en 2018, el portal web Birding Albufera (birdingalbufera.es), un projecte de ciència ciutadana emprès pels ornitòlegs aficionats
Bosco i Nacho Dies, estrena nova pàgina sota la gestió de la Fundació Assut, de la
qual el primer és membre fundador, i amb el suport de l’empresa GA Alimentaria
i el grup industrial Nuova Sesac. L’objectiu de divulgar, estudiar i fer seguiment
de les aus de l’Albufera, una activitat secular heretada de pioners com Marcos
Orellana i Ignacio Vidal, s’amplia ara a la promoció d’este aiguamoll com un paisatge que ha de conèixer-se, apreciar-se i conservar-se.

Les aus de l’Albufera.
I l’Albufera de les aus
Tot i centrar-se en les aus, raó
principal de les diferents figures de
protecció que afecten l’Albufera, el nou
web presenta el territori i incita a explorar-lo i descobrir-lo més enllà dels
seus valors estrictament naturals. Així,
inclou un apartat de rutes i llocs que,
pròximament, una vegada convinguda
la participació de les institucions implicades en la promoció d’este tipus de
turisme sostenible, proposarà diferents
recorreguts de llarg a llarg del parc natural. Es tracta, com explica el mateix
Bosco Dies, de «cridar l’atenció sobre
les aus de l’Albufera, però, a més, al
mateix temps, de contribuir a divulgar
l’Albufera de les aus».
Igualment, entre les novetats,
Birding Albufera oferirà molt prompte
informació sobre les empreses i serveis dedicats a promoure el turisme
cultural, de naturalesa i, especialment,
ornitològic d’una manera responsable
i compromesa amb l’entorn. Mitjançant un blog inclòs en la pròpia pàgina
web —«quadern de camp»—, l’objectiu
divulgatiu s’estén també a exposar i
tractar de conscienciar sobre els problemes, conflictes i dificultats als quals
s’enfronta l’Albufera.

A banda de la presència d’importants comunitats d’aus hivernants i
estivals, cal no oblidar que este aiguamoll, situat en un lloc on conflueixen
les rutes migratòries que discorren pel
Mediterrani i l’Atlàntic Est, és fonamental per a l’alimentació i el descans de
milers d’aus que es desplacen entre
els llocs de nidificació del centre i nord
d’Europa i els d’hivernada a Àfrica.

Una iniciativa de ciència
ciutadana amb més de
147.000 usuaris i 24.000
observacions rellevants
Com a projecte que porta des de
2008 involucrant observadors aficionats
i fomentant la contribució activa de les
persones a la investigació sobre les aus
en este lloc, Birding Albufera constitueix
una exitosa iniciativa de ciència ciutadana. Així, després d’estos anys, el portal
web ha rebut dades experimentals i
d’observacions per part de més de 150
informadors, i prop de 350.000 visites,
amb 1.160.000 pàgines visitades pels
més de 147.700 usuaris únics que, amb
una mitjana que ronda el centenar per
dia, cerquen informació sobre l’Albufera
i les seues aus.
Pel que fa a esta funció com a
recurs de ciència ciutadana i de documentació científica, la web continuarà
registrant les observacions rellevants.
Es tracta de reunir i ordenar informació sobre primeres i últimes cites anuals d’espècies migrants, albiraments
d’ocells realitzats fora dels períodes habituals de presència, anotacions d’aus
escasses o considerades rareses, o referències sobre irrupcions i comptatges
destacats d’algunes espècies.

Birding Albufera ha reunit en una
dècada més de 23.800 esments destacats d’aus aportats per desenes de
naturalistes aficionats. Entre elles, sobreïxen algunes primeres cites per a Espanya, com les del gavinot capnegre i el
territ gorja-roig; la Comunitat Valenciana, com les del territ de Baird, la gavina
capgrisa, la gavina de Franklin, el morell
de collar i la busquereta de l’Atles, i la
mateixa Albufera. Entre unes i altres,
sumen 21 cites històriques.

«El portal proporciona documentació
molt valuosa i útil sobre l’evolució de
l’estat de conservació de les aus de
l’Albufera».
Bosco Dies, Fundació Assut

«Cal mantindre una bona gestió del
sistema agrícola del parc natural i de
l’aigua com la seua base elemental».
Yanina Maggiotto, Associació de
Guies de Birding de la CV

«Mitjançant l’aportació i el registre
constant de cites, Birding Albufera
acaba per fer ciència, atès que reuneix
informació i coneixement any rere any».
Toni Alcocer,
Càdec Gestió Ambiental

«La promoció de la Comunitat Valenciana com a destinació de turisme ornitològic que fan les administracions ha
de compaginar-se amb infraestructures
per a l’observació d’aus».
Virgili Beltrán, Actio Birding

La vesprada del 21 de març de 2014, l’observació per Toni Alcocer d’un gavinot capnegre
(Larus ichthyaetus) en la marjal de Sollana representava la primera cita d’esta espècie per
a Espanya.

Cites històriques
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Dades per espècies > AVIFAUNA
d’aus aquàtiques
ESCABUSSONS
Escabussonet - Tachybaptus ruficollis
Cabrellot - Podiceps cristatus
Escabussó collnegre - Podiceps nigricollis

51
36
21

CORBES MARINES
Corba marina grossa - Phalacrocorax carbo 2.336
AGRONS
Baoret - Ixobrychus minutus
Oroval -Ardeola ralloides
Martinet de nit - Nycticorax nycticorax
Esplugabous - Bubulcus ibis
Garseta blanca - Egretta garzetta
Agró blanc - Ardea alba
Agró blau - Ardea cinerea

13
1
646
430
3.526
217
1.211

PICAPORT
Picaport - Plegadis falcinellus

8.581

FLAMENCS
Flamenc - Phoenicopterus roseus

6.071

ÀNECS
Oca comuna - Anser anser
Tadorna - Tadorna tadorna
Piulo - Mareca penelope
Ascle - Mareca strepera
Sarset - Anas crecca
Collverd - Anas platyrhynchos
Cua de jonc - Anas acuta
Bragat - Spatula clypeata
Sivert - Netta rufina
Boix - Aythya ferina
Roncadell - Anas querquedula
Roget - Aythya nyroca
Morell capellut - Aythya fuligula
RÀL·LIDS
Polla d’aigua - Gallinula chloropus
Rascló - Rallus aquaticus
Gall de canyar - Porphyrio porphyrio
Fotja comuna - Fulica atra

5
328
164
136
4.998
13.024
206
6.297
1.624
149
1
1
3

+
21
65
521

LIMÍCOLES
Camallonga - Himantopus himantopus
562
Llesna - Recurvirostra avosetta
22
Corriolet - Charadrius dubius
14
Corriol gros - Charadrius hiaticula
60
Corriol camanegre - Charadrius alexandrinus
35
Fusell - Pluvialis apricaria
530
Fusell de mar - Pluvialis squatarola
17
Judia - Vanellus vanellus
2.869
Bequet - Lymnocryptes minimus
Siseta blanca - Actitis hypoleucos
Territ de tres dits - Calidris alba
Territ menut - Calidris minuta
Territ comú - Calidris alpina
Redonell - Calidris pugnax
Bequeruda - Gallinago gallinago
Tètol cuanegre - Limosa limosa
Tifort - Tringa totanus
Xuït - Tringa erythropus
Picarota - Tringa nebularia
Xerlovita - Tringa ochropus

+
7
98
34
545
146
+
182
5
41
19
18

GAVINES Y XATRACS
Gavina vulgar - Chroicocephaluss ridibundus 15.757
Gavina corsa - Ichthyaetus audouinii
13
Gavinot fosc - Larus fuscus
3.327
Gavinot mediterrani - Larus michahellis
22
Fumarell de galta blanca - Chlydonias hybrida
3
Xatrac becllarg - Thalasseus sandvicensis
47
RAPINYAIRES
Àguila pescadora - Pandion haliaetus
Arpellot de marjal - Circus aeruginosus

2
118

Bàndol de flamencs (Víctor París).

Cens hivernal 2019

Més picaports i flamencs, però
menys anàtides, gavines i limícoles
Entre el 9 i l’11 de gener, SEO/
BirdLife i la Generalitat Valenciana, amb
la col·laboració de l’Ajuntament de València, van realitzar el cens d’aus aquàtiques
hivernants al Parc Natural de l’Albufera. El
comptatge de 75.176 aus aquàtiques corresponents a 59 espècies diferents constitueix una de les xifres més baixes dels
darrers temps per a este aiguamoll. En
el cens, destaquen valors molt per davall
d’allò habitual pel que fa a les anàtides,
les gavines i les aus limícoles, mentre que
les poblacions hivernants de picaports i
flamencs, amb vuit mil cinc-centes i sis
mil aus, respectivament, arriben a màxims històrics.
Els resultats s’arrepleguen en l’Informe Tècnic de Censos d’Aus Aquàtiques Hivernants en les Zones Humides
de la Comunitat Valenciana, publicat al
maig de 2019 pel Servei de Vida Silvestre
de la Direcció General de Medi Natural i
d’Avaluació Ambiental. De l’anàlisi d’estos censos, els quals es repeteixen cada
any sota la coordinació de Wetlands International en el marc de treball del Cens
Internacional d’Aus Aquàtiques (IWC),
poden extraure’s conclusions sobre l’estat de conservació i qualitat ambiental del
parc natural. A més, a llarg termini, estos
treballs poden ser molt útils per a valorar
l’efecte dels canvis a gran escala. De fet,
les espècies que es troben en augment
són precisament aquelles que s’estan veient afavorides en el sud-oest d’Europa en

un context de canvi climàtic, com el flamenc, el martinet de nit, la camallonga i
el picaport, entre d’altres.

Retard de la inundació
A l’hora de valorar les dades, malgrat els bons resultats d’unes poques espècies, els especialistes consultats manifesten la seua preocupació pel fet que la
major part dels ocells aquàtics situen les
seues xifres per davall de les d’altres hiverns. Segons Mario Giménez, delegat de
SEO/BirdLife a la Comunitat Valenciana,
«este cens es veu influenciat sens dubte
per tres aspectes recurrents a l’hivern en
l’Albufera: la baixa superfície d’inundació,
la baixa diversitat de nivells i la baixa taxa
de renovació d’esta inundació. Estos factors, combinats, redueixen la quantitat i
qualitat de l’hàbitat disponible».
Als darrers anys, la inundació hivernal, coneguda com a perellonà, s’està
veient condicionada pel retard en els treballs de recol·lecció de l’arròs, els quals
es prolonguen en algunes zones fins i tot
fins a mitjan octubre, i pels problemes
que planteja la gestió de la palla després
de la collita. En efecte, en 2018, a principis
de novembre, gran part dels arrossars romanien encara en sec.
D’altra banda, l’avançament dels
treballs de fangueig i incorporació de la
palla al sòl a les zones altes de la marjal

va provocar que una gran extensió dels
arrossars romanguera en sec i sense
rastre de vegetació ja des de novembre.
A mitjan gener, data del cens internacional, quasi el 50 per cent de la superfície
d’arrossar es trobava totalment en sec.
Segons Giménez, esta situació «limita la
disponibilitat d’aliment i refugi per a moltes aus, especialment per a limícoles com
la judia i el fusell, dues de les espècies que
van motivar la protecció de l’Albufera».
Les gavines, un dels grups hivernants més representatius a l’Albufera,
també semblen haver-se vist afectades
per este fangueig primerenc dels arrossars. Els seus números, associats a
l’activitat del fangueig, constitueixen
mínims històrics: tradicionalment solen
comptar-se al voltant de trenta mil aus,
mentre que este hivern a penes han arribat a vint mil.
Pel que fa a les anàtides, les dades
són menys significatives. Malgrat comptar amb un cens per davall de l’habitual,
el collverd constitueix l’espècie més nombrosa amb diferencia (tretze mil aus), molt
per damunt del bragat i el sarset. El sivert,
una de les espècies emblema dels hiverns
albuferencs, a penes ha superat les 1.600
aus. I la resta d’anàtides hivernants, com
el piulo, la cua de jonc i el boix, continuen
registrant valors molt baixos.

BOSCO DIES
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Temps difícils
per als xatracs

Una busquereta
de l’Atles!

Qualsevol que s’haja acostat en
una visita ràpida al Racó de l’Olla esta
temporada de cria haurà pogut vore clarament com la colònia de xatracs que s’hi
instal·la tots els anys ha vist descendir els
seus efectius de manera molt notable. En
comparació amb altres anys, són molt
pocs els que en estes dates, entre juny
i juliol, s’han vist acompanyats de cries.
La seua absència ha sigut també molt
palesa a tot el front litoral de l’Albufera,
on tradicionalment tenen lloc destacades
concentracions d’estes aus alimentant-se
en el mar, realitzant els seus característics
picats molt a prop de la platja.
És evident que este grup d’aus
marines, el qual inclou el xatrac d’albufera i el xatrac becllarg, passa per un mal
moment en l’Albufera. Fa diversos anys
que les xifres de reproductors descendeixen per raons que, sense ser clares,
tenen a vore sens dubte amb l’absència
d’aliment en el mar. El problema, que
amenaça no en va una de les majors
poblacions reproductores de xatracs del
Mediterrani, commina l’Administració a
prendre cartes en l’assumpte.

Poques vegades succeeixen trobades com la que va tindre la sort de
gaudir Joan Balfagón el passat 13 d’abril.
La situació anticiclònica i l’estabilitat atmosfèrica per a res feien presagiar una
de les observacions més assenyalades
dels darrers anys a l’Albufera: una busquereta de l’Atles (foto de dalt).
Després d’haver rebut diverses
notícies sobre una notable entrada de
passeriformes migrants —especialment
de Sylvia cantillans— al litoral aquell mateix matí, va decidir acostar-se a la platja
de l’Arbre del Gos, entre Pinedo i el Saler, una zona que sol estar molt animada
quan les condicions d’observació són
favorables, especialment amb temporals
de mar.

Protecció de l’espai marí
Diversos experts coincideixen a assenyalar que, darrere d’esta situació, podrien identificar-se com a causes la sobreexplotació del recurs pesquer —la pesca
esportiva, especialment, per a la qual no
hi ha límit de captures—, l’augment de la
temperatura de l’aigua i la reducció dels
desguassos de l’Albufera al mar.
A més de Parc Natural, l’Albufera està declarada Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), figura que
incorpora a la superfície terrestre una
mica més de sis mil hectàrees d’àmbit
marí. L’objectiu és garantir un bon hàbitat d’alimentació per a les aus —xatracs,
gavines i baldrigues—. D’acord amb
això, sembla necessari mamprendre
a estudiar el problema i, segurament,
considerar mesures que permeten la
protecció d’este espai marí sobreexplotat i la conservació de les que depenen
dels seus recursos.

Primera observació
a l’Espanya peninsular
La busquereta de l’Atles (Sylvia
deserticola) és una espècie de la qual
a penes s’han registrat observacions a
l’Europa continental i que resultaria la
primera cita per a l’Espanya peninsular.
Este xicotet passeriforme es reprodueix en una reduïda regió del nord-oest
d’Àfrica, on ocupa la serralada de l’Atles
fins als 1.600 metres d’altitud, entre el
Marroc, Algèria i Tunísia.

BOSCO DIES

> AIGUAMOLLS ARTIFICIALS

Mília i l’Illa ja
reben efluents
de depuradora

10 anys del Tancat de la Pipa
Fa ja una dècada que el Ministeri
de Medi Ambient, mitjançant la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, va transformar el Tancat de la Pipa en un aiguamoll artificial destinat a la millora de la
qualitat de l’aigua, la regeneració d’hàbitats, l’educació ambiental i l’ús recreatiu.
Des de llavors, els seus filtres
verds han depurat una quantitat d’aigua
similar a la de mil piscines olímpiques
—23 hectòmetres cúbics—, amb una
reducció significativa de les concen-

tracions de nutrients: entre el 40 i el 50
per cent de fòsfor i nitrogen. En tot este
temps, a més, segons Acció Ecologista-Agró i SEO/BirdLife, les organitzacions que s’encarreguen del seguiment
ambiental i l’ús públic, la Pipa ha rebut
més de cinquanta mil persones mitjançant visites guiades i activitats d’educació ambiental.
Quant a la biodiversitat, els efectes de la recuperació ambiental d’este
espai han sigut patents. Tant és així que

s’ha convertit en un lloc clau per a la reproducció o la hivernada d’espècies tan
sensibles com la tortuga d’estany, la fotja, el sivert, el vítol i la xitxarra bigotuda.
Per a commemorar l’aniversari,
el Tancat de la Pipa anuncia un programa específic d’activitats a partir d’octubre, inclòs un nou itinerari d’observació
de papallones i libèl·lules.

VICENT LLORENS

Com va ocórrer amb el Tancat de
la Pipa, altres dues zones d’arrossars
van ser convertides més tard en els aiguamolls artificials del Tancat de Mília i
el Tancat de l’Illa, en este cas mitjançant
l’empresa pública Acuamed. Tots dos
funcionen igualment com a reserves de
biodiversitat i com a filtres verds per a la
depuració de l’aigua.
Tenen, com la Pipa, la capacitat de
recircular l’aigua de l’Albufera i, a través
de les seues parcel·les amb aigua i vegetació, retornar-la a l’estany amb major
qualitat i transparència. Però, els Tancats
de Mília i l’Illa van ser també dissenyats
per a rebre l’efluent de dues estacions
depuradores d’aigües residuals: l’EDAR
Albufera Sud i l’EDAR de Sueca.
Des del l’1 de juny passat i per primera vegada des de la seua construcció,
el Tancat de Mília ha començat a rebre
l’efluent de l’EDAR Albufera Sud, al qual
dóna un últim tractament d’afinament
abans d’arribar a l’estany. El Tancat de
l’Illa, per la seua banda, ha realitzat les
primeres proves de tractament de l’efluent de l’EDAR de Sueca. En tots dos
casos, els protocols de seguiment de la
qualitat de l’aigua són molt estrictes. Per
exemple, un augment de les concentracions de fòsfor, un dels factors de control més importants, comportaria el tall
immediat de l’efluent abans d’arribar als
aiguamolls artificials i, en conseqüència,
a l’Albufera.
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Molt més
que sol i platja
La naturalesa del litoral

L’erosió
El front litoral de l’Albufera, entre
Pinedo i Cullera, pateix un alarmant
procés d’erosió associat a la
reducció de l’aportació de sediments
procedents dels rius, principalment
del Túria. A més, l’augment de l’efecte
barrera del port de València, accentuat
per les ampliacions, afavoreix el
depòsit d’arena a les zones situades
al nord i provoca la regressió de les
platges del sud. La reculada de la
línia de costa és especialmente greu
i visible en el tram de la Devesa i en
punts concrets del litoral de Sueca.

Dunes i calderes
Les primeres dunes i les depressions
associades, conegudes com a calderes,
constitueixen una zona molt sensible,
exposada permanentment al pas de
persones i animals domèstics. Les
condicions d’este hàbitat extrem fan que
s’hi presenten espècies de fauna i flora
molt peculiars, característiques d’ambients
sorrencs sense aigua i molt determinats
pels vents marins carregats de sals.

Platja de Pinedo

Platja de
l’Arbre del Gos

El front litoral del Parc Natural de l’Albufera s’estén al llarg de 27 quilòmetres entre la
desembocadura del nou llit del riu Túria, en Pinedo, fins a la platja del Dossel, just al
peu del cap de Cullera. Esta línia de platja ininterrompuda és un dels ambients més
fràgils del parc, particularment alterat en el tram edificat entre el Perellonet i el Mareny
de Sant Llorenç. De la febre urbanitzadora, a penes es va lliurar la Devesa, un espai
natural que, no obstant això, manifesta no poques agressions i un accelerat procés
d’erosió de les platges.

La reserva de la Punta

Alerta tortuga

L’estany del Pujol

Carles Gago, de Xaloc, Associació per a l’Estudi
i Conservació de l’Entorn, explica que l’estiu és
l’època en què les tortugues marines poden acudir
a qualsevol d’estes platges per a fer les seues
postes: «Als darrers 20 anys, hem tingut quatre
nius de tortugues marines al litoral valencià i,
en tots els casos, la Generalitat Valenciana, amb
el suport científic de la Universitat de València,
els ha traslladat a les platges del Parc Natural de
l’Albufera, on es custodien fins que naixen les
xicotetes tortugues». En cas que alguna persona
observe una tortuga marina a la platja, ha de
telefonar al 112.

Resultat de l’intent de construcció d’una marina
esportiva als anys setanta, este xicotet estany
d’aigua salina és actualment un espai molt
interessant tant per a les aus com per a la flora.
A les vores, s’ha identificat una planta d’extrema
raresa, el Limunium albuferae, un endemisme
descobert en 2016 que és exclusiu de l’Albufera.
L’estany dóna recer també a moltes aus, tant
reproductores —corriol camanegre, mongeta
i camallonga— com migrants —territs,
picarots…—. Per això, és molt important no
travessar les barreres de protecció i seguir les
normes indicades en els senyals.

Platja
de la Creu

Platja
del Saler

Platja
dels Ferros

Platja de
la Malladeta

Platja de
la Garrofera

Platja de
l’Alcatí

Platja de
la Punta

Riu Túria

Pinedo

El Saler

Platja del Recatí

El Perellonet

L’estany
del Pujol

L’Albufera

Al sud del Parador, la platja
de la Punta, senyalitzada amb
cartells i barreres permeables
com a zona de reserva, és
l’únic tram litoral de l’Albufera
destinat a la conservació de
les aus. En ell, a penes un
quilòmetre d’arenal dels més
de 25 amb què compta el parc
natural, l’accés de persones
està restringit. Esta xicoteta
franja de costa és clau per a
la supervivència d’espècies
molt escasses com el xatrac
d’albufera, la mongeta,
el corriol camanegre i la
carregada, i proporciona refugi
a centenars d’aus, especialment
limícoles, en època de caça.
Cal també respectar les
indicacions i no transitar per
esta zona.

El Palmar

Platja de

El Perelló
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La gola natural
de l’Albufera
El corriol camanegre

Tanques i senyals

Fàcil d’observar a la vora del
mar o al peu de les dunes,
sobretot entre març i agost,
el corriol camanegre és un
xicotet limícola que ha sigut
designat Au de l’Any 2019 per
SEO/BirdLife, una decisió que
serveix per a cridar l’atenció
sobre l’estat de conservació
i les amenaces que pateixen
algunes aus i els seus hàbitats.
La seua situació és complicada
a tota la Comunitat Valenciana.
El declivi que ha patit als
darrers trenta anys supera
els dos terços de la població,
i a les platges de l’Albufera
esta ha descendit d’unes 120
parelles a les 50 actuals. El
gran problema del corriol
camanegre és que l’època
reproductora, compresa entre
març i juliol, coincideix amb el
període de major afluència a
les platges.

Després de ser catalogat
com a vulnerable,
l’Administració autonòmica
ha coordinat mesures per
afavorir la tranquil·litat del
corriol camanegre a les
dunes. Alguns ajuntaments,
sobretot el de València,
han col·locat tanques
de corda i senyals amb
avisos i recomanacions. I,
des de 2014, els resultats
són positius. Però cal no
oblidar que un gos solt,
per exemple, pot fer malbé
la nidificació de diverses
parelles en una estona
mentre corre per la platja.
Atendre els advertiments és
fonamental.

La gola del Rei, al Mareny de
Barraquetes, és el darrer vestigi
de la vella comunicació natural
de l’Albufera amb el mar.
Les altres, les del Perelló, el
Perellonet i el Pujol, d’origen
artificial, van ser construïdes
entre els segles XVIII i XX.
En totes elles, un sistema de
comportes evita les entrades
d’aigua des del mar i facilita el
drenatge dels arrossars. Per la
gola del Rei desguassa gran
part de la marjal de Sueca.

4
La Penyeta del Moro
Esta duna fòssil, un aflorament
d’eolianita corresponent al
Plistocè, és un enclavament
d’extraordinari valor geològic;
segurament, el vestigi d’una
primera restinga litoral. A
diferència d’esta, la resta de
dunes s’assignen a l’edat
Holocena. A hores d’ara,
es troba protegida per una
tanca a la platja del Recatí i
enterrada amb arena per a
evitar que es deteriore.

Cap de Cullera

Platja
del Rei
Platja de
les Palmeretes

3

5

6

Platja
del Dossel

7

Marenys

1 / Carregada
És un limícola estival molt peculiar, ja
que captura insectes en vol. Nidifica discretament en el sòl i és molt vulnerable a
les molèsties de transeünts i predadors,
entre els quals s’inclouen els gossos.
2 / Corriol camanegre
Este xicotet limícola és molt característic de platges sorrenques. S’observa tot
l’any, encara que el seu número ha anat
minvant fins a convertir-se en una espècie amenaçada. El litoral de l’Albufera
és un dels millors indrets per a la seua
nidificació.
3 / Gavina corsa
Esta gavina és exclusiva del mar Mediterrani. Fa unes dècades es trobava en
perill d’extinció, però a hores d’ara les
seues poblacions s’han recuperat i la
seua presència és habitual a la platja,
especialment a la primavera i l’estiu.
4 / Xatrac becllarg
Esta espècie es presenta al llarg de tot
l’any, encara que les majors xifres es
registren al període de nidificació. S’alimenta prop de la platja, llançant-se en
picat sobre els peixos.
5 / Gavina capnegra
Cada vegada més habitual en l’Albufera,
la gavina capnegra és una au que s’observa sovint a les platges, especialment
a la primavera i l’estiu, on acudeix a la
recerca d’aliment.

Platja de
Motilla

el Perelló

Aus a
l’estiu

Cullera
Les Palmeres

6 / Xatrac d’albufera
Este xatrac ens visita a la primavera i
l’estiu i nidifica en l’Albufera. Sol formar grups grans que s’alimenten en el
mar de xicotets peixos que captura llançant-se en ràpids picats.
7 / Mongeta
És el xatrac més xicotet d’Europa i també una espècie extremadament sensible
a les molèsties. Nidifica en molt reduït
número, per la qual cosa s’han de respectar les poques zones on cria: l’estany
del Pujol, la platja de la Punta…

PROTEGIU LA BIODIVERSITAT DE LA COSTA

Sueca

Per garantir la conservació i recuperació de les platges i les dunes, heu
d’extremar les precaucions cada
vegada que accediu a estes zones
tan sensibles. És important fer-ho
pels llocs senyalitzats i habilitats al
trànsit de persones, no deixar que
els animals domèstics vagen solts i
seguir les normes de conducta que
hi ha als cartells i senyals disposats
al llarg del tot el litoral.

Accediu a les platges pels camins
marcats
No abandoneu el fem mai
Eviteu pisar la vegetació
Mai no dugueu el gos solt
Respecteu les zones acordonades
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Per una Albufera sense plàstics
Durant tot 2019, el Parc Natural de l’Albufera està coordinant una campanya de conscienciació sobre el problema dels residus en la qual han col·laborat ja diverses organitzacions i
centenars de voluntaris.
s’agreuja quan es produeixen precipitacions torrencials, atès que són arrossegats en majors quantitats i amb
rapidesa.

De Wageningen
a l’Albufera
Fa sis anys que els estudiants
del Màster de Gestió Internacional de
la Terra i l’Aigua de la Universitat de
Wageningen (WUR), dels Països Baixos,
visiten la Comunitat Valenciana en juny
per a realitzar projectes relacionats amb
problemes ambientals que afecten el
nostre territori.
L’objectiu és que els seus treballs
tinguen una repercussió efectiva. Així,
en el cas de l’Albufera, un projecte d’estudi sobre un model de canal sostenible ha servit de base a l’Ajuntament de
València per a escometre la recent rehabilitació de la Carrera del Saler. També,
la seua proposta al voltant de la Tancadeta, un xicotet tancat arrosser adquirit
fa anys pel Parc Natural, servirà per a
la seua renaturalització i ús com a filtre
verd amb la mínima inversió.
Enguany, entre juny i juliol, l’Albufera ha estat el camp d’investigació
de tres d’estos grups, els quals han
estudiat respectivament el paper de
l’arrossar com a filtre verd, l’estat dels
sediments a l’estany i el problema dels
residus plàstics. Este darrer grup va estar realitzant entrevistes amb agents
socials i treball de camp a fi de desenvolupar una metodologia que servisca per
a valorar les principals entrades i focus
de residus plàstics al sistema i proposar
mesures de gestió.

Conscienciació i bones
pràctiques
Arran d’esta problemàtica creixent, enguany s’ha llançat una campanya des del Parc Natural de l’Albufera,
anomenada «Per una Albufera sense
plàstics», a la qual s’han suma’t diferents entitats i ajuntaments. L’objectiu
és sensibilitzar la població de l’impacte
ambiental d’estos residus i la importància de reduir-los. Fomentar les bones pràctiques entre els col·lectius que
duen a terme la seua activitat al parc
natural també és una de les finalitats.
Per a fer possible la sensibilització,
d’una banda s’ha elaborat una unitat
didàctica i s’han organitzat jornades
de voluntariat de recollida de residus.
D’altra banda, s’està treballant en l’estudi de la generació de residus amb la
finalitat de reduir-los.
Fins ara, les actuacions de recollida de residus i sensibilització s’han dut
a terme en diferents espais: la platja de
la Malladeta, el Tancat de Mília, el portet
de Sollana, l’estany de la Plana, la Devesa, i el port i la carrera del Saler.

Els plàstics s’han convertit en
uns residus preocupants que estan colonitzant els espais naturals, fet que té
greus conseqüències per a la biodiversitat, la qualitat dels ecosistemes i la
salut de les persones.
Degut a la seua posició geogràfica, l’Albufera rep molts residus que

es generen al llarg de les conques dels
rius Xúquer i Túria. Dins de la conca hidrogràfica, hi ha 57 municipis, 32 dels
quals es troben a les vores de l’únic llit
que actualment desemboca a l’estany:
el barranc del Poyo. Residus produïts
en zones relativament llunyanes poden arribar-hi fàcilment, la qual cosa

Javi Jiménez Romo

Ignacio Marchesi

Cruz Roja Valencia

Pablo Vera

Cada botella, cada lata, cada envase
flotando en los canales… es una
falta de respeto (cada una con su
nombre y apellidos) a una Albufera
que a pesar de todo nos sigue dando
tanto. #PerUnaAlbuferaSensePlàstics
#PorUnaAlbuferaSinPlásticos

Esta mañana en 1 hora tres personas
hemos llenado una barca entera
de basura. El remolque lo hemos
llenado todos los voluntarios
#PerUnaAlbuferaSensePlàstics
@pavaguambiental @FundacioAssut
@GVAParcs

Nova jornada de neteja en el llac
del Parc Natural de l’Albufera
amb la participació de voluntaris
de Medi Ambient de Creu Roja
#PerUnaAlbuferaSensePlàstics
@GVAParcs @DevesaAlbufera

Esta es la Séquia dels Setze Pams,
que discurre por Albalat y Sollana en
el @GVAparcs #Albufera. Es el canal
en mejor estado de conservación,
con moluscos endémicos y a rebosar
de macrófitos sumergidos, entre
ellos Ceratophyllum demersum. Hoy,
además, rebosante de #basuraleza.

SARA GIL

PIULADES

@aitajavi · 18 ene.

@Igmaral · 17 feb.

@CruzRojaVLC · 10 mar.

@pablovera_g · 18 jun.
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Xarxes socials
SOS corriol
camanegre

El Servei de Vida Silvestre va
elaborar un vídeo d’animació en el qual
se’ns explica la problemàtica situació
del corriol camanegre i el que hem de
fer per a la conservació d’este característic habitant de les nostres platges
menys transformades, i del qual trobareu més informació en les pàgines
centrals del periòdic. Podeu vore el vídeo en internet escrivint en el buscador
«corriol camanegre gva».

L’experiència del Banc de Palla
es consolida
El Banc de Palla és una iniciativa promoguda per Acció Ecologista-Agró i la Cooperativa
Agroecológica L’Aixada com Eixida, que porta ja quatre edicions i que ha comptat amb la
col·laboració de diferents entitats.
L’objectiu principal és visibilitzar
els diferents usos que poden fer-se de la
palla d’arròs, fomentar-los i facilitar l’accés dels professionals interessats a este
recurs. En paral·lel, es pretén promoure
una distribució en canals curts, a un preu
assequible i durant tot l’any.

Solucions després de la sega
El projecte incideix en un dels
conflictes més recurrents i visibles dels
darrers anys, el de la gestió de la palla després de la recol·lecció de l’arròs.
Contribuir a superar les conseqüències
ambientals derivades dels problemes
d’anòxia i descomposició de l’aigua, i
divulgar l’agroecologia com a model
integral de gestió del territori són dos
pilars bàsics de la proposta.
Per a 2019, després que les pluges impediren aconseguir un bon resultat l’any passat, els promotors de
la campanya esperen repetir l’èxit de
2017 i, a més, aconseguir el seu emmagatzematge i disponibilitat durant
tot l’any. Llavors, gràcies a la participació de José Luis Pecino, empacador de
Benifaió, es van obtindre 34.000 bales,
mil d’elles grans, d’una superfície de
dues-centes hectàrees.
Enguany, pretenen de nou empacar la palla procedent del primer camp

d’arròs ecològic de l’Albufera, posat en
marxa per Miguel Minguet (Sollana Albufera Foods); una palla que, lliure de
residus químics, té major demanda per
la seua utilitat en projectes agroecològics i de cultiu de fongs.

Usos i aplicacions
La
ramaderia,
l’agricultura
(elaboració de compost orgànic i encoixinat de cultius llenyosos), la bioconstrucció (fonamentalment per la
demanda de l’empresa Okambuva) i la

gestió forestal (prevenció de l’erosió
del sòl després d’un incendi), es compten entre les aplicacions principals de
la palla.
Segons AE-Agró i L’Aixada com
Eixida, que insisteixen a agrair el suport desinteressat de molts agricultors,
motoristes i maquinistes de la marjal
arrossera, la iniciativa es consolida com
a part de la solució a un dels problemes
agroambientals més seriosos dels últims temps

SARA GIL

Web
Mulla’t per
l’Albufera
En esta pàgina web (mojateporlalbufera.seo.org) de contingut estàtic, es pot trobar informació i un vídeo
d’animació que mostra esquemàticament l’evolució de l’Albufera, el seu estat, els problemes als quals s’enfronta
i les possibles solucions. El portal va
sorgir de la campanya «Mulla’t per l’Albufera», un projecte amb el qual SEO/
BirdLife, amb la col·laboració de la Fundació Assut i el finançament de la Generalitat Valenciana mitjançant la línia
de subvencions de bones pràctiques
de l’aigua, va voler promoure la participació ciutadana en la conservació i
la millora del medi ambient i les bones
pràctiques respecte de l’ús de l’aigua
en este espai.
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L’autopista del
«gran centre
turístic del
Mediterrani»
L’autopista del Saler es va inaugurar a mitjan 1973. El 29 de juny passat,
el periodista Pérez Puche ho recordava
en el diari Las Provincias: «La caravana
oficial inaugural va arribar fins al Saler,
on els quatre carrils es difuminaven a
l’altura del que havia sigut un embarcador de l’Albufera. Una rotonda era, de
moment, la destinació final d’una colossal via, de vuit quilòmetres (…)». Puche
explica que els reporters que van anar
a cobrir l’acte havien aconseguit arribar
al Saler a més de cent per hora per una
autopista de quatre carrils, la qual cosa,
acabades de paralitzar les subhastes de
sòl per l’alcalde Miguel Ramón Izquierdo, els plantejava ja llavors una pregunta: «Per a què volem una autopista així
si no existeix l’enorme urbanització turística a la qual està destinada?».
En 1963, l’Ajuntament de València havia difós el Plan General de Ordenación del Monte de la Dehesa, atès
que «urgia actualitzar la zona com a
centre turístic d’Espanya al Mediterrani». Aquell ambiciós projecte preveia una afluència massiva i la capacitat
«d’allotjar 40.000 residents i 100.000
visitants». Un projecte com este precisava d’una autopista proporcional i així
va ser dissenyada. No obstant això, en
el moment de la inauguració, el pla per
a transformar el bosc de la Devesa en
un complex turístic estava pràcticament anul·lat. El seu valor ecològic i recreatiu havia vençut els plans especuladors. En qualsevol cas, l’autovia que
comunicava la tercera ciutat d’Espanya
amb un poble de tres-cents habitants
ja estava construïda.

EL PERIÒDIC
DE L’ALBUFERA

l’amfibi
> INFRAESTRUCTURES

CV-500: Cronologia
d’una carretera polèmica
El cas dels coixins
berlinesos

Pintades en la carretera entre el poble i el port del Saler.

Des de la seua construcció, l’autovia del Saler ha estat envoltada de polèmica. En comptes d’alleugerar el dens
trànsit de la carretera Natzaret-Oliva, va
crear un enorme embut circulatori amb
constants embossos els caps de setmana
i a l’estiu. Als veïns del Palmar i el Saler,
s’unien els qui havien establit la seua segona residència al Perellonet i el Perelló.
Després del tram d’autovia, la CV-500
s’estreny en dos carrils, un per sentit, i
comença un traçat que recorre de nord
a sud el Parc Natural de l’Albufera separant dos dels seus hàbitats més importants: el bosc de la Devesa i l’aiguamoll
conformat per l’estany i la marjal.

La fauna, el port

«Per a què volem una
i el mirador
autopista així si no
existeix l’enorme
En 1992, la Coordinadora per a
urbanització turística a la Defensa Ambiental va realitzar un
la qual està destinada?» estudi en 60.000 quilòmetres de carre-

teres espanyoles i la CV-500 va resultar
ser una de les vies en la qual més animals morien atropellats, un impacte
sobre la fauna que continua estudiant
i confirmant la Universitat Politècnica
de València.

Però la carretera CV-500 no divideix
solament dos hàbitats naturals. També separa el Saler del port que durant segles va
donar vida a este antic nucli històric. Els
barquers que hui atraquen en ell les seues
barques són els mateixos que treballen en
un altre dels punts calents d’esta carretera: l’embarcador del Pujol, famós per les
postes de sol, on molts turistes es detenen
cada vesprada, obligats a aparcar en els
vorals de la carretera i creuar-la arriscant la
seua seguretat.
En 2008, els joves —hui no tant—
de l’Associació de la Casa de la Demanà,
obstinats a recuperar la vinculació perduda del poble amb la marjal, van aconseguir que la Conselleria d’Infraestructures i Transport redactara un projecte de
construcció d’un pas inferior que finalment va quedar en no res.
En 2015, amb el canvi polític en
l’Administració, estes demandes van trobar resposta en forma de certs compromisos públics dins del marc d’un projecte general per a la carretera. L’habilitació
d’un pas de vianants era una de les primeres mesures urgents contemplades.
Però, quatre anys després, l’únic pas de
vianants entre el Saler i el seu port és el
que apareix pintat de de volta en quan en
accions anònimes de protesta.

En la carretera, no obstant això,
s’han succeït les intervencions des del
sud. En 2016, es van col·locar coixins
berlinesos en el recorregut entre el
Perelló i el Perellonet, els quals, poc de
temps després, van ser retirats per les
protestes de veïns i agricultors. En el
tram de la Devesa, es van prohibir els
adelantaments i es va reduir a seixanta
per hora el límit de velocitat, la gota que
va omplir el got per a molts residents.
Amb els ànims caldejats i malgrat
que l’Ajuntament de València ha continuat sol·licitant a l’Administració autonòmica la realització de les actuacions
previstes, el procés es va alentir. Entre
2017 i 2018, la reducció de la velocitat va
arribar també a la part de carretera que
afecta el poble del Saler i es va instal·lar
un radar de tram en la CV-500 al seu pas
per la Devesa, mesures que, segons el
seguiment que fa la Politècnica, ja han
aconseguit reduir en més d’un deu per
cent els atropellaments de fauna.

A favor i en contra
Des de llavors fins ara, segueix
servida la polèmica entre els defensors
dels canvis, recolzats per les organitzacions ambientalistes, les Universitats i
el propi Ajuntament de València, i els
que advoquen per revertir-los, amb els
empresaris del Perelló i el Perellonet
al capdavant. Entremig, s’ha executat
una rotonda en l’accés cap al Palmar i
s’han encetat els treballs d’ordenació
del trànsit en el mirador de l’Albufera.
Però, a l’inici d’un nou cicle de govern
després de les eleccions autonòmiques
i municipals, el Saler continua demanant el seu pas de vianants. I en la
CV-500, quan arriba l’estiu, segueixen
els embossos com després de la seua
inauguració en 1973.

JAVI JIMÉNEZ ROMO

Carles Dolç, arquitecte:

«Hem denunciat en més d’una ocasió l’anomalia que una autopista apunte
directament al cor d’un parc natural».
En 2015, amb l’arribada a la Generalitat de
nous partits polítics, es va crear una Comissió
de Treball entre l’associació Casa de la Demanà, la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de
València, de la qual van sorgir compromisos
públics per a retornar-li al Saler la tradicional
vinculació amb el seu port històric i l’Albufera.

LEVANTE-EMV, 12 DE JULIOL DE 2015.

Andrés Fernández, alcalde del Perelló:

«Construiria una autovia que arribara al Perelló… Amb un parell de nassos!»
RADIO VALENCIA (CADENA SER), 13 D’ABRIL DE 2018.
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La Comunitat de Pescadors del
Palmar reclama el reconeixement
formal de la seua activitat

GRUP D’ACCIÓ LOCAL
PESQUER GANDIA ALBUFERA

El col·lectiu sol·licita la inclusió en el règim especial de l’Institut Social de la Marina i en la
Llei de Pesca de la Comunitat Valenciana a l’espera d’una llei específica de pesca professional en l’Albufera.

El tio Boro, pescador del Palmar, calant el tir
per al peix.

Pescadors a les calades de la gola del Perellonet Nou o del Pujol.

Abans de l’expansió del cultiu
de l’arròs, la pesca era la principal activitat econòmica a l’Albufera. Esta pràctica perviu des de temps immemorials
i ha representat l’equilibri entre l’ésser
humà i el seu entorn. En la pesca tradicional, destaquen l’organització interna,
els elements propis, el lèxic associat...
Aspectes que li atorguen un important
valor patrimonial. Fins i tot, va ser reconeguda com a Bé d’Interès Cultural (BIC)
en 2016.
Malgrat tot això, la pesca en
l’Albufera no està inclosa en la Llei
de Pesca Marítima i Aqüicultura de la
Comunitat Valenciana ni tampoc en el

règim especial de l’Institut Social de la
Marina. En la Comunitat de Pescadors
del Palmar, recalquen «la necessitat de
fer constar en dita llei la consideració
de la pesca a l’Albufera, amb l’objectiu
de complir adequadament amb l’organització del sector pesquer i del mercat
de productes de la pesca». Assenyalen
que sense este reconeixement troben
«dificultats per a efectuar adequadament la venda dels seus productes pesquers». Entre estos problemes, refereixen les dificultats a l’hora de justificar
les captures, la competència deslleial i
la falta de vigilància, control i garanties
socials.

Vicent Marco «Mateu», traguent el mornell.

Per al col·lectiu també és important fer èmfasi en la sostenibilitat de la
pesca mitjançant la diversificació, punt
que els pescadors consideren important
per a la continuïtat i futur de l’activitat.
Apunten des de la Comunitat que «la
zona podria ser un lloc de gran potencial
per a l’execució de projectes de diversificació turística, patrimonial i cultural».
També consideren clau l’acompanyament i formació dels joves per a professionalitzar l’activitat i garantir el relleu
generacional.

Els municipis de Gandia, el Palmar, Silla i Catarroja integren el GALP Gandia
Albufera amb la finalitat d’implementar
una Estratègia de Desenvolupament
Local Participatiu (EDLP). D’esta manera es pretén implicar els principals
actors socials i econòmics de l’entorn
i crear una eina que facilite la creació
d’ocupació relacionada amb el territori
i genere sinèrgies per a garantir la continuïtat sostenible del sector pesquer. La
preservació del patrimoni, la identitat i
els recursos del territori són les potes
clau d’un projecte que s’emmarca en el
Fons Europeu Marítim i de la Pesca per
al període 2014-2020, i al qual hi ha 57
entitats associades.

CARRANC BLAU

SARA GIL
Carranc blau (Viquipèdia).

Projecte d’introducció
del llobarro ecològic
La Comunitat de Pescadors del
Palmar i la Universitat Politècnica de València col·laboren en un projecte finançat pel programa Pleamar (Fundació Biodiversitat) amb l’objectiu d’introduir el
llobarro ecològic a l’Albufera i recuperar
així una espècie piscícola tradicional. La
viabilitat tècnica, ambiental i econòmica
són aspectes que s’avaluen en el projecte Ecolubal juntament amb la recuperació de la biodiversitat, la millora de la
gestió de l’ecosistema, la creació d’ocupació i la cohesió territorial.
Representants de la Comunitat de Pescadors
del Palmar i l’Administració en la presentació
de resultats del projecte Ecolubal.

El carranc blau és una espècie nativa
de la costa est dels Estats Units que,
probablement, arribà al litoral mediterrani a través de les aigües de llast dels
vaixells. Es tracta d’una «espècie exòtica amb potencial invasor», segons el
catàleg espanyol d’espècies exòtiques
invasores. A les aigües mediterrànies,
suposa una greu amenaça per a les espècies autòctones i, a més, s’ha convertit en un mal de cap per als pescadors.
El CIMAR (Centre d’Investigació Marina)
de la Universitat d’Alacant va proposar
que es permetera la pesca i comercialització, amb l’objectiu que els pescadors
puguen aprofitar este «nou recurs». En
qualsevol cas, la ràpida expansió del
carranc blau preocupa els investigadors
i els pescadors, els quals ja han capturat uns cinc mil quilos esta temporada
a l’Albufera.
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La primera guia
de les aus
Coincidint amb el Dia Mundial
dels Aiguamolls, la directora
del Parc Natural de l’Albufera,
Paloma Mateache, va presentar la primera Guía de aves de
L’Albufera, elaborada en col·
laboració amb SEO/BirdLife.
Els aiguamolls són espais privilegiats per a la conservació, protecció, estudi i observació de les aus. Les 21.000
hectàrees de l’Albufera compten amb
una gran diversitat d’hàbitats i vegetació, i estan situades en la confluència de
les principals rutes migratòries d’aus entre Europa i Àfrica, la qual cosa fa que la
seua cura i preservació siguen fonamentals en l’àmbit conservacionista europeu.
Tant és així que pertany a la Xarxa Natura 2000, la xarxa d’espais més rellevants
per a la conservació de la biodiversitat a
Europa, i ha sigut declarada com a Zona
d’Especial Protecció de les Aus (ZEPA) i
Lloc d’Importància Comunitària (LIC).

l’amfibi
> AL DIA

Delta Lady: turisme sostenible
als deltes europeus
El Consell de Càmares de la Comunitat Valenciana participa juntament amb
entitats de diversos països europeus en
el projecte Delta Lady: Floating Cultures
in River Deltes, una iniciativa liderada per
la Universitat de Twente (Països Baixos)
que es desenvolupa entre 2018 i 2023 en
el marc del programa Interreg Europe
per al progrés en les polítiques relatives
al patrimoni natural i cultural.
L’objectiu concret és millorar
els instruments polítics que fomenten
l’aprofitament dels serveis de l’ecosistema, la millora dels recursos naturals i
culturals dels deltes i les zones humides,
i el desenvolupament de les economies
locals. Mitjançant l’intercanvi d’experiències, bones pràctiques, capacitats i iniciatives, Delta Lady es desenvolupa en sis
regions europees amb deltes: Països Baixos (Delta del Rin), Romania (Delta del
Danubi), França (La Camarga), Espanya
(L’Albufera), Itàlia (Delta del Po) i Irlanda
(Delta del riu Blackwater).
Pel que fa a l’Albufera, que en
març va acollir la segona Reunió Interregional del projecte, s’ha constituït un
grup d’experts que es reunirà cada sis
mesos a fi de debatre sobre els usos i la
gestió turística en este espai protegit.

ÁLVARO OLAVARRÍA

Samarucdigital (samarucdigital.com) és un
portal d’informació ambiental que ofereix de
manera prioritària tot tipus de continguts sobre la Comunitat Valenciana.

Reunió del projecte Delta Lady a la seu del Parc Natural de l’Albufera.

Bones pràctiques
en el cultiu de l’arròs

Tres-centes espècies
a l’any
La guia o «miniguia», com l’anomena Mario Giménez, delegat de SEO/
BirdLife a la Comunitat Valenciana, «té
l’objectiu d’acostar els usuaris i visitants
de l’Albufera la seua riquesa ornitològica d’una manera visual i sintètica amb
il·lustracions d’alta qualitat», elaborades per Juan Varela.
Una guia fonamental per als qui
vulguen iniciar-se en l’ornitologia. Recull les 100 espècies més significatives
dels diferents ambientes —marjal, estany, bosc de la Devesa, litoral, horta i
arrossars— perquè un observador no
experimentat puga identificar-les. Informa, a més, de les zones preparades per
a l’observació d’avifauna i els llocs d’informació dins del parc.

EL PERIÒDIC
DE L’ALBUFERA

El conreu de l’arròs és determinant en el manteniment i l’equilibri del
nostre aiguamoll. D’esta activitat depén
en gran part la conservació de la biodiversitat i la sostenibilitat del paisatge
natural i humà. La intensificació agrícola,
l’ús de fertilitzants i productes fitosanitaris, el control de la vegetació o la gestió
dels arrossars a l’hivern són qüestions
que requereixen d’una gestió basada en
criteris de sostenibilitat ambiental.
Tractant d’oferir informació bàsica que contribuïsca a aconseguir estos

Una torre d’observació
al Tancat de Mília
L’Albufera disposa des de febrer
d’una torre d’observació d’aus molt a
prop del portet de Sollana, al costat de
l’entrada del Tancat de Mília. Este nou
equipament d’ús públic, situat també a
la mateixa vora de l’estany, és el primer
mirador de lliure accés de tot el parc
natural. Permet una visió panoràmica
del paisatge i la fauna de la marjal, l’Al-

bufera i el propi aiguamoll artificial del
Tancat de Mília.
Construït amb un material obtingut a partir de cinc mil quilos de plàstic reciclat i mil més de palla d’arròs,
la iniciativa va sorgir de la Conselleria
de Medi Ambient, que va comptar amb
el suport de l’Ajuntament de Sollana,
Acuamed i Pavagua Ambiental.

objectius de sostenibilitat, entre setembre i octubre es presentarà el quadern
El cultiu de l’arròs: Bones pràctiques,
editat per la Fundació Assut amb el patrocini de l’Ajuntament de València mitjançant la Regidoria d’Agricultura, Horta
i Pobles. Este treball, el primer d’una
sèrie titulada Quaderns de paisatge, té
en compte també la necessitat que el
sector arrosser té de reduir els costos de
cultiu, millorar la rendibilitat de les explotacions i complir amb els preceptes
de la seguretat alimentària.
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15 anys de l’Associació
Cultural Casa de
la Demanà

El Consell modifica el règim
jurídic del Parc Natural
Els canvis, aprovats pel ple del Consell i reflectits en el Decret
52/2019, afermen la protecció de l’espai després d’una llarga
història d’al·legacions, impugnacions i sentències d’anul·lació.
El Parc Natural de l’Albufera
va ser declarat espai natural protegit
mitjançant el Decret 89/1986, de 8 de
juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, decret que els tribunals van
considerar nul en 1990 per un defecte de forma. Este mateix any, el propi
govern de la Generalitat va aprovar el
Pla Especial de Protecció del Parc Natural, el qual va ser impugnat i anul·lat
en 1992, en una sentència del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana que seria ratificada en 1999
pel Suprem.
A fi de resoldre esta situació de
buit legal, al maig de 1993 es va aprovar definitivament el Decret 71/1993
de règim jurídic del Parc Natural de
l’Albufera, el qual ha continuat vigent
fins ara i es va vore consolidat en 1995
i 2004 amb les aprovacions respecti-

ves del Pla d’Ordenació dels Recursos
Naturals (PORN) i el Pla Rector d’Ús i
Gestió (PRUG).

Adaptació del PRUG
No obstant això, contra el Decret
del PRUG, després del procés emprès per
Acció Ecologista-Agró, de nou el Tribunal
Superior valencià va dictar una sentència
que, ratificada més tard pel Suprem, va
invalidar diversos dels seus preceptes;
en particular, aquells que establien la
possibilitat de modificar la classificació
del sòl, per ser competència del PORN i
per la prevalença d’este sobre qualsevol
altre instrument d’ordenació.
Davant esta situació jurídica, en
2012, Medi Ambient va acordar iniciar el
procediment per a l’aprovació d’un nou

PRUG que s’adaptara a la realitat territorial i legislativa. Este procés, que es prolonga per més de sis anys, passava per
la modificació del règim jurídic, admesa
el passat 11 d’abril, i la seua adequació
a la sentència que revocava el Pla Rector
d’Ús i Gestió de 2004.

Més garanties
i una nova gestió
El nou règim jurídic aborda un
dels punts més importants, la qüestió
urbanística, i elimina qualsevol referència a possibles reclassificacions de sòl.
Pel que fa a la gestió del Parc Natural,
el decret atorga les competències a la
Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, la qual substitueix el
Consell Directiu, un òrgan de decisió
que presentava algunes deficiències.
Així mateix, actualitza i amplia la composició de la Junta Rectora i disposa
que, dins d’ella, es constituïsca una comissió tècnica per al seguiment i l’avaluació del règim hídric de l’Albufera. A
més, estableix substituir la cartografia
dels límits de l’espai protegit per una altra amb major nivell de detall.

Publicades les bases

Ajudes per a infraestructures
hidràuliques en zones
humides protegides
El passat 3 de maig, el Diari Oficial
de la Generalitat Valenciana va publicar
l’ordre que estableix les bases reguladores per a la concessió d’ajudes per a
l’aplicació de mesures de millora i manteniment de les infraestructures hidràuliques de les zones humides valencianes
en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Les ajudes, les quals es publicaran
al llarg de 2019, es destinaran a actuacions
en canals, séquies, llits, marges, riberes i
basses de reg en municipis que incloguen
zones humides pertanyents a la Xarxa Natura 2000, entre les quals s’inclou el Parc
Natural de l’Albufera, amb vista a millorar
la qualitat de l’aigua i de l’hàbitat per a la
fauna i la flora.Tindran prioritat les intervencions de restauració i instal·lació d’in-

fraestructures necessàries per al manteniment dels cabals d’aigua que requereixen
els hàbitats i les espècies protegides. Les
bases reconeixen la importància de conservar cultius d’alt valor natural i paisatgístic, com és el cas de l’arrossar.
Entre els beneficiaris de les ajudes, s’inclouen ajuntaments, comunitats
de regants, i propietaris, usuaris o gestors d’infraestructures hidràuliques.

Al Saler, l’Associació Cultural Casa
de la Demanà ha fet 15 anys treballant
per la conservació i la recuperació d’este
vell edifici i per la integració del poble en
el context del Parc Natural de l’Albufera.
La recuperació del port del Saler i, a través d’ell, de la tradicional vinculació del
Saler amb la marjal i l’estany, perduda fa
vora cinquanta anys amb la construcció
de l’autopista i la carretera CV-500, és
una de les primeres reivindicacions.
La Casa de la Demanà, edifici on,
fins a mitjan segle XX, van tindre lloc
les subhastes dels «puestos» de caça
de l’Albufera, tradició anual que Blasco
Ibáñez va descriure amb detall en la novel·la Cañas y barro (1902), ha sigut el
punt de trobada on molts joves del Saler
han anat descobrint els valors culturals
i ambientals del poble i prenent consciència sobre la importància de recuperar-los, divulgar-los i conservar-los.

Destapen el búnquer
del Saler
L’Ajuntament de València, mitjançant l’àrea de Patrimoni, va dur a terme
el mes de juny passat el buidatge i la documentació de l’interior del búnquer del
Saler. A l’espera que es puga emprendre
la rehabilitació i abans que es tapara de
nou amb arena per temor a accidents i
actes de vandalisme, s’ha pogut vore per
uns dies l’interior d’esta instal·lació defensiva de la guerra civil.
El búnquer, situat a la platja de
la Creu, conegut també com el Copó de
Miaja, va ser construït en 1937 per a defensar la costa dels atacs dels vaixells
franquistes i els bombardejos italians i
alemanys. A l’interior de la torre de formigó i ferro, de 6 metres de profunditat
i 15 de diàmetre, es conserva l’engranatge de la plataforma mòbil que feia girar
la bateria de dos canons. També s’han
descobert els corredors que conduïen
al depòsit de municions i la sala de màquines, i diversos dibuixos i llegendes
pintats a carbonet en les parets.
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GA Alimentaria

Una nova edició del
«Roda l’Albufera»
Dins del programa Cerca, i també
amb el suport de GA Alimentaria, «Roda
l’Albufera» és una iniciativa que es repeteix cada any almenys una vegada. Una
excursió d’un dia amb la qual posar de
manifest les implicacions ambientals i
patrimonials de l’Albufera i reivindicar
l’atenció que mereix este aiguamoll com
un dels més importants de l’Europa mediterrània.
L’última d’estes rutes de descobriment i sensibilització va tindre lloc
el passat 18 de maig. L’itinerari, que en
esta ocasió es va iniciar i va concloure
al Perellonet, amb la seua alcaldessa,
Laura Felip, com a amfitriona, va recórrer alguns dels tancats dels municipis de
València, Sueca i Sollana en el moment
en què s’iniciava una nova campanya
arrossera: l’entrada de l’aigua als camps,
els tractors sembrant, les aus tractant
d’alimentar-se dels invertebrats que l’aigua allibera…
L’excursió amb bici i barca, d’uns
25 quilòmetres, va travessar els tancats
del Recatí i l’Estell abans d’arribar a la
Casa de Baldoví, on, gràcies a la col·laboració de la Comunitat de Regants de
l’Estell i l’empresa Arroz Tartana, els participants van poder conèixer de primera
mà el cicle de l’arròs i embarcar-se en un
trajecte per la séquia del Pas Podrit entre
esta finca arrossera i el lluent.

Consum: Viure & Viatjar
Cada any, la cooperativa Consum
col·labora amb el projecte Cerca mitjançant el seu programa Viure & Viatjar,
pel qual ofereix els seus socis-clients
diferents experiències d’acostament als
paisatges i les tradicions de l’Horta i l’Albufera.
En el primer cas, es tracta de descobrir el territori associat a l’antic sistema de regadiu que s’estén des d’època
andalusina per la plana al·luvial valenciana. De l’altra banda, conèixer un aiguamoll on els usos i costums, íntimament
lligats a l’espai físic, han generat multitud d’elements característics.

Compromís
amb la divulgació
GA Alimentaria, la divisió d’alimentació pertanyent al Grup Nuova
Sesac, amb centres productius a Catarroja i Picassent, porta des de 2015
col·laborant amb la Fundació Assut en
diferents línies d’actuació. Entre elles,
destaca el programa de divulgació Cerca, que tracta d’acostar a tots, principalment xiquets i joves, a la naturalesa,
la cultura i el paisatge de l’Albufera i
l’Horta de València.
L’objectiu del programa Cerca
és donar a conèixer la realitat i els valors d’estos territoris i contribuir a la
conscienciació sobre la necessitat de
protegir-los.
El suport de GA Alimentaria a
les activitats de la Fundació Assut forma part del seu programa de Responsabilitat Social Corporativa (RSC), en el
qual destaca el compromís d’este grup
empresarial valencià amb el desenvolupament i la divulgació d’activitats que
fomenten el respecte pel medi ambient.

El paisatge a través dels
seus protagonistes
El programa Cerca promou un
acostament al paisatge i la seua gent
atenent les diferents línies temàtiques
que plantegen estes realitats complexes: l’aigua i el regadiu, la naturalesa i
la biodiversitat, els recursos i els usos
humans, la història i el patrimoni.
Visites, rutes, tallers i altres activitats concertades, i també accions puntuals al llarg de l’any, donen forma a un
projecte que tracta «que els valencians
experimentem l’aventura de descobrir

els nostres paisatges més pròxims, que
els aprenguem a gaudir, que els valorem com mereixen i, en conseqüència,
puguem comprometre’ns en la seua necessària i urgent protecció».

Ciència i conservació
A banda del suport que esta
empresa brinda en els assumptes de
divulgació i educació ambiental, la col·

laboració s’estén a altres projectes de
la Fundació Assut en els quals el caràcter didàctic es combina amb interessos
científics i conservacionistes. És el cas
de la pàgina web Birding Albufera, una
iniciativa de ciència ciutadana centrada en el seguiment de les aus d’este
aiguamoll, i el projecte «Arrossars de
pas», el qual cada temporada tracta
d’afavorir l’existència de zones d’alimentació i descans per a les aus durant
els passos migratoris.
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La marjal nord
Entre el nou llit del Túria, que marca el límit del parc natural pel nord, i els
tancats d’Alfafar pel sud, esta ruta circular discorre entre arrossars. Recorre també
les platges de la Creu, l’Arbre del Gos i Pinedo, i s’acosta als reductes d’horta de
Pinedo i Castellar. El barri del Tremolar, on destaquen l’embarcador i el conjunt de
la trilladora del Passiego, i el poble i el port del Saler són algunes de les parades
obligades d’este itinerari.
A l’època de caça, entre octubre i febrer, període que coincideix també amb
la inundació hivernal, els camins dels arrossars més fondos romanen tancats al pas
de vehicles i persones i fins i tot coberts per l’aigua.

1. Pinedo

La ruta pot iniciar-se i concloure en Pinedo, un dels nuclis històrics de l’Albufera.
A pesar que gran part del poble, inclosa
l’església, va desaparèixer en desviar-se
el llit del Túria pel sud després de la riuada de 1957, conserva certa entitat. Les
hortes i alqueries que encara perduren
s’associen a antigues formes de vida
que es resisteixen a desaparèixer.

2. El Tremolar

El barri del Tremolar és un nucli de cases
organitzades al voltant d’un dels portets
històrics de l’Albufera i del vell camí que
uneix Pinedo i Castellar. En el barri, que
se situa entre l’horta i la marjal, destaca
la trilladora del Passiego, o del Parsiego,
com diuen ací, un dels conjunts arquitectònics vinculats a l’agricultura de l’arròs més interessants de l’Albufera.

Element
patrimonial

Platja

Casa

Tanca

Port d’Albufera

5. El motor del Final

El motor del Final, també conegut com
les Turbines, situat en la desembocadura de l’escorredor Fondo, és la principal
bomba de desguàs de la marjal nord de
l’Albufera. Està gestionat per la Comunitat de Regs del Túria o de la Séquia
de l’Or. En els punts en què l’escorredor i la contigua séquia de Romero desemboquen a l’Albufera, s’aprecia molt
clarament, sobretot a l’època en què se
sembra i creix el cereal, com els tancats
estan per sota del nivell de l’aigua de
l’estany i els seus canals.

El Tremolar

Sénia
Forn morú

2

La marjal fonda d’Alfafar és una zona
particularment interessant, fins i tot
espectacular, durant l’època de la «fanguejà». En acabar la temporada de caça,
al febrer, i mentre descendeix el nivell
d’inundació dels camps, els tractors,
proveïts d’unes grans rodes metàl·liques (gàbies), remouen la terra per a airejar-la i incorporar part del restoll de la
collita anterior. Esta labor allibera infinitat d’invertebrats que atrauen centenars
de gavines, garses, picaports, flamencs
i aus limícoles.

Desembocadura
del Túria

Creu de
la Conca

Port del
Tremolar

Platja de Pinedo

V30

Fita del Cavall

CV-401

6. C
 asetes del sequiol
de Romero

Vora el sequiol de Romero destaca este
cridaner grup de casetes de marjal, algunes amenaçades de ruïna, destinades
en altres temps a guardar eines i útils relacionats amb el conreu de l’arròs. Més
enllà, el motor de Cabiles trau el cap i
les aigües del tancat del mateix nom a
la carrera del Saler.

Fumeral
Fita del
Rabisanxo

7. El Saler

3. Els tancats d’Alfafar

1

Pinedo

El nom d’este antic nucli urbà al·ludeix
al xicotet conjunt de barraques on
s’emmagatzemava la sal que es produïa en les salines que, durant l’Edat
Mitjana, es localitzaven en la zona del
Racó de l’Olla. Separat del seu port
històric per l’autopista i ja sense barraques, en el Saler a penes es conserven
hui unes poques cases tradicionals,
com la de la Demanà.

CV-500
Búnquer

3
Tancats
d’Alfafar

Port
del
Saler

7

Casa de
la Demanà

8. El port del Saler

Situat on conflueixen la séquia del Rei,
la séquia del Petxinar i la carrera del
Saler, este és un dels ports històrics
de l’Albufera. Va ser desplaçat cap a
ponent fa quasi mig segle per a fer
passar pel seu antic emplaçament la
carretera CV-500.

4
Casa de
Burriel

6

4. La casa de Burriel

Les cases com esta solen estar vinculades a extensions de terres més o menys
grans en les quals es conrea tradicionalment l’arròs. Esta en concret s’associa
a la propietat del tancat de Burriel. Tradicionalment han sigut utilitzades com
a residències temporals que els «senyorets», que vivien als pobles o a la ciutat, utilitzaven en èpoques de caça o de
vacances.

El Saler

8

5
Motor
del Final

Casetes del
sequiol
de Romero
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ALUMNES DE L’ESO
IES EL SALER

El Ravatxol
per Marta Morales

Segons la tradició, hi havia una barca anomenada el Ravatxol, la primera que va transportar gent per l’Albufera, que anava de port en port
impulsada pel motor d’una avioneta
alemanya que es va estavellar a les
platges valencianes.
Rafael, conegut com el Ravatxoler,
nega esta història. Diu que el motor
li’l van portar al seu avi des d’Alemanya. Ell va tindre la idea de transportar els habitants dels pobles del
voltant amb la seua barca. El viatge
costava cinc cèntims de pesseta i
aleshores l’arròs es cultivava d’una
altra manera.

Espardenyà

per Teresa Navarro

Ingredients:
Oli d’oliva. 1,2 l d’aigua. 10 grans
d’all. 1 kg d’anguila. Canella mòlta (al
gust). 500 g de conill. 8 ous. 1 kg de
creïlles. 2 o 3 pebreres. 1 rameta de
julivert. Pimentó. 600 g de pollastre
Preparació:
1. Fregiu els alls sense pelar.
2. Incorporeu el pollastre i el conill,
fins que estiguen fregits.
3. Afegiu el pimentó i les pebreres i
abans que es creme, afegiu l’aigua.
4. Deixeu coure 5 minuts i després
afegiu les anguiles.
5. Cuineu-ho a foc suau durant 10
minuts.
6. Afegiu les creïlles.
7. Removeu suament, perquè no es
trenquen les anguiles, i deixeu caure
els ous.
8. Deixeu que coga uns 2 o 3 minuts.
9. Ja teniu la vostra espardenyà,
però no us oblideu de servir-la ben
calenta!

dels estudiants
El jove
i la serp
per Núria Miralles

Recorde amb enyorança una excursió que vaig fer en primària a la
Devesa de l’Albufera, on, mirant el
paisatge d’unes dunes, un antic professor em relatà una història que
m’agradaria compartir amb vosaltres, una història que va publicar
Blasco Ibáñez al 1902 i que narra la
història d’amistat d’un home i una
serp.
Aquest home, durant la seva joventut, va ser pastor. Tots els dies duia
el seu ramat de cabres a pastar entre
la malesa i allí cridava la seva única
amiga, Sanxa, una serp menuda. El
jove l’alimentava amb llet de cabra,
jugava amb ella i li tocava cançons
mentre ella dansava.
La gent pensava que ell era un bruixot, ja que la serp era considerada
animal de pecat, i més d’una senyora
se senyava en vore’l.
La serp va anar creixent i el jove, que
ja era un home, se’n va anar a lluitar
a Itàlia.

Foto: València Turisme

Allipebre

per Mireia Lavilla
Ingredients:
4 dents d’all. 2 llesques de pa. 100
g d’ametles pelades. 1 cullereta (de
café) de pimentó. 1 got d’aigua. 500
g de creïlles. 6 anguiles netes.
Utensilis:
Cassola de fang de mida mitjana.
Cullera de fusta.
Preparació:
Per a quatre persones. Enceneu el foc
i fiqueu-hi la cassola. Afegiu un poc
d’oli i quan estiga calent col·loqueu
les llesques de pa, les ametles i les
dents d’all per sofregir-los. Quan ja
estiguen fregits, ho retireu tot excepte dues dents d’all. Després, afegiu el
pimentó amb cura que no es creme.
A continuació, aboqueu-hi l’aigua i
les creïlles tallades en trossos irregulars. Als 10 minuts, col·loqueu les
anguiles trossejades. Deixeu uns 15
minuts més de cocció.
No afegiu sal a les anguiles ja que es
faran dures. En un morter, aboqueu
les ametles, els alls i les llesques de
pa i piqueu-los. Quan estiga ben picat
ho heu d’afegir a la cassola. Removeu
tots els ingredients i quan la salsa es
faça espessa, ho deixeu reposant. Per
últim, serviu en un plat fondo.

Aquesta plana a poc a poc va anar
omplint-se de malesa i la gent no
s’atrevia a entrar-hi. I Sanxa va començar a alimentar-se de conills de
la Devesa.
Anys més tard, l’home va tornar
ferit de guerra a la seua llar. Va endinsar-se entre matolls i va cridar la
serp. Aquesta s’havia fet més gran
que ell i en vore’l es va encaragolar a
ell com solia fer.
Dies més tard van trobar el pastor
ple de blaüres i estrangulat: l’havia
matat amb un abraç la seva antiga
millor amiga.

Una secció
promoguda per:

]

Foto: Viquipèdia

L’Albufera,
conflicte
o benefici
per Marta Orient

L’Albufera és el Parc Natural dels
valencians i, com a tal, hem d’apreciar-lo. No a qualsevol lloc podem
trobar un paratge en aquestes condicions. Tanmateix, hi ha gent que pel
seu propi benefici, va provocar un
conflicte: la urbanització desenfrenada que als anys seixanta i setanta
volgué urbanitzar tota la Devesa del
Saler. Una desgràcia per als amants
de la naturalesa i l’entorn o un benefici per a la gent que gestiona l’economia. Van crear un macroprojecte
turístic dirigit per Manuel Fraga Iribarne que volia urbanitzar 870 hectàrees de naturalesa amb l’objectiu
d’incrementar el turisme a València.
A conseqüència d’aquest projecte,
desaprovat per la gent del poble,
va aparèixer un dels primers moviments socials, anomenat «El Saler
per al poble», el qual va parar aquesta urbanització massiva.
Com en tot, hi ha una part bona i una
de dolenta. La beneficiosa és que
aquestes construccions anaven a ser
destinades a residències i hotels, i
per tant augmentaria la quantitat de
turistes en haver-hi llocs on passar
les vacances o un bon cap de setmana. La part dolenta, o no tan beneficiosa, és que en construir tots aquests
edificis, haguérem destrossat l’ecosistema, un regal de la naturalesa
que no es pot desaprofitar.
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> AGENDA

> SERVEIS
CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL RACÓ DE
L’OLLA
Carretera del Palmar, s/n.
El centre compta amb una exposició sobre el
Racó de l’Olla i el Parc Natural de l’Albufera,
una senda, diversos observatoris i un mirador
des del qual es veu la mata del Fang.
Horari: De dilluns a diumenge de 9 a 14 h. Tancat els dies 1 i 6 de gener, 19 de març i 24,25 i
31 de desembre. Grups de més de 15 persones,
amb cita prèvia.
Contacte: 963 86 80 50 / raco_olla@gva.es

29 de juliol
Romeria dels Benissants
de la Pedra

Fins a setembre
Exhibicions de vela llatina

Perquè la collita d’arròs siga bona i esquive la pedra i la calamarsa que amenacen el cultiu, Sueca celebra el 29 de juliol,
a les 17 h., una romeria entre l’església
del Carme i la Muntanyeta dels Sants,
on s’ofereix als sants Abdó i Senén les
primeres espigues d’arròs per a la seua
benedicció.

Festa de la Sega

De març a setembre, la Federació Valenciana de Vela Llatina i les diferents associacions locals organitzen un calendari
d’exhibicions per a donar a conèixer al
públic la principal forma de navegació
tradicional de l’Albufera i insistir en la
importàcia de recuperar i conservar els
elements patrimonials d’una activitat
que va estar declarada en 2016, juntament amb la pesca tradicional, com a Bé
d’Interés Cultural.
13 de juliol
20 de juliol
27 de juliol
31 d’agost
7 de setembre
15 de setembre
21 de setembre

Setembre

La D. O. Arròs de València torna al setembre —un diumenge, per determinar
al tancament d’este número—, amb una
nova edició de la Festa de la Sega, una
cita que celebra cada any la cultura de
l’arròs a l’Albufera, amb passejades amb
barca, demostracions de sega i trilla tradicional, mostres de producte i cuina,
concurs de cants de batre...

Associació de Catarroja
Associació d’El Palmar
Associació de Silla
Associació d’Alfafar
Associació de Silla
Pescadors de Catarroja
Remiger de Silla

4 d’agost
Festa del Crist del Palmar
El Palmar celebra la vesprada del 4
d’agost una romeria amb barca en honor
del Crist de la Salut. La imatge és conduïda al lluent de l’Albufera on té lloc la
benedicció de les aigües i una pregària
a fi d’obtindre bona pesca i bona collita.

13 de juliol
Mulla’t pel Xúquer
Xúquer Viu celebra dissabte 13 de juliol,
a partir de les 12 del migdia, el XV «Mulla’t pel Xúquer» a l’Assut d’Antella. La
concentració, que inclou un bany popular i una picadeta, coincideix cada
any amb el Dia Europeu del Bany als
Rius i serveix per a reivindicar la millora i el manteniment de la qualitat dels
cursos fluvials.

8 de setembre
Per una Albufera sense
plàstics
Convocats pel Parc Natural, diversos
col·lectius i organitzacions participaran
este diumenge en una jornada de retirada de residus plàstics en diferents llocs
de l’Albufera. Per a col·laborar com a voluntaris, cal posar-se en contacte amb el
Centre d’Interpretació del Racó de l’Olla
(vore contacte dalt).

RESERVEU EL
VOSTRE ESPAI
10.000 exemplars distribuïts cada quadrimestre a tota
l’àrea d’influència del Parc Natural de l’Albufera
Publicitat
693 544 747 · publicitat@lamfibi.org
Redacció
Per a enviar-nos informació o col·laborar amb continguts, contacteu
amb redaccio@lamfibi.org
L’Amfibi és un projecte sense ànim de lucre de la Fundació Assut que vol
divulgar i contribuir a conservar la naturalesa i la cultura de l’Albufera i
informar sobre la realitat del territori i el paisatge.

15 de setembre
Concurs Internacional de
Paella Valenciana de Sueca
El Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca fa 59 anys apostant per
la difusió internacional de la paella i la
seua consolidació com a plat universal.
La nova edició tindrà lloc el 15 de setembre, a partir de les 10 h., en el passeig de
l’Estació. Els cuiners hauran d’elaborar
una paella de 15 racions segons la recepta definida pel comitè organitzador.

OFICINA DE GESTIÓ TÈCNICA DEL PARC
NATURAL DE L’ALBUFERA
Pintor Martí Girbés, 23, El Palmar.
És l’Oficina de Gestió de referència, amb competències en tot l’àrea protegida. Té per finalitat
atendre la conservació dels ecosistemes naturals i els seus valors i recursos.
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Contacte: 963 86 80 20.
SERVICI DEVESA-ALBUFERA
Av. Gola del Pujol, 73, La Devesa.
Oficina de l’Ajuntament de València, propietari
de l’estany i la Devesa, amb competències relatives a la protecció de l’Albufera.
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Contacte: 961 61 00 21
Més informació: albufera.valencia.es
TANCAT DE LA PIPA
Àrea de Reserva resultat de la transformació de
40 hectàrees de camps d’arròs en un conjunt
d’hàbitats d’aigua dolça. Compta amb el centre
de visitants del motor de la Pipa, mirador i observatori d’aus, i senda per a vianants.
Horari: D’octubre a febrer, de dimarts a divendres, de 10 a 14 h., i caps de setmana, d’11 a
15 h. Vesprades, només divendres de 15 a 19 h.
De març a setembre, de dimarts a diumenge,
de 10 a 14 h. Vesprades, només divendres de
16 a 20 h. Tancat caps de semana de gener,
agost i festius.
Contacte: 608 746 865 / visitas@tancatdelapipa.net
Més informació: tancatdelapipa.net
TANCAT DE MÍLIA
Projecte de millora de la qualitat de l’aigua i de
l’hàbitat per afavorir la biodiversitat.
Al Tancat de Mília, l’ús públic està limitat a
l’entrada d’un vehicle per dia. En l’entrada
des del Portet de Sollana hi ha un mirador
d’accés lliure.
Contacte: albufera@albufera.bio
Més informació: albufera.bio
CENTRE DE RECUPERACIÓ DE FAUNA LA
GRANJA
Avinguda dels Pinars, 106, La Devesa.
Centre de conservació i recuperació de fauna
gestionat per la Generalitat Valenciana. No té
opcions de visita.
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h. Compta
amb servei permanent de rec vollida d’animals.
Contacte: 963 86 80 25
CASA FORESTAL DEL SALER: GUARDERIA
MUNICIPAL
Tallafoc del Saler, s/n., El Saler.
Seu de la Guarderia Municipal, servei que s’encarrega de la vigilància de l’àmbit protegit del
terme de València.
Contacte: 961 830 012.
BOMBERS DE LA DEVESA
Carretera CV- 500, Km. 8’3 marge dreta, La
Devesa.
Contacte: 961 610 807

Cuideu les aus. Respecteu
les zones de reserva
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El litoral del Parc Natural de l’Albufera és visitat per milers de persones cada any, especialment a l’estiu. Per
sobreviure, les aus necessiten espais tranquils en els quals poder nidificar i alimentar-se. Recordeu que és
fonamental respectar les zones de reserva com la platja de la Punta, al sud del Parador de Turisme, i les àrees
delimitades amb estaques, cordes i senyals en les platges, dunes i, molt especialment, en l’estany del Pujol. És
molt important que eviteu accedir i transitar per l’interior i que no deixeu solts els gossos prop d’estes zones
acordonades. De tots depèn que puguem continuar conservant i gaudint d’aus tan amenaçades com el corriol
camanegre, la mongeta i la carregada.

