Butlletí trimestral
Hivern 2001-2002
Núm. 52

LIMNOS
Associació de Defensa del Patrimoni Natural de Banyoles i Comarca

Sumari
• L’interès del Pla de
l’Estany
• Reglament d’Activitats de
l’Estany
• Cap a un turisme sostenible
• Llibre recomanat
• L’àliga calçada
• Notícies
• Citacions de fauna
• Activitats
• Les has reconegut?

UN NOU HABITANT DE LA COMARCA

EDITORIAL

EL PLA DE L’ESTANY, UN ESPAI NATURAL DE
GRAN INTERÈS

Des de Limnos no ens cansem de reclamar una protecció efectiva dels espais naturals de la nostra
comarca. A vegades ens sentim sols i pensem que potser som els únics que veiem un futur millor només si es
realitza una gestió sostenible que impliqui la conservació d’aquests espais naturals. El passat mes de
desembre vam animar-nos quan vam assistir als “Col.loquis de tardor” organitzats pel CECB, sobre “La
gestió dels espais naturals”. Allà vam adonar-nos que no estem sols i que en molts altres llocs hi ha persones
que no només pensen com nosaltres, sinó que estan fent una feina molt important perquè els seus ideals
conservacionistes deixin de ser una utopia irrealitzable i es converteixin en una realitat palpable de la que
pot gaudir tothom.
I és que els conferenciants, que provenien d’arreu de Catalunya, a part de compartir amb nosaltres els
seus coneixements i els treballs que realitzen, van alabar el patrimoni natural del Pla de l’Estany, així com
el seu potencial per “explotar-lo” en el millor sentit de la paraula, és a dir, de forma respectuosa i sostenible.
No és que ens diguessin res que no sabéssim ja, però sí que podem dir que les seves paraules van
servir de revulsiu per encoratjar-nos a seguir reclamant la valoració del patrimoni natural de la nostra
comarca. I no només de la conca lacustre de l’Estany i tots els fenòmens hidrogeològics que hi estan
associats (estany intermitent d’Espolla, estanyols de Sant Miquel de Campmajor), sinó també d’altres espais
que potser a vegades deixem una mica de banda, com són les muntanyes de Rocacorba o les zones rurals,
de gran importància ecològica.
L’assistència a aquests col.loquis ens ha obligat a reflexionar sobre el futur que espera a la comarca si
es continua amb la tendència actual, l’endarreriment que portem respecte a altres llocs i la necessitat de fer
canviar les coses.
El problema, com sempre, és l’economia. Malauradament, els especuladors són una espècie que no es
troba en perill d’extinció, i contra la que s’ha de lluitar. I no parlem només d’especuladors urbanístics, sinó
també d’especuladors turístics o especuladors esportius. Persones que només pensen en omplir-se les
butxaques, en promocionar unes activitats concretes perquè els poden aportar grans quantitats de diners en
poc temps, sense tenir en compte quin efecte poden tenir en el medi, que per a ells no és més que un
substracte que modificar per al que volen fer. D’això se’n va parlar, i força, durant els col.loquis. També
se’n parla en l’article sobre sostenibilitat d’aquesta mateixa revista.
Els ecologistes som dels pocs col.lectius, per no dir l’únic, que pensem en el benestar de la societat de
forma global en lloc de pensar en nosaltres mateixos, encara que a vegades hi hagi persones que creguin
que només pensem en el benestar dels animals, fet pel qual alguns no ens poden ni veure. Ens és ben igual,
perquè sabem que tenint cura del medi ambient, tenim cura de tots els seus habitants, vegetals, animals i
humans, ho creguin o no.
S’hauria d’anar cap a una gestió que fomenti la conservació dels espais naturals i rurals de la nostra
comarca, explotant els recursos de forma sostenible, amb unes agricultura i ramaderia menys intensives,
amb un turisme rural, cultural i natural de qualitat, una minimització dels residus urbans i industrials, una
pràctica d’esports respectuosos amb el medi,... i tantes altres activitats que permetrien a la totalitat de la
població, i no només a uns quants, assolir una bona qualitat de vida.
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AMB EL SUPORT DE

REGLAMENT D’ACTIVITATS DE
L’ESTANY (14)

DISPOSICIÓ FINAL (i 2)

TRANSCRIPCIÓ DEL TEXT
11.- Disposició final (i 2).
Article 39.Tots els usos i activitats que no s’hagin esmentat no
estan permesos. Es deixa a criteri de l’Ajuntament, prèvia
proposta del Regidor d’Estany i Medi Ambient, una vegada complerts els tràmits procedents, permetre o no la
seva realització.
Totes les sol.licituds per dur a terme qualsevol ús o activitat hauran de ser presentades a l’Ajuntament amb una
antelació mínima de 30 dies, fent esment d’allò que es
menciona en el paràgraf següent.
Les entitats, persones o organismes que pretenguin
realitzar regularment diverses activitats o usos durant
l’any hauran de sol.licitar el permís per a la realització durant el mes de gener de cada any.
Tota concessió de permís per a qualsevol ús o activitat
podrà implicar efectuar un dipòsit metàl.lic o qualsevol tipus de garantia admesa en Dret a la Caixa Municipal per la
quantitat de pessetes que determinarà l’Ajuntament a
proposta del President de la Comissió d’Estany i que podrà arribar fins a les 250.000 Pta, per a cada ocasió, amb
la finalitat de respondre dels perjudicis que es puguin
causar, així com de retornar les coses al seu estat
anterior, ademés sense perjudici de les responsabilitats en què pugui incórrer el sol.licitant per les infraccions
que cometi, i també la responsabilitat civil o penal que
pugui esdevenir del fet.
L’Ajuntament, si procedeix, retornarà el dipòsit fet,
després de la informació rebuda del Regidor de Medi
Ambient el qual abans ho haurà fet a Dipositaria.
La Comisió de Govern de l’Ajuntament o l’òrgan que la
pugui substituir, prèvia proposta del Regidor de Medi
Ambient, tindrà facultat per elevar la xifra a dipositar fins al
límit que fixin les Ordenances.
Les responsabilitats s’exigiran sempre a la persona o
entitat que sol.liciti el permís, la qual es farà càrrec de l’organització, el desenvolupament i el bon fi de l’activitat o
ús.
En el cas que algun sol.licitant no oferís prou garanties
de solvència per respondre de les responsabilitats que
es puguin produir, la Comissió de Govern de l’Ajuntament, prèvia proposta del Regidor d’Estany i Medi Ambient, tindrà facultats per exigir-li una aportació, aval,
fiança o assegurança de caució en quantitat suficient.
Així mateix, l’esmentada Comissió de Govern, prèvia
proposta del Regidor de l’Estany i Medi Ambient, podrà
acordar quan de l’activitat o ús es desprenguin criteris
racionals per a la seva sol.licitud, exigir al sol.licitant que
subscrigui una pòlissa d’assegurances a favor de l’Ajuntament amb una quantitat suficient que es determinarà
en cada cas, la qual cobrirà els possibles riscos i responsabilitats i especialment, els riscos ecològics i de contaminació de les aigües o de l’ambient.
El no compliment per part dels sol.licitants pel que fa
referència a terminis, dipòsits, garanties de solvència i
pòlissa d’assegurances, si procedís, implicarà la denegació del permís sol.licitat.
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Tot permís concedit podrà ser cancel.lat (o ajornada la
data de l’activitat o ús) quan a criteri de l’Alcaldia, previ informe del Regidor de l’Estany i Medi Ambient, es produeixin circumstàncies de necessitat o d’ordre públic
que facin desaconsellables la seva realització, en aquesta situació no hi haurà dret a cap indemnització a favor
dels titulars.
Aquells usos contraris al que es disposa en aquest
Reglament, o disposicions sobre la matèria podran ser
resolts, cancel.lats, o expropiats, segons calgui, d’acord
amb la normativa vigent.
Article 40.Actualment la Corporació Municipal corresponent fixarà els preus públics que podrà percebre per qualsevol
dels usos assenyalats en aquelles ordenances i s’assegurarà que, com a mínin tots els ingresos que
generi l’Estany (publicitat, barques comercials, pesqueres, etc.) siguin centralitzats i reinvertits en la seva recuperació.
Banyoles, 23 de febrer de 1993.- L’Alcalde-President.
Signat: Joan Solana i Figueres.
OPINIÓ
Els dos darrers articles del Reglament d’Activitats de
l’Estany expliquen clarament com s’han de fer les sol.licituds per activitats a l’Estany, així com la responsabilitat
dels organitzadors en tot allò que pugui esdevenir. Queda clara la responsabilitat quant a presa de decisions del
Regidor de Medi Ambient, així com alguns criteris per decidir la realització o no de l’activitat. El que hauria de fer
l’Ajuntament de Banyoles és posar a la pràctica el que diu
el RAE, seguint les pautes que queden aquí ben definides. Una cosa que, a la pràctica, sembla que no té lloc.
Hem de fer esment també de la important afirmació
que marquem en negreta de l’article 39, on es diu que
després de l’activitat s’han de retornar les coses a l’estat
anterior. I ens fem una pregunta que, de moment, deixem en l’aire: és compatible aquesta afirmació amb la celebració dels Mundials de Rem, prevista per al 2004?
Tot i això, el més important dels dos articles que
comentem en aquesta ocasió és el que hem remarcat en
negreta de l’article 40, d’evident incompliment quan veiem que no hi ha cap mena d’inversió municipal en la recuperació de l’Estany, encara que s’hagi fet el 2001 una
inversió en una promoció turística on
es fomenta poc l’interès natural de l’espai i massa altres
activitats poc sostenibles.

Nota: en el proper número de
La Llúdriga farem el comentari dels articles dedicats a la
pesca que, com vam dir al seu
moment, van ser modificats el
1998.

SOSTENIBILITAT

CAP A UN TURISME SOSTENIBLE
AL PLA DE L’ESTANY

Turisme esportiu al Pla de l’Estany?

Turisme i Sostenibilitat

El govern català pretén convertir la nostra comarca en

El concepte de turisme sostenible no es refereix

el model pilot com a destinació del turisme esportiu.

només a la seva incidència sobre el medi ambient, sinó

D’entrada, podem afirmar que aquest model pot ser

que també ha d’introduir variables econòmiques, socials,

positiu per avançar cap a un turisme sostenible. Però les

culturals... El turisme sostenible ha de ser suportable

conseqüències que pot tenir aquest tipus de turisme

ecològicament a llarg termini, viable econòmicament i

sobre el territori varien en funció de l’esport que es

acceptable socialment. Els models turístics basats en la

pretengui prioritzar. Així, per exemple, el senderisme i el

massificació han resultat nefastos des d’un punt de vista

BTT tenen un impacte positiu, ja que valoritzen el medi

ambiental (han destrossat el territori), econòmic (gene-

ambient i incideixen sobre espais extensos (zones

ren desigualtat) i social (provoquen desarrelament cultu-

boscoses, camps de conreu...) en procés d’abandona-

ral).

ment degut a la davallada de les activitats humanes

El turisme sostenible és beneficiós no només perquè

relacionades amb l’explotació del bosc o el cultiu. En

no genera impactes ambientals. També ho és perquè

canvi, la potenciació excessiva d’esports com el rem i el

està vinculat a un tipus de turista amb un poder adquisitiu

piragüisme (que incideixen sobre un espai molt més petit

elevat i que respecta i s’interessa per la cultura i la identi-

i vulnerable, l’Estany de Banyoles) pot provocar impactes

tat del lloc que visita.

molt negatius. Un exemple clar són els Mundials de Rem

La nostra comarca té les condicions idònies per

del 2004, on s’ha previst la creació d’unes infraestructu-

potenciar-hi un turisme sostenible. En aquest sentit, tot i

res sobredimensionades i, en bona part, permanents.

que hi ha altres tipus de turisme que responen a les

Així doncs, si realment volem avançar cap a un turisme

exigències de sostenibilitat (turisme cultural, turisme de

sostenible, seria més lògic parlar d’un altre model de

patrimoni...), l’eix principal del nou model hauria de ser el

turisme on, sens dubte, l’esport hi jugaria un paper

turisme d’espais naturals i rurals.

important.
El turisme d’espais naturals i rurals
Aquest model turístic es pot desenvolupar fàcilment a tots els municipis de la nostra comarca. L’existència d’espais d’interés natural protegits (sobretot
l’Estany), d’extenses zones rurals amb predomini de
l’activitat agrària i d’àmplies zones boscoses és ideal
pel perfil del turista verd, que busca zones tranquil·les
per gaudir de la natura, per descansar, per practicar
esports (com el BTT o el senderisme...). Aquest tipus
de turista és molt beneficiós per diversos motius:
• Respecta el medi ambient i, en conseqüència,
produeix impactes molt minsos.
• Té un alt nivell cultural i, generalment, un poder
adquisitiu elevat.
• Reparteix les vacances al llarg de l’any i, per tant,
desestacionalitza l’oferta turística.
• Generalment s’allotja en cases de pagès restaurades, contribuint a la restauració del patrimoni de les
nostres viles.
L’administració hauria de potenciar aquest turisme i
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procurar que tota la població se’n vegi beneficiada. En

Turisme i Comarca

conseqüència, hauria de realitzar diferents polítiques

Com hem apuntat abans, el turisme esportiu que la

per assolir aquesta fita:

Generalitat pretén implantar al Pla de l’Estany no és, a

• Augmentar el nivell de protecció de la Conca Lacus-

priori, un model insostenible. Desgraciadament, però, la

tre de l’Estany de Banyoles (per exemple a Parc Natural).

realitat que es percep a l’Estany ens ho fa témer. El fet

Això incentivaria el turista verd a visitar la nostra comarca.

que l’única inversió important prevista a l’Estany sigui la

• Invertir part dels beneficis obtinguts del turisme en

celebració d’uns Mundials de Rem (amb unes infraes-

la millora del propi producte: restauració de patrimoni

tructures més impactants que les dels Jocs Olímpics)

natural i històric, recuperació de caminets, senyalització

juntament amb la desídia que estan demostrant les ad-

de zones, ajudes a la pagesia (que és qui manté el

ministracions envers l’Estany (veure editorial de La Llú-

paisatge mosaic característic de la comarca)... Aquesta

driga núm. 50) no és una bona perspectiva. En definiti-

inversió milloraria l’oferta i incrementaria l’arribada de

va, el turisme esportiu només serà sostenible si es vin-

turistes.

cula decididament al turisme d’espais naturals i rurals. Si

• Impulsar en els pobles petits de la comarca un sector serveis (especialment hostaleria, restauració, agrobo-

no és així, caminarem cap a un model incert i caldrà estar
atents als impactes que produeixi.

tigues...) vinculat a aquest tipus de turisme. Això ajudaria
a recuperar la vitalitat que aquests pobles han perdut en
els últims anys. A més, d’aquesta manera, els beneficiats
pel turisme rural no serien només els propietaris de les
masies on s’hostatgessin els visitants.

LLIBRE RECOMANAT
Animales de nuestras ciudades. Guía ilustrada de
la fauna urbana de la península Ibérica y Baleares.
Anna Omedes, Juan Carlos Senar i Francesc Uribe. Editorial
Planeta, 1997. Molts animals trien l’àmbit urbà per viure. Encara que les condicions no sempre són les més adequades,
molts invertebrats i vertebrats s’aproximen a les grans concentracions humanes, un hàbitat poc natural però que afavoreix el
creixement de les seves poblacions.
Els autors, biòlegs del Museu de Zoologia de Barcelona,
ens apropen a aquesta fauna a vegades desconeguda. Els capítols introductoris donen una àmplia visió del medi urbà com a
hàbitat dels animals i tracten temes tan interessants com la presència d’espècies exòtiques.
La major part del llibre, però, fa un repàs sistemàtic a cadascun dels grups i espècies de les ciutats que ens són més properes, siguin costaneres o d’interior.
Les fitxes són molt completes, amb les dades bàsiques habituals d’identificació, distribució, hàbitat i biologia. També inclouen informació molt més particular, com les indicacions per a
l’observació de cada espècie o grup faunístic.
Una part de la fitxa utilitza simbologia que ens indica no sols
el nom comú en diferents idiomes de les comunitats autònomes, sinó també de la comunitat europea, i altres dades molt
interessants, com el període diari d’activitat (diürn, nocturn,...),
la densitat de l’espècie en la ciutat, els mesos en què es pot
veure o la distribució a la Península i Balears.
Tot plegat molt útil per a aquells que no es poden desplaçar
a ambients naturals per observar fauna, o que simplement volen trobar un nou atractiu per a la vida urbana.
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Moisès Jordi Pinatella

DOSSIER

L’ÀLIGA CALÇADA, UN NOU HABITANT DE LA
COMARCA

Una de les aus que actualment està experimentant una

Vistes des de sota, les àligues

expansió més important a Catalunya és l’àliga calçada,

de fase fosca (fig. 2: A) són d’un

una rapinyaire característica dels ambients de la munta-

marró xocolata quasi uniforme,

nya mitjana. Darrerament se n’han recollit moltes cita-

però més aclarit a la cua. En

cions a la comarca, i hi ha indicis fiables de la seva repro-

destaca únicament una franja

ducció en els boscos de Rocacorba. Un repàs a la seva

més clara (fig. 2: A3) que

biologia i a la seva situació a Catalunya i a la comarca ens

presenten a cadascuna de

permetrà conèixer millor aquesta espècie, cada vegada

les ales, prop de les pun-

més freqüent al nostre cel.

tes, en un disseny que
pot recordar el del milà

Característiques morfològiques i identificació

negre

(Milvus

miFig. 2B

grans). Els diferencia
L’àliga calçada, Hieraaetus pennatus (fig. 1), és una

clarament la cua, ja

rapinyaire de mida mitjana que està considerada com

que en els milans és escotada. En canvi, els individus de

l’àliga més petita del nos-

tre territori. Amb 42-55

fase clara (fig. 2: B), molt freqüents, tenen les plomes

cm de llargada del

que recobreixen les ales (infracobertores alars) i les de

cos, 110 - 135 cm

l’abdomen de color blanc (fig. 2: B1, B2), mentre que les

d’envergadura alar i

plomes de vol (primàries i secundàries) són marró fosc,

un pes de 700-900 g,

amb l’excepció d’aquesta mateixa franja clara cap a

té unes dimensions simi-

l’extrem de l’ala. La cua i el cap són de color gris-canyella,

Fig. 1

lars a l’aligot comú (Buteo

més clars que les plomes de vol.

buteo), del qual es diferencia fàcilment en vol

Per sobre (fig. 2: C), totes les àligues calçades

per tenir les ales més esbeltes i la cua llarga i angulosa

presenten el mateix patró característic i inconfusible,

(fig. 2: A, B). Quan planeja, sol presentar la típica silueta

amb un contrast molt marcat entre les plomes de vol

de les àligues, amb les plomes de la punta de l’ala

(primàries i secundàries) fosques (fig. 2: C4) i unes

(primàries) exteses com si fossin els dits de la mà (fig. 2:

bandes diagonals (fig. 2: C6, D6) més clares, ocràcies,

A, B), però de vegades aquestes plomes es pleguen i

que corresponen a les plomes que recobreixen l’ala

fan que les ales semblin punxegudes (fig. 2: C). El nom

(supracobertores alars mitjanes). També es pot arribar a

d’àliga calçada li ve donat perquè té les plomes de les

apreciar la franja clara prop de l’extrem de l’ala (fig. 2: C3),

potes molt desenvolupades i li recobreixen totalment els

tot i que no destaca tan fortament com per sota. La resta

tarsos, com si fossin uns mitjons de ploma. Aquest tret

del cos és marronós, però la

distintiu el presenten únicament les àli-

Fig. 2C

cua presenta una taca blan-

gues més grans, però no les de dimen-

ca a la base (fig. 2: C5), al

sions similars a la calçada. La co-

carpó (supracobertores cau-

loració del plomatge és va-

dals), visible només des de so-

riable segons els individus, amb dues fases

Fig. C

bre. També es poden apreciar
–especialment en visions su-

(fosca i clara) ben

perior o frontal– dues taques

diferenciades i

blanques situades a l’inici de

algunes
Fig. 2A
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mes

for-

l’ala, a banda i banda del coll (fig.

inter-

2: C7, D7), que recorden el dibuix

mitges.

típic de l’arpella (Circus aeruginosus) i

que poden portar a confusió en els individus de fase

nupcial és molt espectacular, amb l’execució, per part

fosca. Però si ens fixem en el perfil de vol, que és molt

dels dos membres de la parella, de vols circulars, picats,

pla (fig. 2: D), es diferencien fàcilment (l’arpella té un

remuntades ràpides i entrexocats d’urpes, mentre criden

perfil característic en V, amb les ales alçades respecte al

ostensiblement. Els crits i els vols amb grans inflexions,

cos).

que alternen picats i remuntades verticals, els serveixen
també per marcar el territori. Fan el niu en arbres alts i la
femella sol posar dos ous, que incubarà ella sola durant
un mes (generalment pel maig), mentre és alimentada
pel mascle. Els polls resten al niu dos mesos més (juny i
Fig. 2D

juliol), passat aquest temps comencen a volar acompanyats dels pares i al cap d’un parell de setmanes més ja
són independents. Des de finals d’agost fins a principis

Ecologia i comportament

d’octubre marxen cap a les zones d’hivernada. GeneralL’àliga calçada és una rapinyaire migradora, que hiverna

ment, els joves marxen un parell de setmanes abans que

a l’Àfrica subsahariana (excepcionalment alguns indivi-

els adults. A l’hivern es poden veure esporàdicament

dus es queden al sud d’Europa), es concentra per migrar

algunes àligues calçades a zones humides properes a la

a les sabanes i estepes verges i cria a l’estiu al Magreb i a

costa, ja sigui en pas migratori o en hivernada. A Mallorca

la meitat sud del continent europeu (fig. 3), especialment a la península Ibèrica (on hi ha la població
més nombrosa), França central, la península balcànica, Ucraïna, la regió caucàsica i també a Turquia. Sol arribar a les zones de cria durant el mes
d’abril, que és quan es retroben les parelles, ja
que durant l’hivern porten una vida solitària. Es
creu que l’àliga calçada va a criar sempre al mateix
lloc, de manera que les parelles es mantenen estables durant tota la seva vida perquè coincideixen cada primavera en el mateix territori de
cria. Viu a la muntanya mitjana, especialment a
indrets amb turons i petites muntanyes (fins als
1600 m d’altitud) en què s’alternin els boscos
esclarissats amb terrenys més oberts o zones
arbustives. Se’l pot considerar un ocell de bosc.
És molt exigent a l’hora d’escollir els llocs de cria,
prefereix els alzinars o els boscos caducifolis a les
pinedes i no s’adapta bé a les tales de boscos
que s’apliquen en les explotacions forestals

Fig. 3. Distribució europea de l’àliga calçada.

modernes.

i a Menorca hi ha poblacions residents, que hi són tot
l’any, i solen aprofitar els penya-segats marins, on cons-

L’alimentació d’aquesta àliga es basa principalment en
les aus petites i mitjanes, els rèptils i els petits mamífers,

trueixen el niu sobre arbustos o, més rarament, sobre
algun repeu.

que sol caçar amb picats successius des de gran altitud,
tot i que també practica els vols baixos de prospecció o la

Situació a Catalunya

cacera a l’aguait, en arbres que es trobin a prop de
clarianes. Pot complementar la seva dieta amb insectes,

A Catalunya, l’aliga calçada és una rapinyaire nidificado-

que captura mentre camina per terra. El comportament

ra estival escassa i localitzada, en regressió generalitzada
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durant els dos últims segles, tot i que en els darrers anys

exemplars junts al Maresme, el 9.X.1997). Com a

està experimentant una expansió considerable. És més

curiositat, a Tarragona i a Santpedor (al Bages) alguns

abundant al Prepirineu i a les comarques occidentals, on

individus hivernants o en migració s’han vist caçant

troba els hàbitats més apropiats, i des d’aquestes re-

coloms en els nuclis urbans, de manera que podrien

gions s’està estenent per tota la Catalunya interior. L’any

contribuir a controlar de forma natural les poblacions

1983 (FERRER et al., 1986) es considerava que hi havia

d’aquestes aus.

únicament cinc parelles amb indicis de niar, totes elles a
les comarques occidentals (Pallars Jussà, Segrià i Baix

Situació a la comarca

Ebre, en el seu límit amb la Terra Alta), es tenia per un
migrador rar i la seva presència com a hivernant era

A la nostra comarca, l’expansió de l’àliga calçada també

gairebé excepcional. Les últimes dades publicades

s’està fent notar. Les observacions són cada vegada

(COPETE, 1998, 2000; MARTÍNEZ VILALTA, 2001), en

més nombroses a diferents indrets de la comarca i ja hi ha

canvi, donen una xifra de fins a 9 parelles nidificants (cria

indicis de cria a Rocacorba. S’han vist individus sols al pla

segura al Bages, el Berguedà, l’Alta Ribagorça, el Pallars

de Martís (1.I.01) i al riu Fluvià (9.IV.01), que segurament

Sobirà, el Solsonès i la Segarra, i indicis a l’Alt Urgell, la

correspondrien a àligues hivernants o en migració

Noguera i el Ripollès) els anys 1996, 1997 i 1998. Durant

(dades recollides per Carles Feo i Quer). Però el fet més

els darrers anys se n’han detectat també a comarques

rellevant és que aquest estiu s’han detectat diversos

més orientals, fins a la Garrotxa.

individus a la part alta del massís de Rocacorba.
Aquestes observacions fan pensar que una parella

Els treballs de camp de l’Atles d’Ocells Nidificants de

d’àligues hi pot haver criat. De fet, l’hàbitat és adequat, ja

Catalunya, que està realitzant el Grup Català d’Anella-

que hi ha abundància de boscos d’alzines i caducifolis,

ment entre 1999 i 2001, permeten constatar detallada-

amb arbres alts on podrien construir el niu, i tant les valls

ment aquest procés expansiu. Segons les dades recolli-

de Sant Miquel de Campmajor com també les de

des durant els dos primers anys d’aquest període, s’ha

Granollers de Rocacorba i Canet d’Adri presenten una

passat de 2 individus a tot Catalunya, en l’Atles de 1983,

estructura en mosaic amb alternança d’espais oberts

a 33 individus en el nou Atles, quan tot just s’han explo-

(camps, prats, zones de matolls, ...) amb turons i

rat 189 quadrícules (que representen un 49,1% del terri-

bosquines,

tori). L’expansió de l’àliga calçada, la més gran experi-

requereix el territori de cacera d’aquesta espècie.

idònia per a les característiques que

mentada per qualsevol espècie a Catalunya durant
aquest període, s’atribueix a l’increment de la superfície

La primera observació d’àliga calçada a Rocacorba va

arbrada del país i a que aquesta rapinyaire escapa a la

ser el dia 12.IV.01, quan es van veure dos individus, un

pressió cinegètica, atesa la seva condició d’estival. La

de fase clara i un altre de fase fosca. Per aquelles dates,

seva supervivència depèn, bàsicament, del manteni-

tant es podia tractar d’una parella que s’estigués establint

ment dels hàbitats de cria: les zones boscoses de mun-

per criar com d’individus en migració. Posteriorment, ja

tanya mitjana.

fora de l’època de pas, es va veure diverses vegades un
sol exemplar (12.V.01,

2.VI.01, 1.VII.01, 4.VII.01,

La seva presència com a hivernant, restringida a les

22.VII.01), sempre per la mateixa zona on s’havia vist

zones costaneres, és també cada vegada més freqüent.

abans la parella. Les primeres observacions correspo-

Els anys 1997 i 1998 s’ha detectat regularment entre

nien, quan es va poder apreciar bé, a l’individu de fase

octubre i març a les principals zones humides litorals

fosca. Segons el cicle reproductor d’aquesta espècie, es

(aiguamolls de l’Empordà, delta del Llobregat, delta de

podria tractar del mascle, ja que la femella restaria al niu

l’Ebre i desembocadura del Francolí), en nombre de 2-3

durant la incubació i per tant no es tornaria a veure fins

individus a cadascuna. Els passos de migració, localitzats

que s’hagués acabat aquest procés (de fet, l’individu de

a l’abril i al setembre-octubre, han permès durant aquests

fase clara no es va tornar a detectar fins el 4.VII.01). En

anys observar tant individus isolats o en grups reduïts

una de les observacions estivals (22.VII.01), l’àliga exe-

com alguns grups nombrosos d’àligues (fins a 55

cutava el típic vol acrobàtic de marcatge del territori, amb

La Llúdriga. Hivern 2001-2002. Número 52

picats i remuntades verticals.

distribució. La seva supervivència depèn d’una gestió
sostenible de les explotacions forestals, que hauria

Finalment, el 12.VIII.01 i el 18.VIII.01 es van observar

d’evitar les tales massives i permetre el manteniment de

tres individus. En la primera ocasió, tots tres eren de fase

boscos madurs amb arbres de gran tamany, al costat de

fosca, mentre que la segona vegada un d’ells era de fase

zones arbustives i clarianes. La preservació d’aquest

clara. Aquestes últimes dades, segurament massa

mosaic d’espais naturals és, per tant, la clau per a la

primerenques per correspondre al pas migratori de

consolidació d’aquesta espècie a la comarca, per evitar

tardor, podrien indicar que la cria va concloure amb èxit.

una segona extinció que, si la biodiversitat té algun valor,

Segons aquesta interpretació, els dos polls serien de

ens faria altra vegada una mica més pobres.

fase fosca. Els individus observats el 12.VIII.01, per tant,
correspondrien als joves acompanyats del mascle adult,

Referències

mentre que el 18.VIII.01 anirien acompanyats de la

COPETE, J.L., ed. (1998) Anuari d’ornitologia de

femella (o bé es tractaria dels dos adults acompanyats

Catalunya 1996. Grup Català d’Anellament, Barcelona,

d’un dels joves). Amb posterioritat a aquesta data no es
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va tornar a veure cap àliga calçada, tot i que es van
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transmesa a través dels topònims locals, el terme Golany
(que correspon a un puig i als cingles del vessant

Xavi Vila

septentrional

Biòleg

del

massís de

Rocacorba)

significa

precisament lloc d’àligues.
Figures:
Possiblement aquesta espècie s’hauria extingit de la
comarca durant un temps, i ara torna a recuperar el seu

Figura 1. Una àliga calçada de fase fosca. Segons
GÉNSBØL (1984).

antic territori, en aquesta tendència generalitzada dels

Figura 2. Siluetes característiques de l’àliga calçada en

últims anys d’expandir-se per Catalunya. Ens trobaríem,

vol: visió ventral de la fase fosca (A), visió ventral de la

en tot cas, en el límit Est de la seva zona de nidificació, i fase clara (B), visió superior (C), visió frontal (D). Segons
difícilment podrà establir territoris de cria més orientals, ja
que els hàbitats no són els més adequats. Els boscos de
Rocacorba són l’últim reducte de l’àliga calçada, al límit
del seu territori, la part més sensible de la seva àrea de
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GÉNSBØL (1984).
Figura 3. Mapa de distribució de l’àliga calçada durant
l’època de cria. Segons JONSSON (1993).
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NOTÍCIES
En les citacions de fauna informem cada trimestre de
les espècies que han passat per la nostra comarca.
Tot i això, hi ha altres aus que passen l’hivern a la
península Ibèrica però que, per diverses raons, no
veiem per aquí. Repassem algunes de les espècies
que ens perdem. Les coneixes? (Solució a l’última
pàgina).
Matinals de tardor. Aquesta
tardor, hem reprès el costum de
fer sortides matinals. El passat 14 d’octubre, un
total de set persones
ens vam trobar a l’església de Porqueres per
anar a fer una volta diferent. No
anàvem a veure un lloc bonic: la
intenció era visitar la zona del
1
puig Clarà, cremada el passat 18
d’agost. Vam fer un itinerari circular
pujant per Matella, arribant fins al cim
mateix del puig Clarà i baixant per Torrentmal.
Vam poder observar sobre el terreny el perill d’erosió del
sòl que comporten els incendis, el silenci que predomina a les zones cremades o el risc que es produeixin plagues d’insectes en la vegetació que ha quedat. També
vam veure que el que de lluny sembla negre i cremat, de
prop comença a reverdir. Arreu rebroten les plantes i
amb elles l’esperança; això ens va dur a reflexionar sobre
quina ha de ser la millor manera de regenerar la zona, si
treure tot el que està cremat, possiblement fent malbé el
que s’esforça a néixer, i replantar o deixar que creixi tot al
seu aire. Farem les oportunes consultes a tècnics forestals per veure quina pot ser la millor solució per recuperar
el puig Clarà.
L’altra matinal d’aquesta tardor va ser l’11 de novembre.
La sortida per la fageda i la riera de Rocacorba va quedar
anul.lada oficialment a causa del mal temps que feia
aquell dia, però els quatre agosarats assistents, desafiant el vent i la pluja, van fer part del recorregut previst.
Pareu atenció al calendari d’activitats del proper any, perquè tornarem a programar aquesta excursió per la muntanya de Rocacorba.

2

Limnos va participar a les
barraques de Banyoles.
Limnos, aquest any, s’ha encarregat de la neteja dels gots reutilitzables que es van utilitzar per
les festes de Sant Martirià, tal i com
ja anunciàvem a la darrera Llúdriga.
La iniciativa per part de la comissió
de barraques de gestionar la neteja i
devolució dels gots retornables va
ser acollida amb entusiasme per
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l’entitat. Des de Limnos creiem que la utilització de gots
reutilitzables en la celebració d’actes multitudinaris com
concerts, festes de barri, dinars populars, alleugereix de
manera significativa el pes dels residus que actualment
la nostra societat genera. D’aquesta manera segur que la
brigada municipal va tenir menys feina a l’hora de netejar
el recinte de barraques un cop acabats els concerts. I
per a tots els qui hi érem, ens va resultar més agradable
poder gaudir de les barraques sense aquella acumulació
de plàstics pel terra. Tot i això, aquest fet no ha de quedar només com una anècdota. Esperem que es repeteixi en els propers anys, tant si ho fa la nostra entitat
com qualsevol altra de la comarca.
Ens trobem en un moment en què la iniciativa de grups
socials ha d’agafar el relleu a les polítiques institucionals.
Ja n’hi ha prou de dir: "si no ho fan des de l’ajuntament ja
ens està bé! No ho farem pas nosaltres!". I més ara que
s’està implantant a Banyoles el Pla d’Acció Local per la
Sostenibilitat (PALS), emmarcat dins l’Agenda 21 Local,
que intenta fomentar una democràcia més participativa
en l’acció del govern municipal. D’aquesta manera podrem decidir sobre temes que ens afecten: la mobilitat
ciutadana, l’ús de les energies i els recursos, les barreres arquitectòniques, el model d’urbanisme,... i un munt
de temes. Ara bé, tot dependrà de l’interès de les institucions perquè les estratègies adoptades cap a la sostenibilitat tirin endavant en forma d’ordenances i reglaments municipals. Si no és així haurem fracassat i tot
quedarà arxivat en un calaix del nostre benvolgut Regidor de Medi Ambient.

Degradació
dels boscos i
pèrdua de camins
a
les
muntanyes de
Rocacorba. Els
boscos de les muntanyes de Rocacorba,
situades entre les comarques del Gironès, el Pla de
l’Estany i la Garrotxa, i que
3
constitueixen un indret protegit per la Llei del PEIN (Pla
d’Espais d’Interès Natural), estan
patint des de fa uns anys una forta degradació a causa
de les tallades de bosc abusives que s’hi fan, fets que ja
havíem denunciat anteriorment.
La darrera agressió a aquest espai, han estat les tales
fetes a la zona del collet de Portelles, coll Saposa i coll
del Faig o de la Pedra dels Tres Senyors. Aquestes
tallades han comportat l’obertura de nous vials fet que, a
banda dels processos erosius que hi van associats, ha
provocat la pèrdua o el deteriorament dels camins i corriols antics.
Concretament, en aquesta ocasió han quedat restes de
la tallada escampades per tota la zona, s’ha tapat amb
brancatge bona part de l’antic camí de Granollers de
Rocacorba al coll Saposa, per can Plana i El Portelló, i
l’obertura de nous vials per desemboscar ha anorreat

bona part d’aquest tradicional camí.
En aquestes actuacions forestals s’ha incomplert el Decret 64/95, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures
de prevenció d’incendis forestals. Concretament no se
n’ha respectat l’article 12, que indica que les capçades i
el brancatge s’han de retirar, trossejar o triturar i que no
poden quedar restes de les tales a menys de 20 metres
dels camins. Cal remarcar que els municipis amb territori
a les muntanyes de Rocacorba (Canet d’Adri, Sant Martí
de Llémena i Sant Miquel de Campmajor) figuren a l’annex del Decret 64/95 com a municipis inclosos en zona
d’alt risc d’incendi forestal.
Per tot això, conjuntament amb el Centre Excursionista
de Banyoles, ens hem adreçat a la secció de recursos
forestals del departament de Medi Ambient de la Generalitat a Girona per denunciar aquests fets i per demanar
que els agents forestals, o altres autoritats competents,
facin un control de l’acompliment de les condicions que
s’indiquen en les autoritzacions vigents per a l’execució
dels aprofitaments forestals dels boscos.
En el cas concret del camí de Granollers de Rocacorba al
coll Saposa, per can Plana i El Portelló, demanem que
es faci restaurar la part malmesa d’aquest camí a causa
de l’obertura de pistes de desemboscar i que es facin retirar totes les restes de brancatge que han quedat escampades per la zona.
Hem posat, també, tots aquests fets en coneixement
dels bombers de Girona, a causa del perill d’incendi que
representen les restes de les tallades que han quedat
abandonades en aquest indret.
Finalment, demanem que s’aturi la concessió de nous
permisos d’aprofitaments forestals dels boscos a tot el
massís de Rocacorba en general, fins que es determini
el pla de protecció i s’aprovi el pla de gestió de la zona inclosa en el PEIN d’aquest paratge.

L’ajuntament de
Banyoles e s tassa la v e g e tació d'un
tram de riba de
l'Estany. Una brigada de l'Ajuntament ha realitzat una estassada de la
4
vegetació en un tram d'Estany inclòs dins el PEIN, des
del Parc de la Draga fins a la
Caseta de Fusta. També s'han
realitzat altres feines al Parc i a la
zona urbanitzada del passeig de l'Estany, encara que aquí les actuacions són menys impactants. Limnos va adreçar una queixa a l'Ajuntament i va
demanar explicacions dels fets a la Regidoria de Medi
Ambient. Se'ns va respondre que era una actuació puntual, que va consistir en tallar la bardissa, deixant els
peus d'arbres de ribera. Limnos va explicar a la regidoria
que aquestes estassades l'únic que fan és afavorir que
torni a sortir la bardissa i que no tenen sentit sense cap
pla de gestió de la vegetació. L'any vinent la zona estarà
igual o pitjor de bardissa i la feina de jardineria no haurà
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servit per a res. Una cosa és retirar la vegetació del camí i
de les vores, i una altra és estassar fins als recs de
vimeteres, creant accessos a llocs fins ara impenetrables, eliminant els peus petits d'arbres, els equisets o
cues de cavall i perdent temps i diners inútilment.

Col.loquis de tardor. La gestió dels
espais naturals. Els dies 15 i 16 de desembre va tenir lloc una nova edició d’aquests col.loquis que organitza anualment
el CECB (Centre d’Estudis Comarcals de
Banyoles). En aquesta ocasió,
per la temàtica triada,
Limnos hi va collaborar
amb
una xerrada titulada “Problemàtica ambiental dels espais
5
naturals de la comarca i propostes de gestió”. La nostra veu va
ser Carles Feo, coordinador de l’entitat, que va presentar, en un treball de gran
qualitat, la nostra postura pel que fa a la protecció dels
espais naturals del Pla de l’Estany, no oblidant de posarhi unes notes d’humor, fent oblidar als assistents que
anàvem malament de temps i que, en ser l’última xerrada
de la tarda, acabaríem tard. Mirarem de poder-ne fer una
adaptació per al proper número de La Llúdriga.
Les inclemències meteorològiques (era el cap de setmana de les nevades) no van impedir el bon desenvolupament de les jornades, havent-hi una important afluència
de públic molt variat que va participar activament durant
tot el col.loqui amb les seves consultes i aportacions,
demostrant el seu interès pel tema. Només una de les
xerrades de diumenge es va haver d’anul.lar en no poder desplaçar-se el conferenciant.
Quant al contingut, hem de felicitar al CECB pel seu bon
criteri a l’hora de triar els temes a tractar, ja que el col.loqui va formar un conjunt molt homogeni quant a continguts, sense repeticions de temes en les diferents conferències.
Com a conclusió general, es pot dir que val la pena
dedicar esforços a la protecció dels espais naturals, que
aquesta ha d’anar acompanyada d’una bona educació
ambiental de la població, i que el creixement urbanístic
s’hauria de frenar.
Quant al Pla de l’Estany, tothom va estar d’acord que hi
ha moltes zones d’interès natural i cultural (zones humides, boscos, espais rurals), i que cal una bona coordinació entre tots els implicats (població, administracions) per
a valorar-les i protegir-les com es mereixen.

La Generalitat inicia els tràmits per a la inclusió de
l'Estany de Banyoles al
tractat Ramsar. Recordareu que Limnos va enviar una carta reclamant la
declaració de l'Estany com a
espai Ramsar (Zona Humida d'Importància
Internacional) al Ministerio
6
de Medio Ambiente i al Departament
de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya (veure La Llúdriga núm. 50).
Això podria suposar un reconeixement molt prestigiós
per al nostre Estany, per a la conca lacustre i per a la
nostra comarca. Els tècnics del Departament de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya estan treballant
en aquest tema, han redactat la fitxa informativa inicial i ja
han demanat l'aprovació dels Ajuntaments de Banyoles i
Porqueres per dur-ho endavant. Tot i això, cal ser realista i pensar que encara falta molta feina i burocràcia per
arribar a l'objectiu final, i que tot just comencem. Aquest
any sembla que hi ha bastants zones humides
espanyoles que volen aspirar a aquesta catalogació i la
competència pot ser un punt en contra. Malgrat això,
confiem que els valors ecològics i hidrològics d'aquest
singular espai que és l'Estany de Banyoles i els seus
estanyols rebin en un futur proper aquest important
reconeixement internacional.

Participació de Limnos a l’Agenda 21
local. El mes de novembre, al Teatre Municipal, l’Ajuntament de Banyoles va presentar l’Agenda 21 local, en què es començarà a treballar per redactar el Pla
d’Acció Local per la Sostenibilitat (PALS).
Tot i que la
feina de coordinació la
portarà l’Escola de Natura de Banyoles, s’ha
demanat a Limnos la re7
dacció de l’apartat de biodiversitat, en què ja ens hem posat a treballar. La idea de la presentació era per convidar a la participació a totes aquelles persones que viuen a Banyoles i a qui interessi
expressar la seva opinió, alhora que s’explicava en què
consisteix una Agenda 21 i s’informava de totes les
activitats que tindran lloc, incloent enquestes i tasques
de difusió. Després d’un parlament de l’Alcalde de Banyoles, el Regidor de Medi Ambient i representants de
l’Escola de Natura, es va oferir la pel.lícula “Baraka”.
Finalment es va convidar als assistents a un berenarsopar amb embotits.
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Sortida ornitològica a l'Illa del Fluvià. El passat 23 de desembre a
les 9 del matí, iniciàvem una excursió cap al riu Fluvià per descobrir
un dels llocs més bonics de la comarca. El fred i la proximitat de
les festes no van espantar
les 15 persones que
ens vam aventurar fins
8
a Esponellà. Allà vam
seguir l'anomenat camí de
les rescloses, un bonic camí de terra d'uns 4 km que recorre la riba dreta del
riu Fluvià des de Serinyà fins a Esponellà, tot seguint les
ziga-zagues del riu. Ens vam aturar a observar el riu a la
resclosa del mig sota el cingle on hi ha l'ermita de Sant
Miquel de Roca, esperant poder baixar a la resclosa per
veure els rastres d'excrements de llúdriga. Malauradament, el terra estava massa gelat per arriscar-nos. Posteriorment vam caminar fins La Torre de l'Hereu per comprovar la fantàstica panoràmica sobre la Reserva de
Fauna Salvatge de l'Illa de Fluvià que es veu des d’allà.
Ens vam aturar a la desembocadura del Ser, ja dins la
reserva, per observar el dormidor de corb marí gros, amb
els ànecs coll-verds, xarxets, fotges, polles d'aigua i diversos bernats pescaires. Vam poder veure perfectament un falcó pelegrí i un blauet que es van estar quiets
una bona estona a davant nostre. Després d’esmorzar
ens vam dirigir a l'altre extrem de l'Illa del Fluvià, accedinthi pel veïnat de Fares, ja a la Garrotxa. En uns camps vam
veure unes fredelugues, enmig de cotxes fumades, bitxacs i pinsans. Vam arribar-nos al braç mort de l'Illa, dins
la pollancreda, i també a una bona zona de còdols i bosc
de ribera, de bastant mal accedir. Molts dels companys
no coneixien l'Illa o no hi havien entrat mai, fet que va suposar una bona descoberta per a tots ells. Vam acabar la
sortida convidant a tots els participants a observar i gaudir de l'ornitologia, una afició que esdevé una fantàstica
excusa per viatjar i conèixer molts espais naturals. Us esperem a la pròxima sortida!

Limnos edita el tríptic
“Ocells insectívors i caixes
niu”. Aparegut aquest mateix mes de gener, el tríptic neix amb la voluntat de
ser una eina útil per a la
protecció de la nostra fauna d’ocells
més propera. Amb vistes a la primavera, quan els petits ocells comencin a
reproduir-se, iniciarem una campanya de
9
col.locació de caixes niu i d’informació
sobre els ocells i el seu valor per al control
natural de plagues d’insectes. La campanya no només
anirà adreçada a les escoles, molt sensibles a aquesta
mena d’activitats, sinó també a totes aquelles persones
a qui atrauen els petits ocells.
Per a l’edició del tríptic hem comptat amb el suport econòmic del Consell Comarcal del Pla de l’Estany.

CITACIONS DE FAUNA

COMUNICACIONS D’OBSERVACIONS

El recull d'observacions d'aquests darrers tres mesos
ha resultat extremadament divers en espècies, algunes
d'elles, molt interessants. El cabussó coll-negre ja s'ha
convertit en un visitant habitual a l'Estany i hi ha hagut un
o dos morell cap-roig hivernants sedentaris a l'estany als
quals s’anaven afegint nombrosos exemplars migrants.
L'àguila pescadora s'ha vist pel Fluvià i no descartem la
seva visita ocasional per l'Estany. Destaquen l'observació en pas de tots els ànecs i morells més habituals, com
són xarxet, griset, cullerot, cuallarg, xiulador, xibec, morell cap-roig i morell de plomall. No és habitual veure'ls tan
sovint per l'Estany, i encara menys, en el nombre vist
després de la forta nevada del 14 i 15 de desembre.
També hem pogut comprovar la rutina d'alguns ocells
com el bernat pescaire vist durant més d'un mes alimentant-se sempre al mateix camp de Porqueres, i un ànec
xiulador solitari sempre allà mateix, en un lloc molt urbà i
freqüentat. Esperem una bona hivernada d'ocells i us
convidem tots al cens d'ocells aquàtics hivernants que
és farà el gener a l'Estany.

Fluvià el 16/9/01 (JPS). 3 exs. al balcar de l'Illa del Fluvià
el 23/9/01, 2 exs. el 9 i 11/11/01 (CFQ) i un ex. el
2/12/01 (XVP). 7 exs. sobre uns arbres de la ribera de
Serinyà, a l'Illa del Fluvià, a prop de la Resclosa, el
6/12/01 (CFQ).

Cabusset (Tachybaptus ruficollis). 10 exs. a l'aiguabarreig del Ser i el Fluvià, el 23/9/01 i 1 ex. a Lió, a l'Estany, del 5/12/01 al dia 16/12/01 (CFQ).

Ànec xiulador (Anas penelope). 4 exs. a Lió per la
zona nord de l'Estany l'1/11/01(CFQ) i uns altres 4 exs.
el 10/11/01 (CFQ, XVP). 1 ex. mascle a la zona sud de
l'Estany, a la sortida de les regates, des del 12/11/01
almenys fins el 16/12/01. Vist per molta gent sempre allà
mateix. 2 exs. femella a la zona nord de l'Estany, després
de la nevada, el 16/12/01 (CFQ, JLB, PCS i JPS).

Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis). 1 ex. a
l'Estany a la zona de Can Morgat el 20/9/01 (JLB). 1 ex. a
la zona dels Amaradors del 27/9/01 al dia 1/10/01. Dues
parelles a l'Estany, una al sud i una altra a prop
la zona de Can Morgat del 2/10/01 al
4/10/01 (CFQ). D'aquests, encara
un fins el 13/10/01 (XVP). 3 exs. al
paratge dels Desmais el 7/11/01. 1
ex. a la zona de Lió el 10/11/01. 2 exs. a
prop de La Cuaranya el 3/12/01 (CFQ).
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo).
80 exs. en el dormidor de l'Illa del Fluvià
l'11/11/01 (CFQ). 14 ex. de corb marí gros,
sobrevolant l'Estany enmig de la nevada el
15/12/01 (JLB).

Esplugabous (Bubulcus ibis). Alguns grups d'esplugabous es poden veure al Pla de Martís i a la zona de
Cornellà del Terri. Es veuen poques vegades per l'Estany. 14 exs. passen volant sobre els Amaradors a l'Estany en direcció sud-est el 24/11/01 (CFQ). Diversos
grups per la zona de Cornellà del Terri durant el novembre (XVP).
Ànec cullerot (Anas clypeata). 1 ex. a la zona dels
Amaradors el 23/9/01. 3 exs. davant Can Morgat el
3/10/01. 2 exs. nedant a la zona de Lió el 21/10/01
(CFQ, XVP). 3 exs. per la zona de davant Can Morgat el
2/11/01 (CFQ). 28 exs. a l'Estany el 15/12/01 (JLB).

Ànec cuallarg (Anas acuta). 3 exs. a l'Estany
l’11/12/01 (CFQ).
Xarxet comú (Anas crecca). 2 exs. femella al nord
de l'Estany l'1/11/01 (CFQ). 25 exs. al sud de l'Estany després de la nevada el 15/12/01 (JLB), dels
quals en queden 14 el 16/12/01 (CFQ, JLB, JPS,
PCS).
Ànec griset (Anas strepera). 6 exs. a la zona
nord de l'Estany el 9/12/01 (CFQ i XVP). 24
exs. a l'Estany el 15/12/01 (JLB).

Bernat pescaire (Ardea cinerea). 1 ex.
s'ha vist gairebé cada dia en un camp al costat
de la carretera de circumval·lació entre l'església de Porqueres i Can Cisó des del 6/11/01 al
15/12/01.
Agró roig (Ardea purpurea). 1 ex. volant cap al
sud sobre l'Estany per la
zona de Can Morgat el
17/9/01 (CFQ).

Xibec (Netta rufina). 3 exs. amb els ànecs
coll-verd a la zona nord de l'Estany el 3/12/01
(CFQ).

Martinet blanc

Martinet blanc (Egretta garzetta). 4 exs. a l'Illa del
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Morell de plomall (Aythya fuligula). 5 exs., a la zona de Lió de l'Estany el
4/11/01, i 1 ex. a la mateixa zona el 16/11/01
(CFQ).
Morell cap-roig (Aythya ferina). Moltes
observacions, gairebé diàries, durant

aquesta tardor, normalment d'un o dos, fins a 3 exemplars per la zona dels Amaradors-Lió. Destaquem les observacions més nombroses: 6 exs. a la zona de Lió el
3/11/01 (XVP). 4 exs. a la zona Nord el 29 i 30/11/01
(CFQ i JLB). 9 exs. a la zona nord el 3/12/01 (CFQ). 6
exs. a prop de la riera d'en Morgat del 7/12/01 al
14/12/01 (CFQ, XVP). 11 exs. a la zona dels Desmais, al
sud de l'Estany, després de la nevada el 15/12/01 (JLB).
17 exs. a l'Estany dividits en un grup d'11, un de 5 i una
femella sola als Amaradors el 16/12/01 (CFQ, JLB, PCS i
JPS).

Anelles d'ocells recuperades
Una de les cigonyes (Ciconia ciconia) anellades que
es van poder observar el 28/8/01 a Banyoles s'ha sabut
que era una cigonya anellada a Gottheim, KR. Breisgauh, Sudbaden (Freiburg), Alemanya, el 10/6/1997
quan encara era un poll. Això vol dir, que tenia quatre
anys i uns mesos i que havia volat 767 km des d'Alemanya.

El gavià argentat (Larus cachinnans) trobat mort a
l'Estany el 23/8/01 era un gavià anellat a les Illes Medes
Àguila pescadora (Pandion haliaetus). 1 ex. vo- quan era un poll el 18/6/1995. Tenia més de sis anys.
lant sobre l'Illa del Fluvià el 6/10/01 (DSB).
Esparver vulgar (Accipiter nisus). 1 ex. a la zona de
La Palma, al riu Fluvià a Esponellà, el 17/11/01 (CFQ). 1
ex. a Pont Xetmar, Cornellà del Terri, el 26/11/01 (JMG).

Altres observacions de FAUNA:

Visó americà (Mustela vison). 1 ex. a l'Estany de
Arpella pàl·lida (Circus cyaneus). 1 ex. mascle al
Banyoles,
vist a la zona de La Draga, des del dia
Pla de Martís el 17/11/01 (CFQ).
15/10/01 al 24/10/01 per diverses persones de Banyoles i per monitors de l'Escola de Natura.
Falcó peregrí (Falco peregrinus). 1 ex. sobrevolant
els estanyols de Can Cisó el 6/10/01 (XVP).
Observadors:
CFQ= Carles Feo i Quer
Fredeluga (Vanellus vanellus). Una trentena de
CGN= Carme Gassiot Noguer
fredelugues a Cornellà el 7/12/01 (JLB). 35 exs. volant a
DSA= Deli Saavedra
la zona sud de l'Estany vistos des del Club Natació el
JLB= Jaume Llorens i Bach
16/12/01 (CFQ, JSA, RLL, XVP) i des del Vilar (JRG i
JLR= José Luis Romero
MZN). El mateix dia, més tard, uns 150 exs. a la zona del
JMG= Josep Mª Massip i Gibert
Frigolet a Porqueres (JRG i MZN).
JPS= Joan Pontacq i Seguranyes
JRG= Josep Mª Rodríguez García
Gavià argentat (Larus cachinnans). Un màxim de
JSA= Jordi Sargatal
2041 exs. que venen a dormir a l'Estany el 2/12/01
MDN= Mª Dolors Zaragoza Navarro
(CFQ).
RLL= Rosa Llinàs
PCS= Pilar Castel i Soler
XVP= Xavi Vila i Portella
Fumarell negre (Chlidonias niger). 5 exs. fent picats a la zona nord de l'Estany, el 27/9/01 (CFQ).
Picot garser petit (Dendrocopus minor). 1 ex.
sentit al riu Ser, a Serinyà, el 24/11/01 (JLR). 1 ex. vist a
la pollancreda de dins l'Illa del Fluvià el 24/11/01 (CFQ,
XVP, JLR).
Mallerenga d'aigua (Parus palustris). 1 ex. a la
riera de Rocacorba, Gironès, a prop de la comarca
del Pla de l'Estany, el 28/10/01 (CFQ i XVP). Hi ha
poques observacions registrades a la comarca del
Pla de l'Estany.
Sit negre (Emberiza cia). 1 ex. jove mort al
c/Alfons XII de Banyoles el 16/10/2001, portat al
Museu Darder d'Història Natural (CGN).
Pinsà mec (Fringilla montifringilla). 1 ex. sentit
entre un grup de pinsà comú a l'Illa de Fares el
24/11/01 (XVP i JLR).
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Mallerenga d'aigua

ACTIVITATS
CENS D’AUS AQUÀTIQUES HIVERNANTS. 20 de gener. A les 8 del matí ens
trobarem davant el Club Natació Banyoles per al recompte a l’Estany. No cal ser un
entès, però sí portar prismàtics.
ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS. 26 de gener. A les 7 del vespre en primera
convocatòria i 2/4 de 8 en segona convocatòria. Després de l’Assemblea, dedicarem
una estona a un ja habitual i atractiu berenar-sopar.
XERRADA I DIAPOSITIVES “Els ocells del Pla de l’Estany”. 15 de febrer.
2/4 de 10 del vespre. Als locals del Museu Darder (entrada pel C/ Servites).
SORTIDA ORNITOLÒGICA PELS VOLTANTS DE L’ESTANY I PENJADA
DE CAIXES-NIU. 17 de febrer. A les 9 del matí, al Club Natació. A les 11, penjada
de caixes-niu.
SORTIDA ALS AIGUAMOLLS DE L’EMPORDÀ. 3 de març. A les 8 del matí a
Correus. Cal portar esmorzar i dinar.
MATINAL A LA RIERA I LA FAGEDA DE ROCACORBA. 7 d’abril. A les 9
del matí a Correus, per pujar amb el mínim de cotxes possible.
Més informació:
Tel. 972 57 44 67
e-mail: limnos@suport.org

LES HAS RECONEGUT?

AUS HIVERNANTS POC O GENS HABITUALS
A LA COMARCA

Tots els dibuixos corresponen a mascles en plomatge
d’estiu. Hem pensat que era millor en ser el més fàcilment identificable, sobretot tenint en compte que els
hem de mostrar en blanc i negre:
1 . Eider (Somateria mollissima). 58 cm. Es distingeix
dels altres ànecs per la mida més gran, el cos voluminós i
el cap característic. És principalment marítim i de costes
rocoses. És rar o divagant al centre, sud i est d’Europa.
2 . Fraret (Fratercula arctica). 30 cm. Bec de forma
triangular característica, més acolorit a l’estiu. Habita en
aigües costaneres i properes a la costa. És divagant a
l’est d’Europa fins l’Adriàtic. Caminant i volant recorren
les costes per arribar a Tunis.
3 . Grua (Grus grus). 114 cm. Es distingeix de cigonyes
i agrons per la cua, realment les plomes secundàries. A
l’hivern viu en zones boscoses, en vores de rius,
estanyols, prats i estepes. Hiverna en gran nombre a les
llacunes de Gallocanta.
4 . Bec de serra gros (Mergus merganser). 66 cm.
Cos allargat i peus molt estrets. Hiverna en grans rius,
llacs i embassaments. És divagant o rar al sudoest d’Europa.
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5 . Oca vulgar (Anser anser). 76-89 cm. Gran i amb el
bec gruixut, té un color gris pàl.lid. Hiverna en prats de
pastura, conreus vora la costa, aiguamolls i estuaris. Més
de 40.000 solen anar a Doñana, tot i que altres es queden al Delta de l’Ebre i altres zones humides.
6 . Morell d’ulls grocs (Bucephala clangula). 46 cm.
Mascle blanc i negre, amb una taca blanca circular entre
el bec i l’ull. Viu en aigües costaneres, i a vegades en
estanys interiors.
7 . Oca de galta blanca (Branta leucopsis). 58-68
cm. Pit i coll negres i cara blanca. Rarament va terra
endins, prefereix aiguamolls salabrosos, prats de pastura
a prop d’estuaris, bancs de fang de les marees o petites
illes amb herba. Divagant al centre, sud i est d’Europa.
8 . Gavina capnegra (Larus melanocephalus). 40 cm.
A diferència de la gavina vulgar, que és més petita i
menys robusta, té les plomes primàries blanques;
extensa caputxa negra. No va gaire terra endins.
9 . Morell xocolater (Aythia nyroca). 41 cm. Color
caoba; franja alar posterior blanca. Rara vegada es troba
al mar. Freqüenta llacs petits i grans.

Fins a 1
Quota

Soci pr

INFORMACIONS DIVERSES
Col.labora amb Limnos per a la
millora ambiental de la comarca...
• Fent-nos saber les agressions al medi
ambient, però també aquelles actuacions
que es fan per a conservar-lo.
• Demanant-nos informació sobre els temes
de medi ambient que t’interessen.
• Participant activament en el
funcionament de l’entitat.
• Aportant les teves idees.
• Col.laborant econòmicament fent-te
soci/sòcia.

Limnos, entitat membre de DEPANA i
integrada a l’Assemblea d’Entitats
Ecologistes de Catalunya (AEEC), és una
associació sense ànim de lucre que treballa
per la defensa i promoció del patrimoni
natural de Banyoles i comarca.

El nostre e-mail: limnos@suport.org

HORARI DE SECRETARIA I BIBLIOTECA
Ens trobareu en el local del 1r pis del Museu
Darder, entrada pel carrer dels Servites, els
dimecres, de 6 a 8 del vespre. Tel. i Fax 972 57 44
67. Si hi veniu, podreu consultar el material que
tenim de revistes i biblioteca de temes de medi
ambient.

PUNT VERD
Visiteu aquest espai que tenim instal.lat a la
Biblioteca comarcal de Banyoles. Ara hi
trobareu també notícies de premsa,
convocatòries i altres novetats relacionades
amb temes de medi ambient a l’espai que hi
tenim reservat en el tauler d’anuncis.

REUNIONS
Els dies de reunió
per a tot l’any 2001
seran els primers
dijous de mes.

JA ETS SOCI/SòCIA DE LIMNOS?
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ A LIMNOS (Associació de Defensa del Patrimoni Natural de Banyoles i Comarca)
Nom i Cognoms

Telèfon

Adreça

Població

Any de naixement

Professió

QUOTA D’INSCRIPCIÓ ANUAL
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Fins a 18 anys: 1.500 ptes. Sr./Sra.
demana al banc o caixa
Adreça
Població
Quota normal: 3.000 ptes. Ag. núm.
Que atengui amb càrrec al seu compte núm.:
Soci protector: 6.000 ptes.
(mínim) els rebuts que li presentarà LIMNOS (Associació de Defensa del Patrimoni Natural de
Altres: ......... ptes.

NO ESPERIS A DEMà.
FES-TE SOCI/SòCIA!

Banyoles i Comarca).
Atentament (signatura)
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