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MEDI AMBIENT

el Periódico Mediterráneo

ESTALVI ENERGÈTIC

El Govern aprova l’estratègia per reduir la
pobresa energètica un 25% en 5 anys.

LA FUNDACIÓ GLOBAL NATURE, ORGANITZADORA

EXPOSICIÓ ITINERANT

Nova campanya d’anellament d’aus
a quatre aiguamolls de la Comunitat

‘Stop al foc en
ruta’ inicia el seu
recorregut per
les escoles

Centraran els esforços en la boscarla
d’aigua, espècie prioritària a Europa

La iniciativa forma part de les accions de
seguiment del projecte LIFE Paludicola
MEDITERRÁNEO
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urant 16 dies consecutius,
un grup d’anelladors científics d’aus coordinat per
la Fundació Global Nature, treballarà des de l’alba en quatre
zones humides costaneres de la Comunitat Valenciana amb l’objectiu
d’estudiar el nombre més gran possible d’espècies d’aus migratòries.
Ho faran durant cinc o sis hores i
posaran especial atenció a la boscarla d’aigua (Acrocephalus paludicola), una espècie prioritària de conservació, catalogada com Vulnerable a escala global i classificada En
Perill a escala europea. Esta xicoteta au, mundialment amenaçada,
té en els zones humides costaners
del Llevant un dels pocs enclavaments coneguts de pas migratori
des de les seues zones d’hivernada
a Senegal i Mali (África) fins a les
seues zones de reproducció a Bielorússia, Polònia i Ucraïna.
L’objectiu és posar en funcionament una xarxa coordinada
d’estacions d’anellament d’aus
(principalment passeriformes),
empleat una mateixa metodologia d’estudi per a obtindre informació sobre les seues rutes migratòries, la repercussió del clima en
la migració de les aus, el número i l’estat físic dels exemplars, la
seua biometria i els llocs d’origen
i destinació durant la migració.
Amb tot això, es podrà incrementar el coneixement sobre les estratègies migratòries de les espècies
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L’exposició itinerant Stop al foc
en ruta ha iniciat aquest mes
d’abril un recorregut per més
de 30 centres escolars públics
de las tres províncies de la Comunitat Valenciana. Així, durant els pròxims mesos més
de 3.800 alumnes de Primària
i Secundària podran gaudir
d’aquesta iniciativa sorgida de
la Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals de la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural.
La mostra, que arriba
als col·legis a través d’una
col·laboració amb la Conselleria d’Educació, Investigació,

Durant els pròxims mesos
més de 3.800 alumnes
gaudiran de la iniciativa

33 El Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, serà un dels indrets on es realitzarà aquesta nova campanya.

Un grup d’anelladors
científics treballarà
en quatre zones
humides fins al
proper 24 d’abril

estudiades en favor de la seua conservació. És una acció que es realitza per segon any consecutiu i
que forma part de les accions de
seguiment del projecte LIFE Paludicola, una iniciativa europea en
zones humides de la Red Natura
2000 de la península ibèrica amb
una duració de tres anys.
/ Aquesta campanya
d’anellament en distints espais
naturals de la Comunitat Valenciana, que es va iniciar ahir, dia 9,

UBICACIONS
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es realitzarà fins al 24 d’abril, coincidint amb el pic màxim de migració primaveral d’estes aus. Les
ubicacions seran el Parc Natural
del Prat de Cabanes-Torreblanca,
la Marjal dels Moros, el Parc Natural de l’Albufera de València i
el Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva. Els encarregats de realitzar estos treballs seran els grups
d’anellament locals com a Grup
Au, GOTUR i Grup Pit Roig i estaran coordinats per la Fundació
Global Nature. H

Cultura i Esport, pretén sensibilitzar als participants sobre la importància dels valors
del bosc mediterrani, la seua
riquesa en biodiversitat i les
seues funcions vitals per a sustentar la vida del ecosistema.
Precisament, apreciar la seua
importància permet mostrar
major atenció a les conductes
de risc que poden provocar un
incendi forestal.
Al voltant d’unes 1.500 persones van visitar l’exposició
en el seu periple per sis municipis i 13 parcs naturals, durant el període comprès entre
juny de 2018 fins a finals de febrer de 2019. H

AVANCEN LES SEUES DATES DE L’1 AL 3 D’OCTUBRE

Ecofira i Efiaqua se celebraran amb
Iberfrola per establir noves sinergies
b L’objectiu és ampliar

la visió mediambiental
de la convocatòria
R. D.
CASTELLÓ

33 Empreses de Castelló com Facsa, estaran presents a la triple cita.

La Fira Internacional de Solucions
Mediambientals, Ecofira, i el certamen internacional per a la gestió
eficient de l’aigua, Efiaqua, en la
qual participaran empresas castellonenques com Facsa, avançaran
la celebració de la seua pròxima
edició a l’1 al 3 d’octubre per a celebrar-se conjuntament amb Iberflora, certamen internacional de

Planta, Flor, Paisatgisme, Tecnologia i Bricojardín. L’objectiu és ampliar la visió mediambiental de la
convocatòria i completar l’oferta
d’Ecofira i Efiaqua especialment
amb tot allò que s’ha relacionat
amb la jardineria urbana, un aspecte d’especial interés per al visitant especialitzat.
Es tracta d’una aposta de Fira
València per potenciar una convocatòria potent en què —conservant
cada cita les seues característiques
pròpies—, s’establisquen unes sinergies molt potents entorn de tot
el que concernix l’àmbit de servicis urbans intel·ligents i la sosteni-

bilitat en les ciutats. «Fem un pas
més en la nostra estratègia de posicionar Ecofira i Efiaqua com referents en la gestió eficient i sostenible de les ciutats», explica el
director d’ambdós certàmens,
Esteban Cuesta, per a qui la confluència amb Iberflora «completa i suma l’oferta d’Ecofira i Efiqua per a ampliar la nostra visió
mediambiental i el nostre aparador d’empreses de servicis, tractament d’aigües i gestió de residus
amb una oferta de planta i jardineria que completen els servicis
que donen els nostres expositors
en l’àmbit urbà». H

