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QUÈ ÉS EL
CANVI CLIMÀTIC?
Canvi de clima atribuït directament o
indirectament a l'activitat humana que altera
la composició de l'atmosfera global i que se
suma a la variabilitat natural del clima
observada durant períodes de temps
comparables.

EFECTES DEL CANVI CLIMÀTIC
El canvi climàtic ha afectat els sistemes
naturals i humans en tots els continents i en
els oceans.
La majoria dels impactes del canvi climàtic
són atribuïts a l'escalfament i / o als canvis en
els patrons de precipitació, però també hi ha
evidències recents d'impactes vinculats amb
l'acidificació de l'oceà.

IMPACTES OBSERVATS AL
MEDI AMBIENT
1.-Recursos hídrics: Disminueixen les glaceres, els recursos
hídrics disminueixen o desapareixen, variacions en l'aigua
dolça i la seua qualitat.
2.-Ecosistemes terrestres i aquàtics continentals: Expansió
o contracció de l'àrea que ocupen.
3.-Zones costaneres. Incideix en 3 variables:
El nivell del mar.
La temperatura de l'oceà.
L'acidificació de l'aigua del mar.
4.-Oceans: Altera les propietats físiques, químiques i
biològiques

IMPACTES OBSERVATS
EN ELS SISTEMES HUMANS
1.-Agricultura, pesca i medi rural: Sensibilitat negativa
de les collites, l'abundància i distribució de la pesca ha
estat afectada.
2.-Salut humana: Afecta directament a la mortalitat i
morbilitat; i indirectament, als patrons de les malalties
transmeses.

QUÈ PODEM FER PER
FRENAR-LO? ACCIONS:

1.-MOBILITAT SOSTENIBLE:
Evita al màxim el cotxe d’ús privat o comparteix vehicle.
Mou-te en transport públic tant com puguis i en vehicles no
contaminants. Mou-te a peu sempre que puguis.
2.-ESTALVIA
ENERGIA
RENOVABLES:

I

APOSTA

PER

ENERGIES

Fes servir fonts renovables per generar calor i electricitat a
casa. Pren mesures per augmentar l’eficiència energètica.

QUÈ PODEM FER PER
FRENAR-LO? ACCIONS:
3.-POSA EN PRÀCTICA LES 3 "R" DE SOSTENIBILITAT:
Redueïx: Consumeix menys, de forma més eficient.
Reutilitza: Dóna un segon ús a allò que no utilitzes
transformant-ho, intercanvia amb altres persones... així
reduiràs el consum.
Recicla: Envasos lleugers, paper i cartó, fem, vidre, etc.
4.-HÀBITS DE DIETA SALUDABLES I COMPRA SOSTENIBLE:
Compra productes de proximitat.
Consumeix productes de temporada.
Evita comprar tot aquell producte amb embalatges
excessius.
Intenta consumir productes bio.

QUÈ PODEM FER PER
FRENAR-LO? ACCIONS:
5.-PÈRDUA DE BOSCOS:
Evita tot allò que provoque incendis.
Col.labora o fomenta la reforestació: plantar arbres.
6.-CURA I ESTALVI D' AIGUA:
Fes servir l’aigua com si fos un bé valuós.
Redueïx el consum.
Reaprofita l'aigua de la plutja per a regar plantes, netejar
el cotxe, etc.
No utilitzes l'aigua per descongelar aliments.
No et deixes l'aixeta oberta.

ULLALS DEL RIU VERD A BENIMODO,
MASSALAVÉS I ALBERIC

Els ullals del Riu verd estan inclosos en el Catàleg
de Zones Humides de la CV. Presenta un gran
valor ecològic i paisatgístic, degut a la seua
singularitat en un entorn agrícola i fortament
antropitzat.
S’emmarca en el sistema aqüífer del Massís Del
Caroig, que alimenta a l'Ullal, i que dóna origen al
Riu Verd. Té un traçat d'11 quilòmetres que
transcorren
en
la
Ribera
Alta,
fins
la
d e s e m b o c a d u r a d e l X ú q u e r , a l ' a l t u r a d ’A l z i r a .

ULLALS DEL RIU VERD A BENIMODO,
MASSALAVÉS I ALBERIC
Fauna important:
Lliri groc.

Respecta la naturalesa i
cuida-la. Deixa-la igual
que l'has trobada.

L'ullal es una àrea de conservació del Samaruc,
espècie en extinció:
És un xicotet peix de l’ordre dels ciprinodontiformes
pràcticament exclusiu de la Comunitat Valenciana.
El samaruc pot considerar-se com una relíquia
biogeogràfica, és un peix de dimensions reduïdes
(entre 5 i 7cm).

RESERVA DEL SAMARUC A ALGEMESÍ

La Llacuna del Samaruc és un aiguamoll, situat dins
l'àmbit del Parc Natural de l'Abufera, que alberga les
espècies de fauna i flora mes característiques i algunes de
les zones humides de la Comunitat Valenciana.
Amb una superfície de 12.000 m², està formada per una
gran llacuna envoltada de vegetació, una zona d'aigües
més superficials i una xarxa de canals separats per motes.

RESERVA DEL SAMARUC A ALGEMESÍ
FAUNA:
Des de la seua creació al 1996 i fins l'actualitat s'han
alliberat a la Llacuna un total de 46.000 samarucs
punxosets i 150 bavoses de riu. Tots aquests exemplars
provenen de les dues piscifactories, on es reprodueixen
espècies en perill o protegides.
La resta de fauna de la Llacuna, granotes, ànecs,
libèl·lules, papallones i petites aus com l’oroneta, es troba
allí de manera espontània, és a dir, sense haver-la
introduït.
Es tracta d'un ecosistema al qual es fan reintroduccions
periòdiques d'espècies de fauna autòctona amenaçades,
com el samaruc.

RESERVA DEL SAMARUC A ALGEMESÍ
FLORA:
A l'any 2002 la Llacuna va ser declarada micro-reserva
de flora.
Acull nombroses espècies arbòries autòctones com el
salce, el pollancre blanc, l'om i el tamariu, o espècies
herbàcies típiques de zones humides com el lliri
vermell, la cesquera o el nenúfar.
També hi podem trobar espècies de flora amenaçades
con el nenúfar blanc, el trèvol de quatre fulles o agret
d'aigua i la trencadalla.

LA MURTA D’ALZIRA

Planta un arbre i estaràs
sembrant consciència.

Enclau emblemàtic de la geografia valenciana,
especialment en la flora. Té un microclima molt favorable,
amb temperatures suaus i un alt grau d’humitat.
Podem trobar freixes de flor, carrasques, espí blanc,
bosquets de llorer i murta.
Existeix una destacada presència de endemismes de
flora, al igual que aus rapaços d'alt valor ecològic com són
l'àguila cuabarrada i el mussol reial.

LA MURTA D’ALZIRA
Compta amb un interesant patrimoni històric-cultural
en el que destaca la presencia del Monestir dels
Jerònims, declarat Bé d’interés Cultural, amb
nombrosos elements, entre ells les ruines del Monestir,
amb la torre dels Coloms, La Casa Senyorial i el
Conjunt de l'Aqüeducte, basses i una nevera medieval.

LES SALINES DE MANUEL

Font de sal comuna des de l’època romana i islàmica,
fins el 1873.
L’aigua es treia de pous i s’exposava en basses perquè
s’evaporara i quedara la sal comuna. El salobre que
s’acumulava a les basses s’estenia a les eres al Sol,
d’aquesta forma s’eixugava del tot. La sal resultant
s’emmagatzemava a l’antiga casa de la sal de Les Salines.
Les aigües que sobraven de la dessecació
traslladades al riu Albaida a través de dos canals.
Va ser declarat Paratge Natural Municipal al 2006.

eren

LES SALINES DE MANUEL
FAUNA:
Entre els mamífers destaca la Rabosa, la Geneta, el
Porc Senglar, el Conill, la Llebre i la Musaranya comuna.
Entre els rèptils trobem el Dragó, la Sargantana cuallarga
i l’escurçó ibèric.
Dins el món dels amfibis, trobem el Gripau comú i el
Gripauet.
Quant a les aus, ens complauen amb la seua presència el
Picot verd, la Senyoreta, el Capellanet, l’Alosa, les
Cogullades, el Còlit ros, la Perdiu, el Xarrec, el Xoriguer i
l’Àguila de panxa blanca.

LES SALINES DE MANUEL
FLORA:
La composició del sòl i la seua història fa que
aquest paratge compte amb algunes espècies
endèmiques, que sols es troben a xicotets indrets de la
rodalia.
És
el
cas
de
l’espècie
Limonium
mansaneatianum, present a les Salines, a la Font
Amarga i fins les immediacions de Xàtiva.
L’estrat arbori està format en la seua majoria per pins
blancs, encara que el típic d’aquestes serralades
mediterrànies és la Carrasca.

No tindrem una societat si
destruïm el medi ambient.

VIA VERDA DE L'ANTIC TRENET:
ESTACIÓ DE LA BARRACA
D’AIGÜES VIVES

El camí natural de l’Antic Trenet transcorre principalment
per valls envoltades de serres amb vegetació típica
mediterrània, però el paisatge que ofereix el camí ve
determinat, en gran mesura, per l’agricultura, on
predominen els camps de taronges i destaquen les
alqueries i els horts monumentals. A més a més, travessa
el nucli urbà de diverses poblacions.

VIA VERDA DE L'ANTIC TRENET:
ESTACIÓ DE LA BARRACA
D’AIGÜES VIVES
En un principi l'ús del tren era per al transport de
productes agrícoles, però després va servir com a
transport de viatgers en totes les zones habitades per les
que passava.
El nucli urbà de la Barraca d’Aigües Vives apareix per la
conversió del baixador inicialment creat en eixe punt per
al descans i refresc de les cavallerisses en estació.
D’aquesta manera l’estació de la Barraca d’Aigües Vives
passa a atendre un nucli de població consolidat immers
en la Vall d’Aigües Vives.
Ensenyar a cuidar
el medi ambient,
és ensenyar a
valorar la vida.

VIA VERDA DE L'ANTIC TRENET:
REFUGIS EN LÍNIA DEL PORTITXOL

Al llarg de la trinxera del Portitxol, situada a prop de la
Barraca d'Aigües Vives, existeixen dos habitacles
anomenats refugis de línia.
Aquests refugis no es coneixien en les antigues línies
tramviàries, però sí que són habituals en els passos estrets
de trens de via ampla on no es permet el pas d’una persona
i un tren alhora, ja que s’utilitzen perquè els guardavies o
vigilants es puguen posar en un lloc segur mentre passa el
comboi.

VIA VERDA DE L'ANTIC TRENET:
REFUGIS EN LÍNIA DEL PORTITXOL
Aquests refugis no es coneixen en vies estretes i
possiblement l’existència en aquesta línia siga pel reforç de
cavitats produïdes en excavar i aprofitades com a refugi en
l'època de les locomotores de vapor de la línia, quan es va
reformar i va disposar de vigilància diària aquest trajecte, ja
que els combois imprimien major velocitat a la seua marxa.
En un dels dos refugis existents en aquesta trinxera
s’observa en la part superior de l’entrada la inscripció
“1920”, any de construcció del refugi.

LA FONT AMARGA DE
VILLANUEVA DE CASTELLÓN

Aquest és un paratge municipal amb fauna i flora
autòctona.
Està molt ben acondicionat. Hi ha diverses rutes que
connecten amb aquesta àrea recreativa, es pot arribar amb
cotxe, lloc on hi ha un aparcament, taules amb bancs i una
zona d’esplai junt a la bassa, i la coneguda “font amarga”,
nom del lloc i la font que recorre l’aigua que baixa per les
roques.

LA FONT AMARGA DE
VILLANUEVA DE CASTELLÓN
És un naixement d’aigua no potable que té la particularitat
de tindre un gust amarg i té una fama curativa (encara que
no està comprovat científicament) per a sanar tot tipus
d’acné, llagues o infeccions de la pell. La Font Amarga és
un dels paratges més coneguts de tot el terme de
Villanueva de Castellón, on podem realitzar una ruta
circular de 2 hores.

L’ASSUT D’ANTELLA
I SUMACÀRCER

És la peça fonamental de la infraestructura de la Sèquia
Reial del Xúquer. L’inici de la seua construcció va ser l’any
1239 i va finalitzar al 1260.
L’Assut va sofrir diverses inundacions, arribant alguna
d’aquestes a destruir els seus fonaments. La pantanà de
1982 va ser la que més danys va causar.

L’ASSUT D’ANTELLA I SUMACÀRCER
Serveix com a pressa per a retindre gran part d'aigua del
Riu Xúquer i, a més a més, és el principal destí turístic dels
pobles, gràcies a les seues condicions naturals per a gaudir
de l'agradable ambient al riu, on es pot nadar.

Recorda que per a poder continuar gaudint de llocs
meravellosos com aquest, has de ser responsable i
cuidar l'entorn quan vages a visitar-lo.
Recull i neteja tot el que hages utilitzat
pel bé de totes i tots.

LA LLOMA DE MONTSERRAT

Es tracta d’un turó anomenat actualment "muntanya del
Castellet". L'origen del nom de la localitat és degut a
l’existència d’una costa amb el cabussament d’estrats
cap al nord, que està tallat per la meitat pel que sembla
un fallat, per això el nom de “serrat”.
La primera referència a la localitat en un document
escrit, i en llatí, anomena el nom del poble Monte
Serratiu, on s’ubica el castell als peus on es trobava
l'alqueria àrab inicial, origen de l’actual localitat.

LA LLOMA DE MONTSERRAT

A l’entorn de la lloma de Montserrat trobem dos jaciments
arqueològics datats de l’edat de bronze, localitzats en
l’entorn del coll del portell.
Existeix una ruta senderista (SL-CV-48, Senda del Portell) a
Montserrat que recorre tota la zona de manera circular.

LA GARROFERA DE GUADASSUAR

Es tracta d’una partida rural de la localitat de Guadassuar,
situada en la part sud de la Serra del Caballó. Compta amb
masses forestals de Pinus halepensis o Pi Blanc, restes dels
extensos boscos que cobrien tota la zona antigament.
Es tracta d’un paratge natural d’alt valor ecològic degut a la
vegetació arbòria en estat adult existent.
Existeix una àrea recreativa i dues fonts, la de la garrofera i la
de la font roja.

LA GARROFERA DE GUADASSUAR

S’han trobat restes arqueològiques ibèriques romanes i
àrabs en aquest paratge.
Ací es troba el canal Xúquer-Túria que recorre aquesta zona.

Recorda recollir i netejar tots els residus que hages
produït i tirar-los cadascun al seu contenidor
corresponent.

LA COVA FUMÀ DE LLOMBAI

Situada en la vorera dreta del Riu Magre, pròxima al barranc
de la romana, entre els termes municipals de Montserrat,
Real i Llombai. El castell dels Alcalans es troba molt pròxim.
Portes la teua motxilla?
Portes el teu mòbil?
Portes el teu fem?

LA COVA FUMÀ DE LLOMBAI

L’origen del nom, és degut a la coloració negra de les seues
parets fruit de la utilització de fogueres.
La vegetació predominant en la zona es la garriga
mediterrània juntament amb la vegetació de Ribera.
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