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DEMANEM PROPOSTES PER AL CATÀLEG D´ARBRES SINGULARS
Com venim informant de fa temps en aquest full informatiu,
des de la nostra associació s´està treballant en l´actualització
del Catàleg d´arbres singulars de Torrelles de Llobregat
publicat l´any 2002.
La publicació d´aquest catàleg editat pel grup de botànica va
suposar la culminació de dos anys de feina del grup. Ara
s´han actualitzat les 45 fitxes dels arbres inclosos. Una bona
part dels quals han desaparegut. Tot i això es continuarà
incloent-los al catàleg.
Per això el grup que hi continua treballant ha acordat obrir a
la col·laboració de les persones interessades la possibilitat de
proposar la incorporació de nous exemplars al catàleg.
Us demanem, per tant, que si algun exemplar d´arbre us ha
cridat l´atenció i el considereu mereixedor de figurar dins del
catàleg, per qualsevol característica: mides, espècie, situació,
edat, forma, història ..., el proposeu com a candidat.
Totes les propostes rebudes seran estudiades per la
comissió redactora del nou catàleg i, si fos escaient, es
realitzaria la nova fitxa i s´inclouria a la nova edició.
Per fer la proposta d´una manera més fàcil, ens podeu
enviar un correu electrònic amb una fotografia, si la teniu, la
seva situació i les característiques per les quals es proposa, a
la nostra adreça:

ant.laformiga@gmail.com

El pi de les tres branques de Torrelletes i el roure de can Riera. Dos exemplars desapareguts.

COL· LECCIÓ DOCUMENTS D´ANT
Acompanyem com sempre aquest full informatiu amb un document, el número 197 dins de la col·lecció, que porta el títol “Els plàstics
a la mar Mediterrània”.
Per confeccionar aquest document hem utilitzat un article publicat al diari digital Vilaweb i un altre extret del bloc de Greenpeace.
Tracten d´un estudi sobre les deixalles de plàstic que van a parar a la mar Mediterrània i un cas d´un catxalot mor per la ingestió de
plàstics.
A continuació reproduïm una informació del web de la Universitat de Barcelona referent a un estudi del departament de biologia animal
sobre els efectes de la ingestió de plàstics per a les aus marines.
Plàstics al mar: una altra amenaça per a les aus marines
12/05/2014
La contaminació per plàstics és una amenaça per a ocells marins de latituds d’arreu del món. A la
imatge, fragments de plàstics trobats en els albatros a l’illa de Hawaii. Foto: Jacob González-Solís

Prop del 94 % de les baldrigues cendroses del litoral català conserven a l’estómac peces de
plàstic que han ingerit, segons un estudi publicat al Marine Pollution Bulletin per un equip
liderat pel professor Jacob González-Solís, del Departament de Biologia Animal i de l’Institut
de Recerca de la Biodiversitat de la UB (IRBio). En el cas de la baldriga mediterrània i la
balear, el 70 % de les aus estudiades també s’havien empassat plàstics, segons les
conclusions de l’article, que també signen Marina Codina García, Teresa Militão i Javier
Moreno (UB-IRBio).
La contaminació per plàstics és una amenaça coneguda —però no gaire estudiada— en
ecosistemes oceànics d’arreu del món. Tal com explica Jacob González-Solís, «aquest és el
primer estudi que quantifica la ingestió de plàstics en ocells marins a la Mediterrània, un
ecosistema fràgil, amb costes industrialitzades, un intens trànsit marítim i una gran densitat de
plàstics acumulats».
Unes espècies en perill a la Mediterrània
El treball científic es basa en l’estudi de 171 ocells marins capturats accidentalment per la
flota palangrera al litoral català del 2003 al 2010. L’equip de la UB ha estudiat la ingestió de
plàstics en aus marines especialment amenaçades o en perill, com ara la baldriga cendrosa
(Calonectris diomedea), la baldriga mediterrània(Puffinus yelkouan), la baldriga
balear(Puffinus mauretanicus),elmascarell (Morus bassanus),lagavina corsa(Ichthyaetus
audouinii), lagavina capnegra (Ichthyaetus melanocephalus), el gavià argentat(Larus
michahellis), la gavineta de tres dits(Rissa tridactyla) i el paràsit gros(Catharacta skua).
De la civilització a l’estómac dels ocells marins
Els plàstics que suren a la superfície del mar poden causar ofegament, úlceres, infeccions i
mort a la fauna marina. Sovint són ingerits per error perquè es confonen amb aliments
(consum primari); en altres casos, es troben ja a l’estómac de les presses capturades pels
ocells marins (consum secundari). Els plàstics ingerits solen ser trossos de filaments, esferes,
làmines o granulat industrial.
Segons l’estudi, el 66 % dels ocells marins havien ingerit com a mínim una peça de plàstic.
En el cas de la baldriga cendrosa, el 94 % dels exemplars s’havien empassat diversos plàstics
(una mitjana de quinze fragments per individu). Pel que fa a la baldriga balear i la
mediterrània, el percentatge d’aus afectades és del 70 %.
«Aquests resultats són preocupants», alerta González-Solís. «Les tres espècies de
baldrigues més afectades són particularment fràgils, en especial la balear, classificada en
perill crític d’extinció per la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (IUCN). És
una espècie endèmica de les Balears, i només hi ha a l’entorn de 3.000 parelles reproductores
a tot el món. No sabem quin impacte pot tenir, però caldria estudiar si està afectant
negativament la població».
Els investigadors Jacob González-Solís i Teresa Militão analitzen al laboratori el contingut de
l’estómac dels ocells marins. Foto: Salvador García

Els pollets, els més vulnerables
Els pollets d’aus marines són els més vulnerables a la ingesta de plàstics ja que no poden regurgitar aliments com fan els adults. Les gavines, amb
més facilitat per regurgitar menjar, acumulen menys quantitat de plàstics que les baldrigues. L’estudi mostra que els plàstics —la majoria procedents
d’activitats recreatives al mar— arriben a la cadena tròfica dels oceans i poden esdevenir una nova amenaça per a les aus marines i altres organismes
marins. Davant d’aquest escenari, els ocells marins, especialment afectats per aquesta amenaça, podrien ser uns bons bioindicadors en estudis
científics sobre la pol·lució marina per plàstics en els sistemes oceànics.
El mar no és un abocador
La ingestió accidental de plàstics és un problema global que afecta espècies de latituds tan diferents com ara l’albatros de Laysan (Phoebastria
immutabilis), a l’arxipèlag de les illes Hawaii, a l’oceà Pacífic, o el fulmar boreal (Fulmarus glacialis rodgersii).
«Els plàstics floten i són difícils de degradar», alerta González-Solís. «Tots els contaminants que no són destruïts a terra acaben per arribar al mar
amb el temps. I el mar no és un abocador. Potser s’ha millorat el control en la fabricació i transport de plàstics a escala industrial, però caldria establir
un major control de l’abocament de plàstics i no tolerar que els vaixells llencin directament les escombraries al mar», remarca l’investigador.

RECULL DE PREMSA
Acompanyem aquest full informatiu amb un recull de premsa, el número 115 dins de la
col·lecció, que porta el títol “L´ós al Pirineu”.
Es tracta d´informacions recollides del diaris El Periòdic d´Andorra, El Punt Avui, Ara i El
Periódico, i dels electrònics El Món i Naciodigital, publicades enguany entre els mesos d´abril i
setembre. Fan referència a la presència de l´ós i, especialment, als atacs al bestiar adjudicats a
Goiat. Per part d´alguns sectors ramaders es vol extreure Goiat del Pirineu i, fins i tot, que es
replantegi la presència d´exemplars d´aquesta espècie. Mentre algunes entitats naturalistes en
defensen la seva presència i demanen la certificació dels danys dels óssos.
Reproduïm el comunicat de Depana.
DEPANA DENUNCIA que UNIÓ DE PAGESOS i altres associacions ramaderes falsegen informació sobre els danys de la fauna
salvatge
Experts confirmen que la ferides d'un vedell no van ser provocades per l'ós tal i com va denunciar el ramader
DEPANA denuncia l'actitud hostil amb la natura i les espècies protegides per part de la Unió de Pagesos
DEPANA lamenta el silenci de la Generalitat davant de tots aquests fets

Barcelona, 8 de setembre de 2018
DEPANA denuncia la manipulació feta per algunes associacions ramaderes, entre
elles el sindicat Unió de Pagesos, sobre l’impacte de la fauna salvatge a la ramaderia.
Ja fa temps que des de la seva posició s’imposa un soroll de fons sobre la suposada
agressivitat i voracitat de voltors i altres animals sense la més mínima seriositat més
enllà de jugar amb la manca de coneixement, sobre aquest tema, de l’opinió pública.
Fins i tot, es parla dels danys de llop quan a Catalunya encara no hi ha llops que facin
danys.
Un cas especialment escandalós és el que es va esdevenir el passat 27 d’agost a
Llavorsí, on un ramader va denunciar un atac d’ós en el qual hauria desaparegut una
vaca i un vedell hauria resultat ferit. La vaca va ser trobada uns dies més tard per
tècnics de la Fundación Oso Pardo davant el desinterès del propi ramader. Els tècnics
també van confirmar que el vedell no havia estat ferit per cap ós.
És absolutament injustificable que un ramader professional que estima la seva feina
abandoni un animal seu moribund. És un menyspreu absolut per a la seva pròpia feina i
per la vida del propi animal que en teoria diu defensar.
A més, es dóna la circumstància que l’individu en qüestió cobra importants quantitats
en subvencions per activitats vinculades a la conservació de la natura. Resulta doncs,
molt greu, que actuï amb falsedats i, a sobre, maltracti el vedell, al qual va mantenir
diversos dies amb les cames trencades per poder perpetrar la seva performance, violant
així la Llei de Protecció dels Animals.
És inexplicable que Unió de Pagesos mostri una actitud tan hostil amb la natura i les
espècies protegides. Això és especialment greu donat que alguns dels seus membres
reben importants subvencions i ajudes per fer pràctiques beneficioses pel medi ambient.
DEPANA lamenta el silenci de la Generalitat davant el recents i reprovables
esdeveniments i la seva inacció pel que fa a la gestió del tema en qüestió.
Demanem a la Generalitat una fiscalització exhaustiva dels ajuts per la seva activitat
vinculats a la conservació de natura atorgats a membres d’aquest sindicat per descartar
possible mala praxi amb els ajuts.
Suport social a la conservació de l’ós
Recents enquestes fetes a França indiquen suports d’entre el 58% i el 88% depenent
de la zona a la reintroducció de 2 femelles d’ós al Pirineu occidental francès (Vall
d’Ossau i Bearn) on només viuen 2 mascles aïllats sense cap possibilitat de reproduirse.
En contraposició destaquem el fracàs de la manifestació contra la fauna salvatge
(ós,voltors, cabirols, etc) realitzada el passat 31 d’agost a Vielha.
El suport de la societat a la conservació de la natura i les espècies protegides és
indubtable. Des de DEPANA animem a aprofitar la presència d’espècies com l’ós bru
per poder gaudir d’ajuts sempre que es compleixin els seus requisits i el propòsit amb el
que es donen.
L’ós Goiat
DEPANA insisteix en que cal tenir protocols d’actuació davant d’óssos amb comportaments anòmals i sempre en benefici de la
població de l’espècie.
Fins a dia d’avui això no ha estat necessari.
El futur de l’ós Goiat ha de ser decidit pels experts en l’espècie.

17è CONCURS D´IDENTIFICACIÓ FOTOGRÀFICA D´AUS
A continuació donem les solucions amb els noms correctes de les sis últimes espècies corresponents a les fotografies dels mesos de
juny, juliol i agost(el nom científic i els populars en català, castellà i anglès).

Foto nº 11:

Asio flammeus
Short-eared Owl

Foto nº 12:

Phylloscopus trochilus
Willow Warbler

Foto nº 13:

Egretta thula
Snowy Egret

Foto nº 14:

Calandrella rufescens
Lesser Short-toed Lark

Foto nº 15:

Hydrocoloeus minutus
Little Gull

Foto nº 16:

Calidris melanotos
Pectoral Sandpiper

Mussol emigrant
Búho Campestre
Mosquiter de passa
Mosquitero Musical
Martinet blanc americà
Garceta Nívea
Terrerola rogenca
Terrera Marismeña
Gavina menuda
Gaviota Enana
Territ pectoral
Correlimos Pectoral

Reproduïm les dues fotografies de l´agost i, a sota, la nota d´en Sergi Sales, amb les solucions.

Bon dia,
Aquest mes no semblaven tenir massa dificultat :
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)- Un adult mudant a l'Empordà.
Territ pectoral (Calidris melanotos)- Un jove a Molins de Rei.
Sergi Sales

CLASSIFICACIÓ DEL 17è CONCURS D´IDENTIFICACIÓ D´AUS
Publiquem ara la classificació del 17è Concurs d´identificació fotogràfica d´aus comptant la puntuació de les setze fotografies, del
gener a l´agost, i a les dues proves extres realitzades.

29,475 PUNTS:

Israel Estopà

29,43 PUNTS:

Jaroa López
Marc Pérez

28,27 PUNTS:

Enric Morera

27,86 PUNTS:

Núria Rodríguez

24,915 PUNTS:

Marc Collado/Sandra de la Fuente

21,78 PUNTS:

Pep Domènech

21,12 PUNTS:

Lluís Estrada

20,20 PUNTS:

Sandra Morujo

17,28 PUNTS:

Francesc Capdevila

15,28 PUNTS:

Jaume Duaigües
Vicenç Roig

14,96 PUNTS:

Eva Reñé

12,20 PUNTS:

Lisandro Osorio

11,26 PUNTS:

Albert Soteras

6 PUNTS:

Rosa Simon
Sergi Sales, l´encarregat del concurs, lliurant un premi

A continuació reproduïm les dues fotografies corresponents al mes de setembre, a les quals es podia respondre fins el 30 de setembre.

OBSERVACIONS ORNITOLÒGIQUES
Aquestes són les observacions del setembre de les quals hem rebut comunicació.
Àguila calçada (Aquila pennata) (2 ex.fase clara) observats volant per sobre el puig Vicenç.
Dissabte, 29 de setembre del 2018, al matí.
Observador: Juan Mora
Cigonya negra (Ciconia nigra) (2 ex.) observats en migració per sobre can Riera.
Dissabte, 29 de setembre del 2018, al matí.
Observador: Juan Mora
Àguila cuabarrada (Aquila fasciata) (2 ex.) observats volant per sobre la vall de can Güell.
Dissabte, 22 de setembre del 2018, al matí.
Observador: Juan Mora
Picot garser petit (Dendrocopos minor) (1 ex.) observat a can Roig.
Dilluns, 17 de setembre del 2018, a les 7,50 hores.
Observador: Tomás Blasco
Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca) (1 ex.) observat a can Gallina.
Dissabte, 15 de setembre del 2018, a les 18,25 hores.
Observador: Vicenç Roig
Àguila calçada (Aquila pennata) (1 ex.) observat des del Tabor volant en sentit nord.
Dijous, 13 de setembre del 2018, a les 15,40 hores.
Observador: Vicenç Roig
Xoriguer (Falco tinnunculus) (1 ex) + Àguila marcenca (Circaetus gallicus) (1 ex) observat un xoriguer empaitant una
àguila marcenca a la Carrerada.
Dijous, 13 de setembre del 2018, a les 12,25 hores.
Observador: Tomás Blasco
Esparver (Accipiter nisus) (1 mascle) observat empaitant un corb al puig d´Endí.
Dijous, 13 de setembre del 2018, a les 12,15 hores.
Observador: Tomás Blasco
Àguila marcenca (Circaetus gallicus) (2 ex) observats en migració a la Carrerada.
Dijous, 13 de setembre del 2018, a les 12,54 hores.
Observador: Tomás Blasco
Xoriguer (Falco tinnunculus) (1 ex) observat a la Carrerada.
Dimecres, 12 de setembre del 2018, a les 18,07 hores.
Observador: Tomás Blasco
Àguila marcenca (Circaetus gallicus) (1 ex) fotografiat a la Carrerada.
Dimecres, 12 de setembre del 2018, a les 18,05 hores.
Observador: Tomás Blasco
Àligot vesper (Pernis apivorus) (2 ex) observats en migració al puig d´Endí.
Dimarts, 11 de setembre del 2018, a les 18,25 hores.
Observador: Tomás Blasco
Arpella (Circus aeruginosus) (1 femella) fotografiat en migració al puig d´Endí.
Dimarts, 11 de setembre del 2018, a les 18,03 hores.
Observador: Tomás Blasco
Àguila marcenca (Circaetus gallicus) (1 ex) fotografiat al puig d´Endí.
Dimarts, 11 de setembre del 2018, a les 17,56 hores.
Observador: Tomás Blasco
Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca) (1 ex.) observat al Tabor.
Dilluns, 10 de setembre del 2018, a les 17,25 hores.
Observador: Vicenç Roig
Tallareta vulgar (Sylvia communis) (2 ex.) observats a can Gallina.
Dissabte, 8 de setembre del 2018, a les 18,30 hores.
Observador: Vicenç Roig
Corb (Corvus corax) (2 ex.) + Cornella (Corvus corone) (2 ex.) observats a la planta de compostatge i la pedrera de
can Gallina.
Dissabte, 8 de setembre del 2018, a les 17,50 hores.
Observador: Vicenç Roig
Picot garser gros (Dendrocopos major) (1 ex.) fotografiat a can Güell.
Dissabte, 1 de setembre del 2018, a les 9,08 hores.
Observadora: Isabel Mora

Publiquem a continuació una cita de la qual es va rebre la comunicació el mes passat i que es va ometre per error de la redacció.
Duc (Bubo bubo) (1 ex.) escoltat des del turó de la Bruguera.
Dilluns, 6 d´agost del 2018, a les 21,44 hores.
Observador: Nahuel Osorio

SEGUIMENT DE LA MIGRACIÓ DE LES AUS PLANEJADORES
El grup d´ornitologia de l´ANT va organitzar per al
diumenge, 23 de setembre, de les 16 a les 19 hores,
al turó de la Bruguera una sessió de Seguiment de la
migració de les aus planejadores.
Tot i que no ha va haver sort i hi havia un pas
migratori molt escàs a mes dels membres del grup
d´ornitologia hi van venir uns quants grups familiars
amb nens.
Es va triar el lloc per millorar la visibilitat perduda al
turó del Tabor, amb el creixement de la vegetació a
l´entorn de la torre de guaita.
Durant la sessió es va poder observar, de lluny, una
Arpella (Circus aeruginosus), un Aligot vesper (Pernis
apivorus), un exemplar de falcònid (Falco sp) i dos
més sense identificar.
En l´última reunió del grup d´ornitologia es va
programar una altra sessió per al diumenge, 7
d´octubre, de les 16 a les 18 hores, al mateix lloc,
esperant que hi hagi més sort.
Recordeu que des del web de l´ANT, en l´apartat de
censos, clicant sobre migració es té accés al bloc
personal de Juan Mora que segueix la migració des
del turó de la Bruguera.
L´accés directe és a
https://pernisapivorus.wordpress.com/

Aligot vesper fotografiat per Juan Mora al turó de la Bruguera en una
campanya de migració anterior

TALLER DE CAIXES NIU
Des del grup d´ornitologia s´ha organitzat un taller de caixes
niu un dissabte al matí, a l´entorn de la festa major de Sant
Martí (11 de novembre).
Encara cal precisar alguns aspectes de la programació, però
per participar en el taller caldria inscriure´s amb anticipació. La
inscripció estaria limitada a 15 persones i els menors haurien
d´anar acompanyats. Es preveu la construcció de 45 caixes
niu, de les quals 30 restarien per a la nostra entitat, per
substituir les caixes niu velles instal·lades al medi natural del
nostre entorn. Els participants tindrien el dret d´emportar-se
una caixa niu. Gratuïtament el membres de l´entitat. Els
participants no membres de l´ant haurien de fer un donatiu de
10 euros pel material.
Tot el material, les peces de fusta, ja tallades a mida, claus i
ganxos els posaria l´entitat, excepte l´eina, un martell que
cadascú s´hauria de portar de casa.
S´ha ideat el sistema per a que sigui molt fàcil la
construcció. Totes les peces estaran marcades i indicat on cal
clavar els claus.
Quan s´hagi concretat del tot el programa ja s´anunciarà i
s´obrirà el període d´inscripcions.
Com ja dèiem el mes passat, els objectius que es pretenien
l´any 2002 amb la col·locació de les caixes niu eren:
Afavorir les espècies que més ocupació fan de les caixes
niu. Mallerenga carbonera (Parus major), Mallerenga blava
(Parus caeruleus) ... que, a més, són insectívores i exerceixen
un control de les larves de la processionària del pins
(Thaumetopoea Phithyocampa ).
Estudiar a llarg termini l´evolució de les espècies que
ocupen les caixes niu, amb controls anuals i, en algunes
ocasions, anellament dels polls.
Ara es vol continuar, amb la substitució de les caixes niu,
l´estudi de les espècies d´aus que habitualment hi nidifiquen.
En l´inici del taller també es vol explicar això i demanar als
participants que també col·laborin en les tasques de
manteniment, neteja i seguiment de l´ocupació de les caixes
niu.

300 FOTOS DE FAUNA DEL NOSTRE ENTORN A FLICKR
En el full informatiu de l´agost es
relacionaven el nombre de fotografies dels
quatre àlbums, en els quals està
organitzada la galeria de fotos de fauna
del nostre entorn.
Estan a Flickr, una aplicació per arxivar
fotografies de forma accessible.
Es demanava l´aportació de més
fotografies de fauna, fetes a Torrelles de
Llobregat, als membres de la nostra entitat
i a les persones interessades en fotografia
de natura.
Ja se n´han rebut algunes de diversos
membres que, com fins ara, s´aniran
penjant
periòdicament,
de
forma
continuada.
A mitjans de setembre es va arribar a
penjar la fotografia nº 300.
Hi havia les fotos següents als quatre
àlbums:
Mamífers
9 fotos + 11 vídeos
Invertebrats
153 fotos
Rèptils i amfibis
21 fotos
Ocells
105 fotos + 1 vídeo
Seria interessant que l´aportació de
fotografies tingués continuïtat i, per tant,
seguim demanant més fotografies de
fauna del nostre entorn.

L´ÓS BRU AL PIRINEU
Davant les queixes i mobilitzacions d´alguns sectors de la pagesia del Pirineu en relació a la conducta de l´ós Goiat, però també per
la presència de l´ós en general, l´administració s´ha hagut de posicionar per la continuïtat del projecte de consolidació de la població
d´ós bru al Pirineu. Acompanyem aquest full informatiu amb un recull de premsa sobre el tema com ja informem a la pàgina 3.
Ens sembla interessant també informar de la posició oficial del govern. A continuació reproduïm el comunicat del govern publicat al
web de la Generalitat de Catalunya.
14-09-2018

El Govern referma el seu compromís de compatibilitzar la ramaderia de muntanya amb la conservació de l'ós
Des de l’inici del projecte europeu Piroslife l’any 2015, s’han invertit 1,7 milions, dels quals un 35% en prevenció de danys a la ramaderia i
un 29% a equips de seguiment de l’os i suport a la ramaderia
La Generalitat manté el seu posicionament respecte a l’os Goiat, mentre a nivell tècnic s’ultima el protocol d’intervenció i gestió dels ossos
problemàtics als Pirineus
El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Ferran Miralles, ha defensat
avui el projecte de consolidació de l’os al Pirineu, com una “aposta doble del Govern per la
biodiversitat i la convivència amb l’activitat humana”. Durant una roda de premsa, Miralles
ha posat en valor “la valuosa feina feta al voltant del projecte Piroslife” de consolidació de
l’os al Pirineu central, que a més de la Generalitat implica el Conselh Generau d’Aran, la
Fundación Oso Pardo, Forestal Catalana i la Universitat de Lleida, des del 2015.
Miralles ha reconegut que “la presència de l’os significa una molèstia addicional per al
sector ramader afectat”, perquè obliga a retornar a la vigilància i protecció del ramat, un
hàbit que s’havia abandonat pràcticament en els últims 30 anys, però ha recordat que “des
del Govern es treballa per la cohabitació entre aquesta espècie i la ramaderia”. Amb tot, ha
dit que “els danys provocats per la fauna salvatge no són el principal problema de la
ramaderia de muntanya, sinó que s’afegeix a la resta de problemàtiques que viu el sector” i ha recordat l’esforç que la Generalitat i els socis del
projecte Piroslife estan duent a terme per implementar mesures preventives i per compensar pèrdues en el ramat vinculades a la convivència amb
l’os.
Ferran Miralles ha explicat que el Piroslife és un projecte impulsat per la Comissió Europea en el marc dels programes Life-Natura, que contribueix
a l’aplicació de la directiva comunitària relativa a la conservació de la natura per a mantenir i millorar els hàbitats naturals i les espècies animals i
vegetals d’interès comunitari dins dels espais designats dintre de la Xarxa Natura 2000.
El projecte compta amb un pressupost global de gairebé 2,5 milions per desenvolupar diverses accions vinculades a la consolidació de la població
d’ossos al Pirineu central, el 75% aportat per la Unió Europea. De moment, en els 4 anys en marxa del projecte, i fins al 31 de maig, s’han invertit 1,7
milions, el 71% del total, i la majoria dels quals destinats a la ramaderia. El pressupost s’ha distribuït de la següent manera:
Prevenció de danys a la ramaderia: 35%
Equips de seguiment de l’os i de suport a ramaders: 29%
Informació, sensibilització, formació, participació: 14%
Translocació d’un os procedent d’Eslovènia (Goiat): 9%
Hores de personal tècnic del Departament de Territori i Sostenibilitat: 6%
Altres (desplaçaments i estudis, principalment): 7 %
A banda del finançament que prové del Piroslife (el 25% del qual cobert pels socis del projecte), durant el període d’aquest projecte, hi ha hagut
aportacions addicionals per part de la Generalitat de l’ordre de 200.000 euros, distribuïdes de la manera següent:
• Forestal Catalana: s’han fet contractacions addicionals de pastors i vaquers (76.668 euros), adquisició de material, trasllat de casetes i lloguers
de pastures (17.407 euros); i assegurances per a bestiar (21.056 euros).
• Parc Natural de l’Alt Pirineu: s’han aportat 161.170 euros. En concret, s’han atorgat ajuts al projecte i elements interpretatius Casa de l'Os Bru i
d'Educació i divulgació sobre l'os (26.226 euros) i a la construcció de cabanes i pletes ramaderes (50.479 euros). I, directament, s’ha adquirit material
i accessoris per a les cabanes i barracons per pastors (64.574 euros); GPS per a la protecció de ramats (3.784 euros); material per alliberar Goiat
(178 euros); voluntariat muntatge Cabana Estanillas (6.923 euros); i difusió (web, fulletons, viatge intercanvis altres territoris os (9.004 euros).
L’any 2019, quan acabi el suport del programa Life, la Generalitat s’ha compromès a mantenir l’esforç en matèria de prevenció i de gestió de l’os,
com a mínim, en els nivells dels darrers anys. També està previst culminar el traspàs de competències en gestió de fauna al Conselh Generau
d’Aran. El cost global del dispositiu s’estima en 500.000 euros/ l’any.
Vigilància i control europeu
Les actuacions de control són les previstes al projecte
i aprovades per la Comissió Europea. A més, cal
recordar que com qualsevol projecte que rep fons
europeus, està sotmès a uns alts nivells de supervisió i
control. Cada 6 mesos hi ha visites del supervisor de la
Comissió Europea (empresa IDOM-NEEMO) i una
visita-auditoria del responsable europeu d’aquest
projecte. A més, coincidint amb la finalització del
projecte, hi ha una acció auditoria pròpia, i una altra posterior de la mateixa Comissió Europea.
Ajuts i compensacions econòmiques
El 2017 les indemnitzacions a ramaders per danys de l’os van representar 33.000 euros, i 10.000 euros el 2016. Les quanties venen fixades en
cada cas per Decret, i es liquiden en un termini d’entre 4-5 mesos.

També el Parc Natural de l’Alt Pirineu atorga ajuts al sector ramader i al foment de la ramaderia extensiva. Enguany, d’un pressupost de prop d’1,5
milions, hi ha dedicat 428.503 euros, gairebé un terç del seu pressupost total, distribuïts de la manera següent:
•
Ajuts a les explotacions ramaderes pel maneig d’hàbitats de pastura mitjançant el pasturatge: 83.023 euros
•
Ajuts per infraestructures ramaderes comunals, bordes i cabanes: 266.104 euros
•
Ajuts per material pedagògic i de difusió de la ramaderia extensiva i els productors agroramaders: 15.376 euros
•
Accions directes de suport a la ramaderia extensiva com inversions, manteniments, recuperació de pastures, formació, fires, etc. : 64.000 euros
A banda de les indemnitzacions i ajuts, Catalunya, a diferència d’altres territoris, ha posat en marxa un dispositiu de prevenció dels danys, amb un
equip tècnic a la Val d’Aran i el Pallars Sobirà.
Entre les mesures preventives impulsades en el marc del projecte Piroslife de reintroducció de l’os al Pirineu, l’agrupament de ramats d’oví és dels
que presenta uns millors resultats. El 2017, els ramats no protegits o protegits de forma incorrecta han tingut 20 vegades mes depredacions que els
ramats ben protegits pel projecte Piroslife.
Així, els ramaders d’oví, els més vulnerables, en zona de presència permanent de l’os, poden acollir-se a un servei que ofereix la Generalitat de
vigilància gratuïta les 24 hores al dia durant els 5 mesos que el bestiar puja a les quotes més altes de muntanya. En alguns casos, els ramaders fan
torns per suplir el dia de descans del pastor. Actualment, el Piroslife ofereix 6 agrupaments: els de Gausac-Casau i Bagergue, a l’Aran; i els d’Isil,
Tavascan, Bonaigua i Boldís-Àreu, al Pallars Sobirà.
El sistema de vigilància, compta amb la presència de pastors i ajudants durant tot el dia,
incloses les hores nocturnes, en què el bestiar queda tancat en pletes electrificades,
protegit per gossos i al costat del refugi del pastor. A banda, inclou altres actuacions, com
l’arranjament de cabanes per als pastors, trasllat de barracons i cabanes prefabricades,
compra de sistemes elèctrics autònoms, mobiliari i utensilis. Així mateix, el bestiar d’oví
agrupat, disposa, a més, d’una assegurança gratuïta per a accidents i altres danys que
pugui patir mentre sigui a muntanya.
Pel que fa a bestiar gros (vaques i eugues), en la zona amb presència permanent d’os,
la Generalitat contracta personal de suport per a la vigilància i detecció de possibles
incidències, tot i que és molt menys vulnerable davant de la presència de l’os i els danys
habitualment són petits.
El cas concret de Goiat
Davant la conducta anòmala de Goiat, aquest any es va posar en marxa un dispositiu especial per foragitar l’animal, en primer lloc, i es va
encarregar una valoració tècnica sobre caràcter problemàtic de l’exemplar sense descartar cap escenari, inclòs el de la seva extracció del medi.
Miralles ha sentenciat que la presència de l’os al Pirineu “no té volta enrere i un sol exemplar no pot posar en perill la feina de 20 anys”. La decisió
del futur de Goiat, ha recordat Miralles “no es prendrà en calent sinó en base a una avaluació tècnica que s’està elaborant” i a un “Protocol
d’intervenció i gestió d’ossos problemàtics” consensuat pel conjunt d’administracions. El Departament ja va exposar el passat mes de juliol la voluntat
d’extreure aquest exemplar del medi, tot i que manera imprescindible primer cal l’avaluació tècnica i jurídica en què s’està treballant.
Per això, a nivell tècnic s’està treballant per consensuar un protocol per catalogar objectivament els exemplars d’ossos problemàtics, inclosos
aquells que ho siguin per la seva conducta predadora, consensuat per totes les administracions implicades, que sigui la referència a l’hora de
prendre decisions.
Un dels principals punts del nou protocol és la inclusió, entre les tipologies d’ossos problemàtics, de la figura “d’os altament depredador”, que causa
conflictes anòmals amb la ramaderia. L’altra és el tractament diferenciat que es vol donar als ossos reintroduïts (on hi ha un plus de responsabilitat i
gestió) respecte dels nascuts als Pirineus. En aquest procés, la voluntat és dialogar i consultar a totes les administracions a què pertoqui i experts en
la gestió de l’os. L’important, a efectes de coordinació, és que a tot el vessant sud dels Pirineus es treballi amb el mateix criteri d’intervenció i no
s’hagi de debatre cas a cas i amb totes les administracions implicades, cada cop que es donin les condicions objectives per intervenir .
Des que el 1996, Europa va voler posar fre a la imminent extinció de l’os al Pirineu, França ha alliberat 8 exemplars (2 mascles i 6 femelles) i
Catalunya un altre el 2016: Goiat. Progressivament, aquest exemplar, que es troba en tot moment localitzat per un collar de seguiment GPS, ha
mostrat una conducta predadora anòmala, en tant que ha demostrat una certa atracció cap al bestiar equí. La predació de l’os sobre bestiar equí és
poc usual i excepcional i, quan es dona, acostuma a afectar poltres de pocs dies. Aquest no és un cas únic (es té notícia d’un altre cas a Itàlia), però
sí excepcional.
Un equip expert integrat per tècnics és l’encarregat de desplaçar-se al lloc dels fets, davant qualsevol avís d’incident, fer una inspecció visual,
recollir mostres, i analitzar-les, per tal d’acreditar la implicació dels ossos en qualsevol atac a bestiar. Així, per determinar l’autoria de la mort, a més
del seguiment de l’animal mitjançant el senyal GPS (en el cas de Goiat), també es valora la presència d’hematomes i altres indicis i lesions al cos
dels animals morts, que indiquen que eren vius en el moment de la predació.
Pel que fa a Goiat, que es troba a França des de mitjans de juliol, des del mes d’abril i fins al 31 d’agost, aquest equip ha registrat 27 atacs
d’aquest exemplar (12 a Catalunya i 15 a França). En total, en aquest període ha provocat la mort de 22 ovelles (la majoria a França), 9 cavalls
(gairebé tots a Catalunya), 1 cabra, així com danys en 8 ruscs. Tanmateix, els experts coincideixen a dir que Goiat és predador sobre bestiar, però
no agressiu cap a les persones.
Pel que fa a la bateria del collar localitzador GPS de Goiat, que està a punt d’esgotar-se, s’ha procedit a programar l’emissor al mínim mentre
estigui a França, per economitzar la bateria. S’intentarà canviar quan torni a l’Aran.
Història d’una reintroducció
A mitjans dels anys 90 l’os bru va estar a punt d’extingir-se dels Pirineus, amb només un reducte de població a la zona atlàntica, entre França,
Navarra i l’Aragó. Per evitar-ho, la Unió Europea va impulsar un programa LIFE, coordinat entre França i Espanya, amb Navarra, Aragó i Catalunya,
que va comportar l’alliberament de 3 ossos als Pirineus centrals per avaluar la seva adaptació al medi i testar els mètodes de translocació.
En concret, l’any 1996 es van introduir dues femelles i el 1997, un mascle, en Pyros, tots procedents d’Eslovènia. La selecció es va fer d’acord
amb estudis que demostren que els ossos balcànics, del sud d’Escandinàvia i els del sud i sud-oest d’Europa pertanyen a una única línia genètica,
que s’explica pel fet que es va produir un refugi durant l’última glaciació al sud d’Europa. Aquests exemplars es van adaptar i van tenir cadells a la
zona. L’Estat francès, en col·laboració amb Andorra i Espanya, va alliberar 5 nous ossos l’any 2006, 4 femelles i 1 mascle, Balou, que va morir per
l’impacte d’un llamp el 2014. El darrer alliberament va ser el de Goiat, l’any 2016, per part de la Generalitat.
Fins al moment, el programa de recuperació de l’os als Pirineus centrals ha estat un èxit i de 3-4 exemplars autòctons al Pirineu occidental en
1990 s’ha passat a 43 exemplars identificats el 2017, principalment al Pirineu central.

L´ERUGA DEL BOIX
Davant la proliferació de l´eruga defoliadora del boix (Cydalima perspectalis), en diversos indrets de Catalunya, ens fem ressò de la
campanya iniciada a l´Espai Natural de les Guilleries-Svassona com s´informa en l´informatiu dels parcs de la Diputació.
A continuació reproduïm la nota informativa.

Projecte de ciència ciutadana per combatre l'eruga del boix
Impulsat per l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona
06/09/2018
Una de les trampes. Autor: XPN
Aquesta primavera i estiu, l’eruga defoliadora del boix (Cydalima
perspectalis), un lepidòpter originari de l’est d’Àsia que es va
detectar per primera vegada a Europa l’any 2007, s’ha estès de
forma molt important pels boscos de les Guilleries, defoliant els
boixos i posant en perill la seva supervivència.
En una notícia anterior, ja vam explicar que des de l’Espai Natural
de les Guilleries-Savassona s’havien iniciat diverses accions per
estudiar la biologia i l’evolució de la plaga, i s’havien fet tractaments
biològics per intentar controlar-la. Un dels sistemes de lluita que han
funcionat millor, molt usat en altres plagues, ha estat la col·locació
de trampes amb feromones per a la captura massiva de papallones.
Per tal de fomentar aquest sistema de control, des de l’Espai
Natural s’ha iniciat un projecte de ciència ciutadana. Es tracta de fomentar la participació en investigacions en què el ciutadà té un
paper clau i imprescindible en la recollida de dades, amb els objectius de crear coneixement entre tots i per a tots, fomentar la
participació i la implicació amb els elements naturals del parc i disminuir la intensitat de la plaga per intentar evitar els seus efectes
negatius.
Amb aquesta finalitat, des de l’Espai Natural s’han repartit 45 trampes, cadascuna d'elles assignada a una persona responsable, que
serà la qui controlarà i anotarà les captures realitzades. En aquesta campanya, que va començar a mitjan agost, es calcula que es
capturaran més de 150.000 papallones.

TROBADA D´ESTUDIOSOS DEL GARRAF I OLÈRDOLA
Reproduïm la nota informativa de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona sobre una nova trobada d´estudiosos del
Garraf i Olèrdola.
Obertes les inscripcions a la VIII Trobada d'Estudiosos del Garraf i d'Olèrdola
Podeu inscriure-us-hi com a ponents fins al 20 d'octubre
Castell d'Eramprunyà. Autor: XPN

Us convidem a la VIII Trobada d'Estudiosos del Garraf i d'Olèrdola que
tindrà lloc el proper dimarts 20 de novembre a la Masia d'en Cabanyes, de
Vilanova i la Geltrú. Durant la jornada, s’abordaran aspectes relacionats amb
la història, fauna, patrimoni cultural, gestió, vegetació, educació ambiental,
geologia, etc. d’aquests dos espais naturals. Les inscripcions ja són obertes!
Ja tenim aquí la VIII Trobada d’Estudiosos del Garraf i d’Olèrdola, quatre
anys després de la darrera que es va celebrar a Begues. Són moltes les
persones que, en els últims quatre anys, han fet estudis en aquest magnífic
escenari i han contribuït a un millor coneixement de la realitat i dels valors
naturals, paisatgístics i culturals del Garraf i d’Olèrdola. També són
nombroses les iniciatives i actuacions que s'han dut a terme per gestionar la conservació, l'ús públic i el desenvolupament social i
econòmic d'aquests espais. És precisament per la singularitat d’aquests valors que s’està treballant perquè el Parc del Garraf sigui
declarat parc natural en un futur proper.
La Trobada d’Estudiosos del Garraf i d’Olèrdola del proper dimarts 20 de novembre és el marc idoni per aplegar els investigadors i les
persones interessades en aquests àmbits que, d'una o altra manera, han contribuït a fer possible l'encaix i la gestió d'aquests espais
naturals en el territori. Un espai on fer possible el diàleg i la discussió entre tots ells.
Per aquesta raó, us convidem a participar-hi ja sigui com a ponents o com a oients, a la vegada que demanem la vostra col·laboració
per fer arribar aquesta informació a aquelles persones que hi puguin estar interessades.
Inscripcions
La jornada és gratuïta. Tanmateix, per raons organitzatives les persones interessades a assistir-hi, ja sigui com a oients o com a
ponents, han de formalitzar la inscripció corresponent.

PLANTES EXÒTIQUES INVASORES
El setembre s´ha publicat el nº 450 del butlletí de medi ambient. Entre molts altres temes hi ha l´alerta sobre un gènere de plantes
exòtiques invasores.
A continuació reproduïm l´article informatiu.

Protocols de control de la flora exòtica invasora: Cylindropuntia
Els cactus del gènere Cylindropuntia són plantes exòtiques invasores incloses al catàleg estatal d’espècies exòtiques
invasores; està prohibit el seu comerç, transport i propagació.
17/09/2018
El gènere Cylindropuntia inclou un conjunt de cactus arbustius o arboris
procedents d’Amèrica, normalment molt espinosos. Solen formar mates
compactes de port esfèric o cilíndric, amb branques ascendents. Presenten
artells cilíndrics d’un color verd o verd grisós, amb costelles o estructures
prominents. Les arèoles tenen fortes espines i els gloquidis (petites espines
semblants a pèls que confereixen a les arèoles un aspecte tomentós) són
groguencs o brunencs.
Un tret diferencial de les espècies d’aquest gènere és que les espines estan
cobertes per una beina, a mode de funda, que es pot treure estirant i les
cobreix en la seva totalitat. També es diferencien dels cactus del gènere
Opuntia per tenir els artells cilíndrics en lloc de plans.
A Catalunya és especialment problemàtica la clavellina, C. pallida, tot i que
també són presents i problemàtiques d’altres espècies, com C. imbricata, C.
spinosior o C.humifusa. La clavellina (Cylindropuntia pallida) és un cactus de
port arbustiu dens i sol estar molt ramificada des de la base. Pot assolir
alçades elevades, de fins a més d’1,5m. La part verda dels artells sol resultar
poc visible a distància per l’abundància d’espines, que donen a la planta una
coloració blanca. Floreix a l’estiu, amb flors en forma de copa de color rosa, i
fa fruits estèrils espinescents que es desprenen molt fàcilment.
Les espècies del gènere Cylindropuntia s’havien usat per a finalitats ornamentals i són molt resistents a la sequera però també a les
gelades. Necessiten sòls ben drenats i exposicions a ple sol. Solen ocupar marges, terrenys oberts o alterats i zones amb sòl rocallós o
denudat, però també prats secs mediterranis o matollars, preferentment en vessants assolellats. Es reprodueixen molt fàcilment a partir
de petits fragments, de manera que un cop instal·lats al territori s’estenen molt fàcilment i es fa molt difícil la seva eliminació.
Totes les espècies del gènere Cylindropuntia estan incloses al Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores (d’acord amb el Reial
Decret 630/2013, de 2 d'agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores), fet que determina la prohibició
de la seva comercialització, transport i plantació, així com d’altres prohibicions en relació a la tinença.
Convé dur a terme l’eliminació dels poblaments naturalitzats d’aquestes espècies seguint protocols de control elaborats per experts i
obtenint les autoritzacions corresponents en cada cas.
Amb aquestes espècies, sobretot en el cas de la clavellina, és especialment necessari seguir estrictament els protocols recomanats,
ja que una gestió deficient, fins i tot amb les millors intencions, pot arribar a ser contraproduent i afavorir l’expansió del cactus, tant al
lloc de l’actuació com als llocs on arribin les possibles restes. En aquest sentit, cal assegurar que les restes del material vegetal generat
es destrueixin completament (fins i tot petits fragments d’artells i espines) i no es dispersin en quedar enganxades, per exemple, a
l’equipament de treball (rodes de vehicles, botes del personal, etc.). Cal tenir present també que les espines poden ocasionar ferides
greus.

CAMPANYA DE DEPANA PELS POLLS QUE CAUEN DELS NIUS
Ens fem ressò de la campanya de Depana per recollir signatures, dins de
change.org, per demanar al conseller de Territori i Sostenibilitat més recursos
econòmics per evitar morts d´exemplars de fauna.
Durant la primavera i l’estiu, es multipliquen les emergències per la fauna, i
especialment molts polls d’espècies protegides cauen prematurament dels nius.
Actualment els Agents Rurals, seguint les ordres de la seva Direcció General,
només poden recollir del medi estrictament animals en perill d’extinció o bé que
suposin un risc potencial per a la salut pública.
L´administració ha establert convenis amb clíniques veterinàries per a la
recepció dels exemplars de fauna ferits o els polls caiguts del niu i ha contractat
furgonetes per al trasllat fins els centres de recuperació, els quals, a més, sovint estan col·lapsats.
Copiem l´adreça electrònica per a aquelles persones que es vulguin sumar a la petició.

https://www.change.org/p/sosfaunacat-més-recursos-per-evitar-morts-a-la-primavera-i-a-l-estiu-a-catalunya

SEGUIMENT DE LA MIGRACIÓ DE LES AUS PLANEJADORES
Recollim notes informatives del seguiment de la migració de les aus planejadores des de diversos punts dins de la xarxa de parcs de la Diputació
de Barcelona. Són Canòpolis, al Parc del Garraf, el turó de les Tres Partions, al Parc del Foix i el turó de la Magarola a Collserola.
Durant tots els matins, fins al 14 d'octubre, una activitat oberta al públic al mirador de Canòpolis
S'han iniciat les jornades d'observació d'aus migratòries al Parc del Garraf
04/09/2018
Observacions al mirador de Canòpolis. Autor: XPN

Amb la col·laboració d’ornitòlegs voluntaris i dels guardes del Parc del Garraf, s’està duent a terme el
seguiment del pas migratori d'ocells per les muntanyes del Garraf. Enguany, s’arriba a la 29a edició de les
jornades d'observació i cens. Les dades es podran consultar a la web de Conservació de la biodiversitat a
la Xarxa de Parcs Naturals i a la pàgina web del Parc.
El seguiment de la migració es realitza preferentment a la tardor, quan els ocells viatgen més agrupats i
són més fàcils de detectar. En arribar al delta del Llobregat, trien pel camí del litoral marítim i es remunten
amb els corrents tèrmics formats a les faldes del Garraf, en comptes de creuar el mar, per arribar a l'Àfrica.
Entitats com l'Institut Català d'Ornitologia (ICO) o el grup Naturalistes en acció (associació d'estudiosos de
la natura en l'àmbit del massís del Garraf) han desenvolupat protocols específics per a aquests censos de
la migració a la tardor. A més, s’ha creat una xarxa de punts d’observació de la migració d’ocells gestionats
per ornitòlegs voluntaris. Al Parc del Garraf es disposa de l’observatori del mirador de Canòpolis, un punt panoràmic singular des d’on es poden observar ocells en
migració activa a molt poca distància.
Any rere any, el Parc porta a terme aquest cens per reforçar el coneixement sobre aquestes espècies a l’espai natural i determinar la seva dinàmica i ecologia al
conjunt de Catalunya i Espanya. La participació de voluntaris en el seguiment de la migració de rapinyaires a Canòpolis ha esdevingut essencial, ja que permet
coordinar l’observació que porten a terme els guardes del Parc amb la resta de tasques, a part de millorar l’eficàcia de l’observació.
L'observació és oberta al públic general
Durant tots els matins a partir del mes de setembre fins el 14 d’octubre, els guardes i voluntaris s’estan de les 10.30 a les 14.30 h al mirador de Canòpolis, molt a
prop de la Pleta, l’Oficina del Parc, fent l’observació dels ocells. L’activitat és oberta al públic i, per tant, totes aquelles persones interessades poden acompanyar els
ornitòlegs en el seguiment. Els experts identifiquen les espècies i expliquen anècdotes i curiositats de les aus. Cal, però, que els interessats portin els seus propis
binocles.

De juliol a octubre, activitats gratuïtes
Programa d'observació de migracions d'ocells al Parc del Foix
16/07/2018
Rapinyaires. Autor: Xavier Bayer

Entre el 26 de juliol i el 6 d'octubre, el Parc del Foix acull un nou cicle d'observacions de migracions
d'ocells. El programa està organitzat per Còbit, recerca i estudi de natura al Foix, Gaià i Anoia amb la
col·laboració del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa i compta amb el suport del
Parc del Foix i la Fundació Abertis.
Totes les activitats són gratuïtes. En cas de mal temps (o risc de mal temps), quedaran suspeses o
ajornades. Aprofitem per recordar que l'observació de migracions és totalment imprevisible i s’aconsella
portar prismàtics.
El cicle està organitzat per Còbit, recerca i estudi de natura al Foix, Gaià i Anoia amb la col·laboració del
Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa i el suport del Parc del Foix i la Fundació
Abertis.

Una autèntica 'escola' d'ornitòlegs
Trenta anys de seguiments de la migració al turó de la Magarola
07/09/2018
Àliga marcenca (Circaetus gallicus). Autora: Pilar Flores

Aquest mes de setembre, la campanya de seguiment de la migració postnupcial al Parc Natural de la
Serra de Collserola compleix trenta anys de registres ininterromputs. Una iniciativa que, edició rere edició,
incrementa el seu interès científic i el nombre de seguidors. Us esperem al turó per gaudir d’aquest
espectacle magnífic!
L’any 1987, el Parc es va adonar que un petit grup de joves ornitòlegs pujaven al punt geodèsic del turó
de la Magarola i sempre que podien feien observacions de la migració postnupcial de rapinyaires. Ben
aviat, des dels Serveis Tècnics del llavors Patronat Metropolità del Parc de Collserola es va donar suport a
aquesta iniciativa tant de base, i tan autèntica i així va començar l’any 1988 la Campanya de Seguiment i
Divulgació de la Migració de rapinyaires i altres ocells planadors pel Parc, -encara no Parc Natural-, de
Collserola.
En aquests trenta anys, la campanya ha anat evolucionant, s’han fet diverses adequacions de l’espai i
alguns (pocs) canvis en l’equip d’experts que conten i expliquen les observacions. Feliçment s’ha assolit una poc imaginada en els inicis continuïtat del projecte.
Aquests seguiments han permès d’obtenir dades de força interès ja que a pocs llocs s’han obtingut sèries tant llargues i regulars. A més, no sempre es té en compte
el paper que ha jugat aquesta iniciativa com a escola d’ornitòlegs, alguns visitants casuals han esdevingut amb els anys autèntics experts en la identificació no
sempre fàcil dels rapinyaires en vol.
Les visites de grups organitzats, de famílies o de passavolants han anat reforçant el caliu naturalista que es desprèn de totes i cadascuna de les estades al turó de
la Magarola.
L’estructura de l’activitat tampoc ha canviat, el seguiment per part d’ornitòlegs experts oficials i el gruix de naturalistes que s’hi apunten comença l’1 de setembre i
s’allarga ininterrompudament fins a finals d’octubre. Tot i així, de cara a garantir bones observacions per al públic en general, se centra el període més adreçat a la
divulgació de mitjan setembre a inici d’octubre, incloent cada any la celebració del Dia Mundial dels Ocells.
Aquest any, doncs, se celebren els trenta anys i s’aprofita l’avinentesa del 1r Congrés d'Ornitologia de les Terres de Parla Catalana de mitjan octubre per presentar
una síntesi dels resultats del total de les campanyes. També es posarà a la venda una samarreta commemorativa d’aquesta efemèride.

LA BRAMA DEL CÉRVOL AL PALLARS
Enguany el Parc Natural de l´Alt Pirineu i la Reserva
Nacional de Caça de l´Alt Pirineu han organitzat un servei
d´informació i dos punts d´observació de la brama del
cérvol, del 15 de setembre al 21 d´octubre.
A continuació reproduïm la nota informativa recollida del
web de la Generalitat i del Butlletí de Medi Ambient, que ha
arribat al número 450. El primer número es va publicar el
maig de 1997. El butlletí exposa les novetats més
remarcables en temàtica ambiental estructurat en diferents
seccions.
Dimecres, 12 de setembre de 2018

Vine a gaudir de la brama del cérvol al Parc
Natural de l’Alt Pirineu!
La Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars i el Parc
Natural de l’Alt Pirineu ofereixen un servei
d’informació a Esterri d’Àneu i dos punts d’observació
equipats a Bonaigua i Alós d’Isil per gaudir, aquesta
tardor, de la brama del cérvol
Mascle de cérvol bramant

Entre mitjan setembre i mitjan octubre, té lloc l’època
d’aparellament dels cérvols, durant la qual els mascles
bramen de forma espectacular, especialment a primera i
última hora del dia, per intentar atreure el màxim nombre
de femelles. Amb l’objectiu de donar a conèixer aquest
espectacle, difondre unes pautes de comportament
correctes i ordenar els visitants que s’acosten per gaudirne, des de l’any passat, la Reserva Nacional de Caça de
l’Alt Pallars i el Parc Natural de l’Alt Pirineu posen en
marxa, durant la tardor, un servei d’informació específic
per la brama i dos punts d’observació equipats.
El servei d’informació estarà situat a Esterri d’Àneu des
d’on s’atendran les preguntes sobre la brama i els seus
punts d’observació. Els dos punts d’observació equipats es
trobaran a la Bonaigua i a Alós d’Isil. Aquests punts, situats
en llocs estratègics i de fàcil accés, comptaran amb
material òptic i personal tècnic que assessorarà de forma
gratuïta als visitants que s’acostin a escoltar i observar la
brama del cérvol. Els punts d’observació equipats estaran
operatius els caps de setmana i festius del 15 de setembre
al 21 d’octubre, des de trenc d’alba a les 11h del matí i de
les 16h al capvespre, exceptuant els divendres, que només
estaran operatius a la tarda.
A banda dels punts d’observació equipats, una altra
manera de gaudir de la brama del cérvol és amb
l’acompanyament dels guies acreditats del Parc Natural de
l’Alt Pirineu que, de forma exclusiva i amb grups reduïts,
garanteixen viure l’experiència de la brama amb intensitat i
seguretat. Aquesta modalitat és de pagament.
Per últim, per aquelles persones que comptin amb el seu
propi material òptic, també poden gaudir de la brama des
del punt d’observació recomanat del poble de Gavàs (La
Guingueta d’Àneu). Aquest punt no disposarà ni de
personal tècnic ni de material òptic.
La temporada de la brama coincideix en gran part amb
l’espectacle de colors de tardor, un altre dels grans
atractius del Parc Natural de l’Alt Pirineu i que, aprofitant la
visita, es recomana no perdre-se’l.
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CALENDARI DE REUNIONS DE L´ANT
Dilluns, 22 d´octubre, a les 21 hores, a can Sostres. Reunió del grup d´ornitologia.
Dilluns, 22 d´octubre, a les 21,30 hores, a can Sostres. Reunió de junta directiva.
Les reunions de la junta directiva de l´ANT són obertes a la participació de tots els membres de l´associació, amb veu i sense vot.
Les reunions del grup d´ornitologia són obertes a la participació de totes aquelles persones que tinguin interès en el món de les aus.

ACTIVITATS DE L´ANT
Diumenge, 7 d´octubre, de les 16 a les 18 hores, al turó de la Bruguera. Seguiment de la
migració de les aus planejadores. Coincidint amb el Dia Mundial dels Ocells.
Dimecres, 31 d´octubre. Finalitza el termini per respondre a les dues fotografies
corresponents al mes d´octubre del 17è Concurs d´identificació fotogràfica d´aus. Si hi
teniu interès podeu demanar de rebre les fotografies a l´encarregat del concurs Sergi Sales, a
l´adreça electrònica salessergi@gmail.com
Diumenge, 21 d´octubre, a les 16 hores, a la plaça de l´Església. Passejada per observar
els ocells del nostre entorn. Cal avisar de l´assistència. T. 93 689 03 66.

ALTRES ACTIVITATS
Dissabte, 6 d´octubre. Sortida naturalista: El jardí de Bauma, un jardí medicinal a Borredà. Us convidem a visitar un jardí medicinal, inaugurat no
fa gaire, on els seus propietaris han creat un petit oasi de vegetació frondosa on s’hi cultiven tot un seguit de plantes guaridores de la comarca i de
Catalunya en general. Aprendrem les propietats i les aplicacions curatives de les plantes. Completarem la jornada amb una exploració de la riera de
Merlès. A càrrec de Albert Molero i Jordi Cebrian (Rosa Heras del jardí de Bauma). Organitzada per DEPANA. T. 932 104 679, info@depana.org,
www.depana.org
Diumenge, 7 d´octubre, de les 10 a les 12 hores, a cal Bofill, a Torredembarra. Ocells aquàtics. Celebrarem el dia mundial
dels ocells observant i coneixent els ocells aquàtics que viuen a la platja i presentant els resultats de la campanya de
voluntariat del corriol camanegre. Sortida educativa per acostar el públic al món dels ocells ajudats d'un potent telescopi
terrestre. Organitzada pel Gepec. T. 977331142. www.gepec.cat
Diumenge, 7 d´octubre, de les 10 a les 13,30 hores, de l´illa d´Audí a Tortosa. Biocaiac a l´Ebre. Baixada tranquil·la en caiac pel riu
Ebre. Activitat per descobrir la natura que amaga el riu Ebre des de dins, adreçada a persones adultes o famílies. Organitzada pel
Gepec. T. 977331142. www.gepec.cat
Diumenge, 7 d´octubre, de les 10 a les 18 hores, a la cova Avellanes de Roquetes. Taller de reconeixement de bolets. Sessió teòrica i sortida de
camp. L'objectiu del taller no és la recollida de bolets, sinó el reconeixement de diferents espècies i la seva funció en el medi natural del bosc. A
càrrec d´Ernest Gatell. Organitzada pel Gepec. T. 977331142. www.gepec.cat
Dissabte, 20 d´octubre, de les 9 a les 14 hores. Una roureda en perill a Tordera. Sortida reivindicativa al terme municipal de Tordera (Maresme)
per conèixer, de primera mà, la destrucció parcial que va patir la valuosa roureda de roure pènol de Can Verdalet, una roureda única al país que
s’aixeca sobre un aiguamoll. Coneixerem, a més, les actuacions que s’han previst per restaurar l’espai. A càrrec de Joan Maluquer i Xavier Romera.
Organitzada per DEPANA. T. 932 104 679, info@depana.org, www.depana.org
Diumenge, 21 d´octubre, al matí, a Collserola. Grup d´Acció Forestal. Tasques de manteniment dels arbres i arbustos replantats en actuacions
anteriors i eliminació d’espècies invasores. Organitzada per DEPANA. T. 932 104 679, info@depana.org, www.depana.org
Diumenge, 21 d´octubre, de les 11 a les 13 hores, a Roquetes. El bosc és de tots, netegem-lo! T'agrada que l'entorn pel que passeges estigui
net? Posa el teu granet de sorra, la natura et necessita! Els naturalistes del GEPEC hem preparat, per 4t any consecutiu, una jornada de voluntariat:
Neteja de l'entorn en la que, a més, podràs explorar els tresors naturals que tens tant a prop! Vine amb tota la família, transmetem l'estima per la
natura a totes les generacions! Vine Diumenge al pati de l’escola de naturalistes del GEPEC lo Caro de Roquetes, antic edifici La Ibèrica (davant la
Biblioteca) de Roquetes,i dóna un cop de mà al Medi Ambient! A més, després dinarem de pa i porta tots junts (cadascú porta alguna cosa i ho
compartim entre tots) Com més serem, més riurem! I necessitem moltes mans! Organitzada pel Gepec. T. 977331142. www.gepec.cat
Diumenge, 28 d´octubre. Natura salvatge al Garraf. Itinerari llarg i exigent dins del parc natural del Garraf. Estudi de les seves particularitats
geològiques com ara la gran abundància d’avencs i coves, l’observació d’ocells, la flora i els rastres d’animals. A càrrec de David Rodés. Organitzada
per DEPANA. T. 932 104 679, info@depana.org, www.depana.org

