
12- El Fondó d’Elx-Crevillent- (Baix Vinalopó)

El  Parc  Natural  del  Fondó  està  situat  al  sud  valencià,  en  els  termes
municipals  d’Elx  i  de  Crevillent.  Forma  part  d’una  xarxa  d’aiguamolls
costaners de les comarques d’Alacant junt a altres com les Salines de Santa
Pola,  Torrevella i  la  Mata,  i  uns altres de menor entitat com el Clot  de
Galvany i el Saladar d’Aiguamarga.

L’actual  configuració  del  Parc  en  bàsicament  dues  llacunes  no té  res  a
veure amb el seu origen natural. L’embassament de Llevant data de 1923
amb 409 hectàries  i  5  hm3 de  capacitat;  i  d’entre  1940 i  1942 quan es
construeix  l’embassament  de  Ponent  de  658  hectàries  i  11  hm3.  Amb
l’aigua d’aquestos embassaments, procedent del riu Segura, es reguen prop
de 40.000 hectàries localitzades a la zona situada entre Sant Joan i Oriola.

Després de l’Albufera de València, el Fondó d’Elx està considerat el segon
aiguamoll més important del País Valencià. No és d’estranyar que puguem
parlar d’una fauna, especialment avícola, rica i diversa. Espècies com ara la
rosseta té ací el seu únic punt de cria a Europa i l’ànec capblanc presenta al
Parc un dels  nuclis principals a nivell  mundial.  També hi  destaquen les
colònies d’agrons, amb espècies molt escasses com l’agró roig, el martinet
de nit i especialment l’oroval.

El principal propietari dels terrenys del parc és una de les tres comunitats
de regants que hi operen dins, Regs de Llevant, que gestiona directament el
vuitanta per cent de la superfície del Fondo. L’altre gran propietari és la
Generalitat Valenciana amb un catorze per cent de sòl públic.

En els darrers anys s’han dut a terme projectes de  recuperació ambiental
que es conjuguen amb la pervivència dels sectors tradicionals, entesa com
una  qüestió  no  purament  economicista  sinó  transversal  que  engloba  el
treball agrícola amb la cultura, les tradicions i la manera de viure de la
societat propera al parc. 
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