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ABOCAMENTS A CAMÓS

EDITORIAL

SOSTENIR EL TURISME

L’Ajuntament de Banyoles està redactant un Pla de Promoció Turística. De moment, ja ha
elaborat un document on s’enumeren "Les vint-i-cinc oportunitats de Banyoles per al seu èxit
sostingut de visitants". El primer que sobta d’aquest document és que oblida completament que
l’estany de Banyoles no és només un recurs turístic, sinó que és un espai natural protegit. Per
això entén la "dinamització de l’estany de Banyoles" com una potenciació de tot tipus d’activitats
humanes (restaurants, navegació, camins...) a l’Estany sense tenir en compte el seu impacte. El
que resulta incomprensible és que a aquestes alçades l’Ajuntament de Banyoles no hagi entès
que el principal valor de l’Estany és el seu caràcter natural i el fet de constituir un ecosistema
únic al nostre país. Al contrari, opta per un model turístic caduc basat en la massificació en lloc
d’apostar per un turisme de qualitat respectuós amb el medi ambient.
El que s’observa en aquest document és que la promoció turística proposada s’estavella
amb la mateixa pedra de sempre. Continua essent una política aïllada, deslligada d’un
projecte de ciutat, sense imaginació i únicament centrada en l’Estany. Significa, diguem-ho clar,
no creure en Banyoles. L’Estany esdevé l’únic element capaç d’atraure el turisme però vist d’una
manera molt superficial, únicament com a element estètic sense valorar-lo com a recurs natural.
I el resultat ja el sabem. L’estada dels turistes a la ciutat continuarà essent extremadament curta.
Una promoció turística eficaç de la ciutat ha de ser una política transversal, lligada a un
projecte de ciutat i que eviti concentrar els visitants en un sol sector. Cal obrir al turista nous
espais més enllà de la visió superficial de l’Estany. Per això és important promoure l’Estany com
un espai natural protegit, un sistema hidrogeològic únic i que forma part de la Conca Lacustre
de Banyoles, una àrea molt més extensa i digna també de ser visitada. Un altre fet indispensable per obrir nous espais és la connexió entre l’Estany i el Barri Vell. El Pla Especial de Reforma
Interior Barri Vell, avui pràcticament aturat, ha d’agafar una nova embranzida i esdevenir l’eix
de la promoció del centre de la ciutat. La restauració de carrers i edificis degradats, la
recuperació de trams de rec soterrats (com s’ha fet a la Plaça Monestir, però amb més gràcia),
la recuperació d’elements relacionats amb els recs (com els rentadors), la potenciació dels
equipaments públics, la dinamització del comerç... pot fer del Barri Vell un contrapès necessari
a l’Estany. Per últim, cal adoptar una visió comarcal per integrar els recursos turístics dels
diferents municipis del Pla de l’Estany (molt lligats al turisme rural) amb els de Banyoles.
Aquesta promoció turística que proposem permetrà impulsar un turisme de qualitat. Un
turisme respectuós amb el medi ambient i que produeix impactes molt minsos. Un turisme amb
un nivell cultural elevat interessat en la història i la identitat del lloc que visita. Un turisme que
portarà a revitalitzar el comerç local, principalment al Barri Vell. Un turisme, en definitiva, molt
més sostenible que no sostingut.
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AMB EL SUPORT DE

REGLAMENT D’ACTIVITATS DE
L’ESTANY (i 16)

PESCA ESPORTIVA (i 2)

TRANSCRIPCIÓ DEL TEXT
pot tenir fins a 2 canyes a l’abast de la mà. En els concursos
Article 20.4.- Conservació de les poblacions p i s - oficials o entrenaments de pesca al llançat (cullereta, vinils,
cícoles i de l’entorn natural.
etc.) només s’autoritza una canya per pescador.
Amb la finalitat de conservar el canyissar litoral de l’Estany, es Els peixos de totes les espècies exòtiques (no autòctones) no
prohibeix la pesca fora de les palanques habituals o des d’em- poden mantenir-se en viu ni transportar, i per tant, s’hauran
barcació. Per tal de reforçar aquesta prohibició, s’estableix d’alliberar o de sacrificar immediatament en el mateix lloc de
que els pescadors tenen prioritat d’ús de les palanques. El captura. Queden exceptuats en el cas de concursos de pescontrol de la pesca des d’embarcació es realitzarà també en ca: un cop finalitzada la competició, els peixos s’hauran d’alliels punts de lloguer de barques. Els concessionaris de bar- berar o de sacrificar igualment.
ques negaran el lloguer a qui porti ginys de pesca. No obstant,
es podran realitzar esporàdicament concursos de pesca des S’afegeix un tercer paràgraf a l’article 36 que tindrà el següent
d’embarcació, sempre i quan es controli que la distància al lito- tenor:
ral no sigui inferior a 15 m.
Article 36. Vigilància.
Amb la finalitat d’evitar desequilibris biològics, i la introducció Sens perjudici de l’anterior, la vigilància de totes les zones de
de malalties i epizoòties en les poblacions naturals, queda pro- pesca controlada podrà ser efectuada pels funcionaris del
hibit l’alliberament i la introducció d’espècies autòctones, exò- DARP, previ conveni de col.laboració amb l’Ajuntament de
tiques o introduïdes de peixos i altres organismes de la fauna Banyoles.
fluvial, sense autorització prèvia de l’Ajuntament de Banyoles.
Queda prohibida la pesca d’espècies autòctones: barb, bagra,
tenca, anguila, espinós i bavosa de riu. Si es pesquen acciOPINIÓ
dentalment, s’han de conservar vives totes les captures per
Semblava que no s’acabaria mai, però aquest trimestre
poder retornar-les a l’aigua.
hem arribat al final del Reglament d’Activitats a l’Estany
Queda prohibida la pesca nocturna.
(RAE). En el cas de la pesca, poc podem afegir al que ja
Pel que fa als ciprínids i pèrcids (barbs, madrilles, bagres, carpes i perques), només és autoritzada la pesca amb canya, i vam dir en la primera part d’aquesta modificació parcial del
RAE. Queda ben clar al text com cal actuar pel que fa a la
fins a dues canyes per pescador a l’abast de la mà.
En les competicions oficials només es permet una sola canya. pesca a l’Estany, i quines activitats són permeses i
El nombre de peces pescades és limitat pel pla d’aprofitament quines no. Com sempre, el que falla és el compliment
específic de la zona de pesca controlada on es faci el concurs. real de la normativa, i la manca de control. Fa unes
És obligatori conservar vives totes les captures per a poder setmanes, per exemple, un dels nostres socis va veure
retornar-les a l’aigua.
una barca, evidentment portada pels mateixos usuaris,
Les propostes de repoblacions per no ser recomanables ecolò- des de la qual dues persones pescaven a la zona del
gicament, hauran d’estar avalades per un estudi de necessitat Cap de Bou. Encara que en vam informar a la Policia
i d’impacte, i ser realitzades -si és el cas- sota un control cienLocal, va semblar que no tenien molt clar de què els
tífic directe.
estàvem parlant, i dubtem que fessin cap gestió al
Cal conservar descoberts els recs de desguàs, per tractar-se
de zones de reproducció de ciprínids. En el mateix sentit, s’es- respecte.
Un punt que creiem interessant és aquell on es parla
tabliran zones d’aiguamolls i d’aigües someres que actuïn tamde
la necessitat de mantenir descoberts els recs de
bé de zones de reproducció.
La instal.lació de noves palanques en Zones de Pesca sortida de l’Estany, per la seva funció ecològica en la
Controlada requerirà un estudi de necessitat i impacte i en tot reproducció de peixos, així com l’existència de zones
cas l’autorització de l’Ajuntament.
d’aiguamolls amb la mateixa funció.
Per tal de fer un seguiment científic de l’impacte de la pesca
La col.laboració entre entitats, com entre la universitat i
esportiva, tenir dades reals de la pesca a Banyoles (necessà- els pescadors, en aquest cas, hauria de ser també una
ries per a una correcta gestió piscícola), i ser una via més de prioritat pel que fa a l’Estany i als seus usos en general.
vigilància de la zona de pesca controlada, l’Associació de PesNo hi haurà millores sense problemes si s’organitzen
cadors Esportius del Pla de l’Estany portarà un control de toactivitats a l’Estany sense tenir en compte les opinions
tes les captures diàries de cada pescador. Aquest control
s’haurà de realitzar mitjançant un informe obligatori de captu- de tothom que hi té alguna cosa a dir.
Com hem dit altres vegades, el que manca en general,
res a lliurar a l’oficina de la zona de pesca controlada després
a
tots
els nivells, és informació. Potser seria convenient
de la jornada de pesca. Per als socis de l’Associació de Pescadors Esportius del Pla de l’Estany s’establirà un sistema glo- que la Policia Local disposés d’un resum esquemàtic
bal per temporada de lliurament dels informes. Aquestes dades amb les activitats permeses o no a l’Estany i les seves
seran processades per l’Institut d’Ecologia Aquàtica de
vores, per a una consulta ràpida. Com també seria intela UdG i els resultats seran comunicats a l’Ajuntaressant que qualsevol ciutadà hi tingués accés. Per
ment, l’Associació de Pescadors Esportius del Pla
la nostra part, a més d’aquests 16
de l’Estany, i a l’Oficina de la zona de pesca
“capítols” a “La Llúdriga”, tenim
controlada.
previst d’incloure tot el text íntePel que fa als grans depredadors (les
gre del RAE en la pàgina web
espècies exòtiques: luci o lluci, sande Limnos, en la qual estem tredra o luciperca, perca americana o
ballant.
black-bass i peix sol, ictalúrids Perca, una espècie que es pot pescar a
(peixos gat) i l’anguila, el pescador
l’Estany
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PURINS

CRÒNICA DES DE CAMÓS

En les últimes setmanes, les rieres de Camós han
tornat a patir la problemàtica dels purins. Durant les

molt positiu, per tant, l’establiment d’un Pla d’Ordenació
del Sòl no Urbanitzable.

últimes pluges es van detectar abocaments al Remençà,

Un altre problema ambiental pot derivar de la

al Tintola, al Matamors i al Codines i s’han realitzat

construcció de la variant de Banyoles que, en cas de

inspeccions donant com a resultat l’obertura de quatre

realitzar-se, creuarà el municipi de Camós en sentit est-

expedients per part de l’Agència Catalana de l’Aigua. En

oest. D’entrada cal dir que aquesta obra és absurda,

alguns casos s’ha tractat d’abocaments directes als rius i

innecessària i sobredimensionada sobretot si pensem

en altres la contaminació de les rieres s’ha degut a la

en les necessitats socials i culturals de la comarca.

dissolució dels purins abocats a camps erms. Aquesta

Aquesta variant no comportarà cap benefici per a Camós,

situació ha

molts veïns,

ja que suposarà una disminució de la qualitat de vida dels

principalment dels que viuen al Passatge Ramió i a la

veïns del sector de Can Ramió. El més preocupant,

Bòvila. Molts d’ells afirmen que els residus de les

però, és que provocarà una forta especulació del sòl que

granges no només es llencen en camps i rieres sinó, fins

es pot traduir en un fort creixement urbanístic i en la

i tot, en clavegueres.

consolidació de sòl industrial, opció que no rebutja

portat a la queixa de

Davant d’aquesta situació, l’equip de govern de

l’equip de

govern.

La consolidació

de polígons

l’Ajuntament no ha adoptat una posició de defensa dels

industrials a la nostra comarca no pot ser fruit de

ciutadans. Ben al contrari, resta importància als aboca-

l’especulació, sinó que s’hauria de basar en una

ments, no se’n preocupa i, en alguns casos, sembla

planificació realitzada pel Consell Comarcal.

adoptar postures de defensa dels ramaders que realitzen abocaments il·legals.

Tots els camosins i camosines volem que el poble no
s’estanqui, que la gent jove no hagi de marxar, que es

El problema dels purins no és l’únic que pateix el

realitzin el màxim d’activitats possibles. Però la qualitat de

municipi de Camós. A nivell urbanístic hi ha una manca

vida no significa viure envoltat d’asfalt, fàbriques i llums.

total de disciplina. La realització d’obres sense permís és

El que Camós ha d’oferir als seus veïns és quelcom més

un fet massa habitual. L’últim exemple ha estat la

senzill: un entorn net, ordenat i amb les prestacions

construcció d’una tanca sense permís al Barri de Sant

socials ben cobertes.

Ponç que no s’adiu amb la fisonomia d’aquest nucli antic.
La planificació urbanística, per la seva banda, la
podem qualificar d’inexistent i això pot tenir efectes
negatius des d’un punt de vista social i ambiental. Les
Normes Subsidiàries són paper mullat. Fa dos anys es va
aprovar una modificació de les Normes (amb l’única
oposició d’ERC) per permetre a un particular urbanitzar
en un sòl agrícola. A més, el creixement urbanístic
s’articula massa sovint a partir de modificacions de les
Normes Subsidiàries i, per tant, sense criteris de
planificació. D’aquesta manera és impossible fer una
planificació urbanística coherent del municipi que
permeti evitar, per exemple, un creixement excessiu
que crearia un continu urbà amb Porqueres i Banyoles
fent perdre la identitat de Camós. El principal valor del
municipi és el seu caràcter rural i la bellesa
paisatgística de molts racons, com s’està demostrant
amb la restauració de masies per al turisme rural. Seria
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Moisès Jordi Pinatella

CITACIONS DE FAUNA

COMUNICACIONS D’OBSERVACIONS

Un trimestre molt dens
Podeu veure que aquest trimestre tenim un bon
munt d’observacions, tant d’ocells com d’altres grups de
fauna i fins i tot de flora. No només és perquè ens han
visitat molts ocells, sinó també per l’augment del nombre
d’observadors. El fet que hi hagi més persones atentes a
qualsevol presència no habitual fa que es tingui més
“controlat” el moviment de fauna. Tot i això, encara hi ha
moltes zones de la comarca que queden fora del nostre
abast; per això agrairem la vostra col.laboració en forma
d’observacions. En tot cas, de cara al proper trimestre,
intentarem buscar una forma de presentar les dades de
manera més reduïda i, si pot ser, més amena per als
lectors.
Cabusset (Tachybaptus ruficollis). 1 ex. a l'estany d'Espolla el 30/5/02 (CFQ).
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus). 1 ex. amb
plomatge hivernal a Lió, a l'Estany, el 18/3/02 (CFQ). 1 ex. a
davant de Lió, i a la zona nord de l’1/4/02 al 8/4/02 (XVP, JRG,
CFQ). 1 ex. a l'Estany el 12 i el 13/4/02 (AJO, CFQ, MMJ, PCS,
JPS, JLB, PFR, XVP). 1 ex. a l'Estany el 15/4/02 (CFQ, AES).
Aquest va amb els xibecs, pel que probablement no és el
mateix dels dies 12 i 13.
Martinet menut (Ixobrychus minutus). 1 ex. jove a l'estanyol Nou de Can Cisó, el 6/5/02 (PCS i JPS).
Martinet de nit (Nyctiocorax nyctiocorax). 6 exs als
arbres del dormidor de la riera d'en Morgat, a l'Estany, el
22/3/02 (CFQ, PCS, JPS). 1 ex. a l'estanyol de la Cendra, el
31/3/02 (CFQ), i un altre el 16/5/02 (CFQ, OCV, XVP). 1 ex. al
riu Ser, al costat de la carretera a Olot, el 7/6/02 (CFQ).
Martinet ros (Ardeola ralloides). 1 ex. sobre uns arbres
caiguts a la zona dels Desmais de l'Estany de Banyoles el
9/5/02 (CFQ). Una de les poques observacions a la comarca
els darrers anys.
Esplugabous (Bubulcus ibis). 1 ex. a l'estany d'Espolla,
mig ple, l’11/4/02 (CFQ).
Martinet blanc (Egretta garzetta). Al riu Fluvià: 5 exs. a
Vilert; 3 exs. a l'Illa del Fluvià el
30/3/02 (CFQ); 1 ex. al
peu de la resclosa de

Serinyà el 7/4/02 (XVP); 5 exs. entre Vilert i Espinavessa el
21/4/02 (CFQ). 1 ex. als camps inundats de la finca de Casa
Nostra (Banyoles) el 10/4/02 (CFQ). 2 exs. als arbres del
dormidor de la riera d'en Morgat el 21/4/02 (CFQ). 4 exs. als
aiguamolls de la finca de Casa Nostra el 5/5/02 (OCV, XVP,
CFQ); hi havia 5 exs. el 9/5/02 (JPS i PCS). 1 ex. a l'estanyol
de la Cendra el 12/5/02 (XVP). 1 ex. en un camp inundat al
costat de la carretera del Pla de Martís el 18/5/02 (CFQ).
Agró roig (Ardea purpurea). 1 ex. a l'Illa del Fluvià el
30/3/02 (CFQ) i un altre el 14/4/02 (CFQ, XVP). 1 ex. vist a la
zona dels Amaradors i a l'Estanyol Nou de Can Cisó el 15/4/02
(CFQ, QPR) i un altre, possiblement el mateix, als Desmais el
18/4/02 (CFQ).
Cigonya negra (Ciconia nigra). 1 ex. a l'Illa del Fluvià,
volant seguint el riu, el 28/4/02 (CFQ, PCS, GGT, ABC, FVM,
ERR, JSS, ENR, RCA). Segona observació de què es té constància a la comarca.
Cigonya blanca (Ciconia ciconia). 2 exs. a l'estany
d'Espolla, menjant triops i capgrossos, el 3/5/02 (CFQ, MJU). 1
ex. volant sobre Espolla el 12/5/02 (CRI).
Ànec blanc (Tadorna tadorna). 1 ex. a l'estanyol de la
Cendra el 12/5/02 (XVP).
Ànec xiulador (Anas penelope). 1 ex. a l'Estany, del
22/3/02 al 25/3/02 (CFQ, PCS, JPS).
Xarxet comú (Anas crecca). 11 exs. a la zona nord de
l'Estany, un dia de fort pas de migració, el 22/3/02 (CFQ, PCS,
JPS).
Xarrasclet (Anas querquedula). 43 exs. a la zona nord
de l'Estany el 22/3/02 (CFQ, PCS, JPS). 4 exs. a la zona nord
de l'Estany el 24/3/02 i 29 exs. el 25/3/02 (CFQ, XVP). 1 ex. a
l'Illa del Fluvià el 29/3/02 (XVP). 2 exs. a la zona nord de
l'Estany el 5/4/02 (JLB, CFQ). 11 exs. més el 8/4/02 (CFQ).
Ànec cullerot (Anas clypeata). 3 exs. a l'Illa del Fluvià el
14/4/02 (CFQ, XVP). Tots aquests observats a la zona nord
l'Estany: 2 exs. el 20/3/02 (XVP); 30 exs. el 22/3/02 (CFQ,
PCS, JPS); 12 exs. a la mateixa zona el 23/3/02; 24 exs. més
el 24/3/02 (CFQ, XVP); 6 exs. l’1/4/02 (XVP, JRG i MZN); uns
altres 6 exs. el 5/4/02 (CFQ, JLB); 10 exs. el 8/4/02 i 2 exs. el
10/4/02 (CFQ). 2 exs. a la zona sud de l'Estany de Banyoles el
17/4/02 (CFQ).
Xibec (Netta rufina). A la zona nord de l'Estany: 6 exs.
el 10/4/02 (CFQ) i 16 exs. el 15/4/02 (CFQ i AES).
Morell cap-roig (Aythya ferina). Nord de l'Estany: 2 exs. el 24/3/02 (CFQ, XVP); 6 exs. el 8/4/02 i
3 exs. més l’11/4/02 (CFQ).
Morell de plomall (Aythya fuligula). 2 exs. a la
zona nord de l'Estany el 12 i el 13/4/02 (JPS,
PCS, JLB, PFR, XVP, CFQ). 1 ex. femella encara el 14/4/02 (CFQ, XVP).

La visió en vol d’una cigonya blanca (dreta) i una
cigonya negra (esquerra) permet la seva identificació.
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Milà negre (Milvus migrans). 4 exs. migrants
volant sobre la zona entre la resclosa del mig
d'Esponellà i la de Serinyà, al riu Fluvià, el 16/3/02
(JRR, BGE, RSL, CFQ). Comú a l'Illa del Fluvià durant

l'època de cria, amb observacions màximes de migradors de 8
exs. sobre uns arbres de l'Illa el 14/4/02 (CFQ, XVP) i 19 exs.
volant a l'alçada de la resclosa de Serinyà el 21/4/02 (CFQ).
Fora del Fluvià, 1 ex. sobre els pollancres del dormidor de la
riera de Can Morgat, a l'Estany, el 5/4/02 (CFQ) i 1 ex. al Pla de
Martís el 27/4/02 (XVP).
Àguila marcenca (Circaetus gallicus). 3 exs. volant sobre la zona entre la resclosa del mig d'Esponellà i la de Serinyà, el 16/3/02 (JRR, BGE, RSL). 1 ex. a l'Illa del Fluvià el
30/3/02 i 2 exs. a sobre el jaciment d'Incarcal, a Crespià, el
3/5/02 (CFQ).
Arpella vulgar (Circus aeruginosus). 1 ex. femella a l'Illa
del Fluvià el 16/3/02 (JRR, BGE, RSL, CFQ). 2 exs. al Pla de
Martís i 1 ex. femella a l'Illa del Fluvià el 29/3/02 (XVP). 1 ex.
mascle al Pla de Martís el 6 i el 7/4/02 (JRG, MZN) i el 14/4/02
(CFQ, XVP). 1 ex. femella a l'estany d'Espolla el 12/4/02 (CFQ)
i observacions de femelles al Pla de Martís el 13/4/02 (XVP), el
17 i el 18/4/02 (JRG) i de 2 exs. el 27/4/02 (XVP). 2 exs. camí
d'Incarcal, al costat del riu Fluvià, a Crespià, el 3/5/02 (CFQ).
Esparver cendrós (Circus pygargus). 1 ex. al Pla de
Martís el 7/4/02 (CFQ), i 2 exs. en pas a Dosquers, a prop del
riu Fluvià, el 14/4/02 (PGA, ACO, HPE, PFL).

Astor

Astor (Accipiter gentilis). 2 exs. volant sobre la zona
entre la resclosa del mig d'Esponellà i la de Serinyà, el 16/3/02
(JRR, BGE, RSL, CFQ).

Corriol petit (Charadrius dubius). 1 ex. en uns camps en
el veïnat de Fares, a prop de l'Illa del Fluvià el 28/4/02 (CFQ,
PCS, GGT, ABC, FVM, ERR, JSS, ENR, RCA). 1 ex. a l'Illa del
Fluvià el 27/4/02 (XVP). 1 ex. a Les Llacunes, Serinyà, el
28/5/02 (XVP).

Esparver vulgar (Accipiter nisus). 3 exs volant sobre la
zona entre la resclosa del mig d'Esponellà i la de Serinyà, al riu
Fluvià, el 16/3/02 (JRR, BGE, RSL, CFQ).

Batallaire (Philomachus pugnax). 6 exs. als camps inundats a la finca de Casa Nostra l’11/4/02 i 2 exs. a l'estany
d'Espolla, el 30/4/02 (CFQ).

Àguila calçada (Hieraaetus pennatus). 1 ex. per la zona
de Rocacorba, entre Montfalgó i Montner, el 19/5/02 (XVP).

Becada (Scolopax rusticola). 1 ex. al Prat de Sant Nicolau, a Rocacorba, el 17/3/02 (XVP i CFQ).

Àguila pescadora (Pandion haliaetus). 1 ex. a l'Illa del
Fluvià, pescant a la resclosa, el 29/3/02 (XVP). 1 ex. al Pla de
Martís, provinent del Fluvià, el 7/4/02 (CFQ). 1 ex. a l'estany
d'Espolla el 13/4/02 (XVP). 1 ex. al Pla de Martís, parat sobre
un pal, el 14/4/02 (CFQ, XVP). 1 ex. surt volant dels arbres de
prop la resclosa del mig d'Esponellà, el 15/4/02 (CFQ). 1 ex. a
Dosquers, prop del riu Fluvià, el 14/4/02 (PGA, ACO, HPE,
PFL). 1 ex. al riu Fluvià a Vilert el 24/4/02 (JMA).

Gamba roja vulgar (Tringa totanus). 1 ex. en els camps
inundats de la finca de Casa Nostra el 7 i el 8/4/02 (CFQ).

Falcó camaroig (Falco vespertinus). 2 exs. en uns fils
elèctrics al costat de l'estany d'Espolla el 12/5/02 (CFQ). A la
tarda es veu 1 ex. mascle pel Pla de Martís (XVP). 2 exs. al
veïnat de les Olives, Vilademuls, el 19/5/02 (CGN, JJB).
Falcó mostatxut (Falco subbuteo). 2 exs. a l'Illa del Fluvià el 23/5/02 (CFQ).
Falcó pelegrí (Falco peregrinus). 1 ex. a sota el Puig
Sestorres, al vessant de Granollers, Rocacorba, el 10/6/02
(JPS).
Fotja (Fulica atra). Última observació a l'Estany el 2/5/02.
1 ex. a Espolla el 15/6/02 (CFQ).
Cames-llargues (Himantopus himantopus). 8 exs. al
nord de l'Estany el 27/3/02 (XVP). 4 exs. volant per l'Estany el
6/4/02 (JLB). 1 ex. en uns camps inundats a la Finca de Casa
Nostra el 8/4/02; 5 exs. volant a l'Estany el 8/4/02 i 3 exs.
davant la Caseta de Fusta el 9/4/02 (CFQ). 5 exs. volant a
l'Estany el 18/4/02 i 12 exs. més el 24/4/02 (CFQ). 3 exs. a
l'estany d'Espolla el 14/4/02 (CFQ, XVP) i 1 ex. allà mateix el
26/4/02 (DBM). 6 exs. més a l'estany d'Espolla el 27/4/02
(XVP, CFQ i AJO).
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Gamba verda (Tringa nebularia). 1 ex. a l'estany d'Espolla l’11/4/02 (CFQ).
Xivita (Tringa ochropus). 3 exs. al riu Fluvià, a Vilert, i 1
ex. cap a Espinavessa, el 30/3/02. 1 ex. en un camp llaurat
inundat al costat de la carretera a Mieres, abans de les Estunes, el 7 i el 8/4/02 , i allà mateix 4 exs. del 12/4/02 al 14/4/02.
2 exs. als camps inundats de la Finca de Casa Nostra el
12/4/02 i 4 exs. a l'estany d'Espolla el 12/4/02 (CFQ).
Valona (Tringa glareola). De 2 a 6 exs. entre el 12 i el
15/5/02 a Les Llacunes, Pla de Martís (CFQ).
Xivitona (Actitis hypoleucos). Primer ex. en migració observat als camps inundats de la finca de Casa Nostra el
13/4/02 (CFQ). Diversos exemplars en migració per l'Estany,
per Espolla i per l'Illa del Fluvià, amb un màxim de 9 exs. a
l'Estany, a la zona de la Draga, el 9/5/02 (CFQ). Última observació de la migració prenupcial de 7 exs. en un camp de la finca de Casa Nostra el 12/5/02 (XVP).
Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus).1 ex. volant
a la zona nord de l'Estany, i més tard a Espolla, el 15/4/02
(CFQ i QPR). 30 exs. sobre l'estany d'Espolla el 4/5/02 (DBM).
Fumarell negre (Chlidonias niger). 2 exs. a la zona sud
de l'Estany el 12/4/02 i 16 exs. davant Can Morgat el 31/5/02
(CFQ).

Ballester (Tachymarptis melba). 2
exs. volant al nord de l'Estany el
25/4/02 (CFQ). 2 exs. al cim de
Golany, Rocacorba, el 9/6/02
(CFQ, XVP).

Balquer

Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli). 2 exs. cantant
en un alzinar al poble de Dosquers el 14/4/02 (PGA, ACO,
HPE, PFL).
Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus). Més de
10 exs. a Dosquers, a prop del riu Fluvià, el 14/4/02 (PGA,
ACO, HPE, PFL). 2 exs. anellats a La Puda el 5/5/02 (OCV,
XVP, CFQ).
Mastegatatxes (Fycedula hypoleuca). Primera observació de l'any a la comarca: 3 exs. a Dosquers, a prop del riu
Fluvià, el 14/4/02 (PGA, ACO, HPE, PFL). Última observació: 1
ex. a sobre el pont del riu Ser, a l’Illa del Fluvià, l’11/5/02
(XVP).

Picot garser petit (Dendrocopos minor). 1 ex. a l'Illa del Fluvià el 9/2/02 (CFQ). 2
exs. a l'Illa del Fluvià i
un nou territori a la
desembocadura del
torrent Junyell, a
prop de Besalú, el
9/3/02 (JRR). Una
parella a l'estanyol
del Vilar el 16/3/02 (JRR, BGE, RSL, CFQ). Una parella a
l'estanyol Nou de Can Cisó el 16/3/02 (JRR, BGE, RSL, CFQ).
El niu que estaven fent és ocupat per un picot garser gros al
cap d'uns dies. 1 ex. a l'Illa del Fluvià el 21/4/02 (JRR, CFQ). 1
ex. a la Caseta de Fusta el 24/4/02 (CFQ). 1 ex. al riu Revardit,
a prop de Palol, el 22/5/02 (CFQ).
Cuereta groga (Motacilla flava). 15 exs. al Pla de Martís
el 7/4/02 i 2 exs. als aiguamolls de la Finca de Casa Nostra
l’11/4/02 (CFQ). 20 exs. a l'estany d'Espolla el 11/4/02 (CFQ) i
encara 4 exs. el 13/4/02 (XVP).

Capsigrany (Lanius senator). 1 ex. al Pla de Martís, al
costat del rec d'Espolla, a Fontcoberta, el 17/4/02 (CFQ). 1 ex.
en uns camps de Casa Nostra el 12/5/02 (XVP).
Pardal roquer (Petronia petronia). 1 ex. abans d'entrar
al poble de Dosquers el 14/4/02 (PGA, ACO, HPE, PFL).
Pinsà mec (Fringilla montifringilla). 1 ex. mascle als
camps del Turó d'en Matella, Porqueres, el 25/3/02 (XVP).

MAMÍFERS:
Teixó (Meles meles). 1 ex. atropellat a mitjans de maig de
2002 a la variant de Banyoles, a prop de l’enllaç amb la
carretera de Figueres (PCS).
Guilla (Vulpes vulpes). 1 ex. mort entre Mas Herbeig i Lió
l’1/4/02 (JRG i MZN). No és la primera vegada que s’atropella
una guilla en aquesta zona de la carretera.

Cotxa cuaroja (Phoenicurus phoenicurus). 1 ex. a l'estany d'Espolla el 12/4/02 (CFQ).2 exs. a Dosquers, a prop del
riu Fluvià, el 14/4/02 (PGA, ACO, HPE, PFL).

Visó americà (Mustela vison). 1 ex. al camí de les rescloses, al tram entre la resclosa d'Esponellà i la de Serinyà, el
30/3/02 (CFQ). 1 ex. a l'Estany, a la zona dels Amaradors, el
30/4/02 (JRG). 1 ex. al rec de ca n’Hort/d’en Teixidor, davant
els Bombers, vist per la Policia Local, el 15/5/02.

Bitxac rogenc (Saxicola rubetra). 4 exs a Dosquers, a
prop del riu Fluvià, el 14/4/02 (PGA, ACO, HPE, PFL). 7 exs. en
els camps de Can Matella, Porqueres, el 9/5/02 (CFQ).

Llúdriga (Lutra lutra). 1 ex. al Molí de Borgonyà, al riu
Terri, el maig de 2002 (ATU) (més informació a l’apartat de
notícies).

Boscarler pintat gros (Locustella naevia). 1 ex. a l'Illa
del Fluvià el 21/4/02 (CFQ, JRR). 1 ex. cantant als aiguamolls de La Puda, el 5/5/02 (OCV, CFQ, XVP).
Boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus). 1 ex. cantant en unes bardisses al costat de l'estany d'Espolla el 24/4/02 (CFQ).
Balquer (Acrocephalus arundinaceus). 1 ex. a la zona d'arribada del rem de Lió, a l'Estany de Banyoles,
l’1/6/02 (PCS i JPS). Feia molt anys que no se n'observava
cap per l'Estany, quan abans era una espècie abundant.
Tallarol de garriga (Sylvia cantillans ). 2 exs. a
Dosquers, a prop del riu Fluvià, el 14/4/02 (PGA, ACO,
HPE, PFL). 2 exs. a Crespià, al camí de Sant Miquel de la
Roca, el 3/5/02 (CFQ).
Tallareta vulgar (Sylvia communis). 3 exs a Dosquers, a prop del riu Fluvià, el 14/4/02 (PGA, ACO, HPE,
PFL).
Tallarol gros (Sylvia borin). 1 ex. portant branquetes amb el bec a l'estanyol Nou de Can Cisó el 2/6/02
(XVP).
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pàl.lid
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RÈPTILS:
Tortuga de rierol (Mauremys leprosa). 1 ex. a l'Estany, i
un altre a l'estanyol de Can Cisó el 12/4/02 (PCS, JPS). 1 ex. a
l'estanyol de la Cendra el 5/5/02 (CFQ, OCV).
Un lluert (Lacerta bilineata) a Pujarnol i un altre a Sant
Miquel de Campmajor l'abril del 2002. El mateix dia, un llangardaix ocel·lat (Lacerta lepida) a Sant Miquel de Campmajor (JPS).

Gran paó de nit (Saturnia pyri). 1 ex. davant l’Ajuntament de Serinyà el 14/5/02 i un altre el 31/5/02 (PCS).

PLANTES:
La falguera Ophioglossum vulgatum creix a prop de
l’estanyol Nou i a la punta de la Cuaranya des del 27/3/02 i des
del 7/4/02 a prop del Castell de Porqueres (XVP).

INSECTES:
Restes de trossos d'ala de papallona graèllsia (Graellsia
isabelae) a la plaça de l'Ajuntament de Serinyà el 20/5/02
(JRS).

Observadors: ABC= Anna Buixeda i Company, ACO= Aleix Comes,
AES= Albert Escriu, AJO= Anna Julià i Olivé, ATU= Albert Tura,
BGE= Bienvenido Gómez i Esteban, CFQ= Carles Feo i Quer,
CGN=Carme Gassiot i Noguer, CRI= Concepció Riera, DBM= Dani
Boix i Massafred, ENR= Elisenda Navarro i Ripoll, ERR= Eva de
Rocafiguera i Ramis, FVM= Ferran Veciana i Membrada, GGT=
Georgina Gratacós i Teixidor, HPE= Helena Perxacs, JJB= Jordi
Juanola i Bohigas, JLB= Jaume Llorens i Bach, JMA= Jaume Martí,
JMG= Josep Mª Massip i Gibert, JPS= Joan Pontacq i Seguranyes,
JRG= Josep Mª Rodríguez García, JRR= Jose Luís Romero
Romero, JRS= Josep Roura i Sala, JSS= Joan Sansalvador i Sendra,
MDN= Mª Dolors Zaragoza i Navarro, MJU= Mariona Juncà,
MMJ= Martí Masó i Juanmiquel, OCV= Oriol Clarabuch i Vicent,
PCS= Pilar Castel i Soler, PFL= Ponç Feliu i Latorre, PFR= Pilar Font
i Roura, PGA= Pablo Garcia, QPR= Quim Pou i Rovira, RCA=
Ramón Casadevall, RSL= Ramón Sanz i Lanao, XVP= Xavi Vila i
Portella.

Llangardaix ocel.lat

LLIBRE RECOMANAT
Etnobotànica

de les terres gironines. Natura i

cultura popular a la plana interior de l’Alt Empordà i
a les Guilleries. Montserrat Parada, Anna Selga, Maria Àn-

gels Bonet i Joan Vallès. Diputació de Girona, 2002.
Avui dia són poques les persones que viuen al camp i del
camp, en contacte directe amb la natura i la terra. I encara en
són menys les que conserven els coneixements transmesos
pels seus avantpassats de generació en generació. Els autors
d’aquest llibre, llicenciats i doctors en farmàcia, fan un recull
dels usos de les plantes a l’Alt Empordà i les Guilleries a partir
d’entrevistar 76 persones. La informació obtinguda està agrupada en quatre blocs. Sens dubte, el primer és el més extens i
important, i inclou quatre catàlegs etnoflorístics.
En el catàleg de plantes medicinals hi ha informació de cada planta, les seves aplicacions mèdiques i veterinàries, els
usos alimentaris i diverses aplicacions a la llar i la vida de pagès.
Tot seguit el catàleg de mescles de plantes on trobem combinacions de plantes amb finalitats terapèutiques (analgèsiques,
emol.lients, estomacals, laxants,...), un catàleg de licors i altres begudes, i finalment un d’aprofitament forestal.
Per acabar, només dir que l’objectiu d’aquest treball és preservar: “Allò que els avis saben, que molt sovint els
pares han oblidat i que voldríem que els fills i els néts no es perdessin...”.
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valia la pena, però a més, es va amanir amb explicacions

NOTÍCIES

sobre els animals que es poden detectar a la nit i es van
posar reclams de rapinyaires nocturns. No hi va haver

Enguany, l’estiu ha arribat aviat i calorós. Les altes
temperatures i la proximitat de les vacances ens
treuen les ganes de treballar. Estaríem tot el dia vagarejant o pensant en les musaranyes. Si triem la segona opció, tenim moltes possibles espècies en què
pensar. Te les posem per a què triïs la que més t’agradi per a passar els mandrosos dies d’estiu, juntament
amb alguns altres mamífers de l’ordre dels insectívors
(Els noms a la penúltima pàgina).

gaire sort, i a part de granotes, grills i cotxes, només un
gamarús es va fer sentir un moment. L'activitat va comptar amb la presència de 16 persones d'edats compreses
entre els 17 i els 31 anys. L'experiència ha estat realment molt positiva.
Les caixes-niu col·locades a l'Estany a

Activitat
1

de d e s -

principis d'any han

coberta d'un tram

donat bons resul-

del

riu Fluvià

a-

tats. De les 10 caixes que

3

doptat a l'Illa de

vam penjar durant el mes de febrer, almenys 5 han estat

Fares. Aquesta mati-

utilitzades per ocells, amb èxit. Val a dir que és molt des-

nal,

relaxada,

moralitzant veure com, de les 10 caixes, dues les van ti-

ens va portar a les ribes del riu Fluvià, a l'Illa de Fares, per

rar a terra, a la zona de davant del càmping, i una altra va

gaudir de la bellesa de l'indret. Al llarg del matí, vam re-

desaparèixer, a La Cuaranya. Tots els esforços, però,

alitzar l'informe i descripció del tram de riu, vam calcular

s'han vist recompensats amb la cria amb èxit de 4 niades

l’índex de qualitat del bosc de ribera, vam prendre dades

de mallerenga blava i una de pardal xarrec; tots ells han

de cabal i, amb unes tires de paper, vam mesurar el ph, la

estat anellats al niu, sense causar-los cap molèstia. Les

duresa de l'aigua i els nitrats. A més vam estar una bona

altres dues caixes-niu tenien niu fet, però a data del 14

estona pescant macroinvertebrats al riu, i vam poder

de juny semblaven abandonats. Esperem poder fer més

comprovar que hi havia una bona diversitat d'espècies,

caixes per a la següent temporada, augmentar el nom-

el que ens indica una bona qualitat de l'aigua. Tot i que

bre de caixes-niu a l'Estany i poder-ne donar a tots els

hi havia bastants ortigues i és un indret de difícil circula-

socis i aficionats als ocells que se'n van quedar sense.

molt

ció, vam poder fer una passejada per aquest espai al
qual volem dedicar més esforços en un futur. Per als afi-

Limnos

cionats als ocells, vam poder gaudir del pas d'una cigonya negra per sobre els nostres caps, una bona mostra
de les sorpreses que sempre ens guarda la natura.

presenta

al·lega-

cions a les Normes Subsidià4

ries de Sant Miquel de Campmajor. L'últim dia d'exposició pública de les normes subsidià-

Aquest tipus d'activitats les anirem repetint. Esperem

ries, Limnos va presentar unes al·legacions per con-

que això ajudi a la conservació de la Reserva de Fauna

siderar que en la seva redacció no s'havien tingut en

Salvatge de l'Illa del Fluvià.

compte els valors naturals del municipi. Les normes, a nivell general, estan bé, ja que eviten un creixement desLimnos participa

ordenat i concentren les zones urbanitzables en unes

en "Festa la nit",

instal.lacions concretes reduïdes. Però, els estanyols

un projecte d'alternativa a l'oci nocturn juvenil a la comar-

de Sant Miquel estan inclosos a la mateixa categoria que

ca del Pla de l'Estany, organitzat des del Consell Comar-

els cursos fluvials, amb 5 m de protecció legal, alguns

cal. Aquest projecte comptava amb més de 30 activitats i

d'ells enmig de zona agrícola amb més risc d'urbanitza-

amb la col·laboració de nombroses entitats comarcals.

ció en un futur, sobretot després de la nova llei del sòl

Des de Limnos, vam fer una proposta per realitzar una

aprovada pel PP. Per això s'ha demanat la redacció d'un

activitat nocturna relacionada amb l'Estany amb el títol de

Pla especial del sòl no urbanitzable. Tampoc hi ha cap

"Descobreix l'Estany de nit". Va consistir en una passe-

menció al riu Ser i a la seva importància com a corredor

jada nocturna al voltant de l'Estany. Ja només això tot sol

biològic. Creiem que els estanyols s'haurien d'incloure

2
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dins una categoria que representi una protecció més efi-

carretera fins agafar el camí de les Colònies de Cal Fer-

caç, com de zona amb valor paisatgístic o zona d'espe-

rer, els organitzadors de la cursa van fer el camí, trepit-

cial protecció. Tampoc s'inclou en el document cap men-

jant tota la vegetació i creant un nou accés en una zona

ció al PEIN de Rocacorba, ni tan sols els límits del mateix

fins llavors tranquil.la, sense consultar-ho amb ningú,

dins el mapa, tot i que la part sud del municipi hi està

quan els terrenys són de l'Ajuntament de Banyoles. Fi-

inclosa. Per tot això i una sèrie de detalls i mancances,

nalment, després de molt insistir, el caminet ha estat

hem entregat aquestes observacions amb la voluntat de

obstruït per un piló de terra. No ens oposem a les curses

preservar el patrimoni natural de Sant Miquel i ajudar al

de BTT, només volem que les coses es facin ben fetes.

seu desenvolupament sostenible.
Limnos demana la construcció d’una
Limnos presenta
5

passera a la zona dels Amara-

al·legacions a la

dors. Al nord de l’Estany de
7

modificació p u n -

Banyoles hi ha una petita zo-

tual del pla e s -

na d’aiguamolls, just a

l’altra banda del camí de terra

pecial

de

pro-

per on es volta l’Estany a peu. Aquest espai, que en al-

tecció

de

l’en-

gunes temporades es manté sec, sol desguassar fins

torn de l’Estany a

l’Estany travessant el camí de terra. Això fa que sovint

causa del Mundial de Rem del 2 0 0 4 . Per poder

els passejants tinguin dificultats per passar, o que s’im-

realitzar les obres per al Mundial del 2004, l’Ajuntament

provisin ponts de dubtosa solidesa i, per tant, perillosos.

havia de canviar les normes de la zona, perquè les ac-

Tot i això, és de gran interès la presència d’aquest petit

tuals no permeten aquestes obres. Per això han canviat

espai d’aiguamoll, ja que hi ha molta fauna, com són les

l'Article 22, allà on deia aproximadament: "...no es per-

granotes o aus limícoles, que ho prefereix a l’Estany, per

metran alteracions dins les zones protegides, excepte

la seva menor profunditat. Fauna que, d’altra banda,

les restauracions de l'entorn natural i les derivades de la

controla la presència d’invertebrats que podrien no ser

realització del Jocs Olímpics". Aquest article es canvia a

desitjables, com larves de mosquit. Per això, conside-

la part final i queda "...no es permetran alteracions... i les

rem molt interessant de conservar aquest espai. Però

derivades de les competicions de rem". Amb aquest

també creiem que els passejants tenen dret a poder

canvi, l'Estany queda protegit de tot menys del rem, ja

passar per la zona. Així, a finals de maig vam enviar una

que qualsevol obra que un campionat de rem pugui ne-

carta a l’Ajuntament de Banyoles demanant que es

cessitar (encara que sigui de Catalunya, d'infantils o de

construeixi una passera de fusta lleugerament per sobre

veterans) la podrien fer. Per això, vam demanar d’acotar-

del nivell del terra, i prou llarga com per a permetre el pas

ho només als mundials del 2004, per evitart deixar la

de la gent en les èpoques en què la inundació del camí

porta oberta perquè en el futur es pugui fer qualsevol

és més important. Així, d’altra banda, podria passar l’ai-

alteració relacionada amb el rem al costat de l'Estany.

gua per la part de sota sense cap impediment i evitant la
degradació que hi ha actualment. Tot plegat es podria

Obertura
mins
de

de
al

ca-

completar amb un rètol on s’expliqués la presència de

costat

l’aiguamoll i la seva importància ecològica. Aquesta petita

l'Estany.

No

diem res de nou si informem d'un nou caminet fet al voltant de l'Estany, ja que és habitual que apareguin nous
camins i accessos a raconets de l'Estany cada any. Ara

intervenció milloraria de forma important aquesta zona
de l’Estany per a tots els seus usuaris.
8

Limnos demana de

parlem d'un caminet obert per realitzar una prova ciclista

tancar

de BTT enmig de zona PEIN, a la zona entre la Font de

l’Estany de Banyo-

Lió i allà on ara acabaran el carril bicicleta, enmig de la zona on es va fer fa anys la repoblació forestal de Fixonia
(encara hi ha el rètol). Per no passar per un petit tram de
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les
per

aus

part

de

com a reserva
aquàtiques.

Els

darrers anys, hem estat observant la pre-
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sència d’aus aquàtiques de molt diverses espècies a

any consecutiu, enguany amb el lema “Fauna d’am-

l’Estany de Banyoles. En molts casos, han estat obser-

bients aquàtics”. Novament hi va haver un bon èxit de

vacions interessants que fan molt atractiu l’Estany per als

participació per part d’aficionats a la fotografia, que han

ornitòlegs i naturalistes en general. Això va molt lligat

presentat obres d’una gran varietat, des d’animals mi-

amb el fet que es tracti d’una zona inclosa al Pla d’Espais

croscòpics fins a grans cetacis. Es van entregar un pri-

d’Interès Natural (PEIN), o amb propostes com la sol.lici-

mer premi, un premi per a la millor fotografia en què es

tud d’inclusió en el Conveni Ramsar de protecció de zo-

posés de relleu la integració de l’animal en el seu medi

nes humides. A hores d’ara, però, la protecció no és

ambient natural, un a la millor imatge realitzada al Pla de

massa efectiva més allà dels bons propòsits escrits. El

l’Estany i un altre a la millor fotografia realitzada per una

Reglament d’Activitats a l’Estany no es compleix massa,

persona vinculada a la Universitat de Girona. En haver

moltes vegades per manca d’informació per part dels

quedat desert el premi a la fotografia d’un autor jove (fins

usuaris, i la inclusió dins el PEIN no és encara eficaç, en

a 16 anys), es va decidir donar un segon premi. El mateix

no haver-hi redactat cap pla especial. Per això, i tenint en

dia de l’entrega de premis es va inaugurar l’exposició al

compte que l’Ajuntament de Banyoles és sensible als

Museu Darder d’Història Natural, on es podrà visitar, in-

valors naturals de l’Estany, vam fer una proposta que sig-

dependentment de la visita al Museu, fins a l’1 de setem-

nificaria una millora en les condicions de vida de moltes

bre. També s’han començat a distribuir les bases per al

aus aquàtiques que decideixen reposar, si més no tem-

concurs de l’any vinent, aquesta vegada amb el lema

poralment durant els períodes migratoris, en el nostre

“Les roques i el paisatge geològic”.

Estany. Aquesta consisteix a realitzar un tancament mitjançant boies en la zona nord de l’Estany, dins l’aigua, a

L'estanyol intermitent d'Espo-

tocar el Bosc de Can Morgat, que impedís de forma

lla s'omple de nou. Amb les plu-

efectiva l’accés a les barques de passeig i de rem, així

ges de primers d'abril, es va carre-

com les piràgües. Hem estat observant detingudament

10

gar tot l'aqüífer de la conca la-

aquesta zona i, segurament per la protecció que dóna la

custre. L'estany d'Espolla va

vegetació i la seva situació, és molt triada per les aus per

començar a brollar i estava completament ple entre l'11 i

descansar. No obstant, moltes vegades han d’abando-

el 12 d'abril. Al cap d'uns dies, quan tornava a baixar i es

nar el lloc per la presència de les barques, sobretot pirà-

patia pels molt capgrossos que hi havia, es va tornar a

gües, que incompleixen clarament els límits de proximi-

omplir i s'ha mantingut almenys fins a finals de juny.

tat a les vores que marca el Reglament d’Activitats a l’Es-

Aquesta ha estat una bona notícia, ja que ha permès

tany. Considerem que la col.locació d’aquestes boies no

veure un període llarg d'inundació de primavera que feia

significaria cap gran molèstia per a barques i piràgües, i

anys que no es produïa. L'època ha estat molt bona per

en canvi afavoriria molt la presència d’aus aquàtiques.

observar-hi molts ocells en migració (vegeu Citacions de

Alhora, col.locar una retolació que ho expliqués afegiria

fauna), però també per als amfibis, com els tritons, o in-

un atractiu turístic al nostre Estany, del que es podria

vertebrats aquàtics com els triops, les libèl·lules, escara-

gaudir tant des de la barca de passeig com des de la vora

bats d'aigua i un llarg etcètera. A altres zones inunda-

de l’Estany. A més, just abans del Bosc de Can Morgat hi

des, com a Les Llacunes (Pla de Martís), també s'hi han

ha una passera de fusta des d’on seria molt fàcil observar

fet observacions interessants, que han passat a eixam-

les aus que hi fessin estada.

plar el llistat d'espècies trobades en aquest espai. També és de destacar la moltíssima gent que ha visitat l'esII Concurs de F o tografia

la

Martís, sovint s'hi veien una vintena de cotxes o més.

Natura. A princi-

Llàstima que no s'ha pogut aprofitar aquest fet per infor-

pis de juny, es fa fer

mar a la gent dels valors de l'espai, de la importància de la

entrega dels premis del con-

seva protecció i conservació i, sobretot, de dir als visi-

curs, organitzat conjuntament per Limnos, el Centre

tans que els triops i els capgrossos són espècies prote-

d’Estudis Comarcals i la Universitat de Girona, per segon

gides i que s'hauria de procurar mantenir-los a la natura i

9
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de

tany d’Espolla al llarg d'aquestes setmanes; al Salt de

no emportar-se'ls amb un potet, com feia molta gent. No

que el va veure va poder fer fotografies, que tot i no ser

ens cansem d'insistir als ajuntaments de Fontcoberta,

de molta qualitat, permeten assegurar que era una llúdri-

Porqueres i Esponellà que posin panells informatius a

ga. El mustèlid estava sobre una roca a sota el Molí de

l'estany i ordenin una mica la zona d'accés, ja que ha es-

Borgonyà, i es cabussava per aquelles aigües prou ne-

tat ben aixafada pels cotxes. En el proper número de La

tes, en un dels punts amb més peix de tot el Terri.

Llúdriga publicarem un article sobre l'estany temporani

Aquesta ha estat la primera fotografia d'una llúdriga feta a

d'Espolla, amb un inventari faunístic de totes les espè-

ple dia a tot Girona, i ha estat confirmat per persones que

cies aquàtiques que s'hi han trobat.

n'han vist moltes. Recordem que aquesta espècie és
bàsicament nocturna i només els dies de juny, quan la

La llúdriga ja es passeja

nit s'escurça, s'aventura a deixar-se veure de dia. L'afor-

pel Terri. Fa poques

tunat que va veure la llúdriga era l'Albert Tura, a qui

setmanes, a principis

agraïm el seu interès a difondre la fotografia i a fer-ho sa-

de juny, vam tenir notícia d'una llúdri-

ber a la gent. Aquesta notícia ha d'animar a finalitzar el

ga al riu Terri. La precaució habitual d'aquests casos ens

sanejament del Terri i convertir el que fa uns anys era

va fer pensar en una confusió amb el visó americà, del

una claveguera a cel obert en un riu ple de vida i ben

qual s'estan veient molts exemplars per la comarca. Pe-

conservat, com encara es manté en alguns trams aïllats.

rò, en aquest cas, era un animal gros i marró, i no negre i

Ara ja s'ha vist la llúdriga al Ser i al Terri; només falta con-

petit com els visons. A més tenim la sort que la persona

firmar la seva presència a l'Estany.
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VERD I NEGRE
VERD
• Per als organitzadors i col.laboradors de l’exposició de Flors. Per portar una mica de natura,
encara que sigui de jardí, a places i carrers de Banyoles.
NEGRE
• Club Ciclista de Banyoles. Per haver obert un camí a la zona de Lió (zona PEIN) per poder fer una ruta
durant un esdeveniment esportiu i no haver retornat la zona al seu estat original després de la prova, com
especifica el Reglament d’Activitats a l’Estany (veure la notícia en relació a aquest tema).
• Equnova. Per als organitzadors d’aquesta fira equina, tant per permetre que s’aparqués a tocar del carril bici
(zona de la Draga) com per deixar més d’una setmana la palla, la retolació i altres materials utilitzats sense recollir.
Tot i que per sort no va passar res, la setmana posterior a la fira era Sant Joan i hi havia perill d’incendi, ja que
inexplicablement es va permetre de tirar petards a La Draga, una zona plena d’arbres.

ACTIVITAT
20 de juliol, a les 4 de la tarda. Jornada de reflexió a la Font de Sant
Dalmau (Camós). Enguany aprofitarem per realitzar una valoració dels 15
anys de Limnos, que es compliran el desembre vinent. T’esperem perquè hi
facis les teves aportacions i perquè ens acompanyis en el berenar al qual
et convidem.
Més informació:
Tel. 972 57 44 67
e-mail: limnos@suport.org
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OCELLS

ANELLAMENT CIENTÍFIC D’OCELLS DURANT
EL PERÍODE 2001/2002

Durant el període d’abril de 2001 a febrer de 2002
durant l’any 2000. El tallarol gros, en canvi, que inicials’han anellat, dintre del projecte SYLVIA, 832 ocells de
ment s’havia cregut que era un ocell exclusivament mi36 espècies diferents, un nombre lleugerament inferior
grador a la zona d’anellament, es va poder capturar duque l’any anterior, però que torna a situar l’estació d’anerant la major part del període estival del 2001. A més, un
llament de la Puda entre les estacions catalanes més imdels individus presentava placa incubatriu, característica
portants, tant pel nombre de captures com per la diverside les femelles durant el període d’incubació dels ous,
tat d’espècies. D’aquestes, 18 s’han anellat durant ambde manera que l’espècie es pot considerar com a nidifidós períodes d’estudi, 12 només a l’estiu i 6 només a
cant a la zona.
l’hivern. L’espècie més capturada ha estat, com l’any anFinalment, a la zona de la Cuaranya es van capturar a
terior, el tallarol de casquet, seguit pel pit-roig, el rossiprincipis de març de 2001, dos exemplars de cruixidell,
nyol bord, el rossinyol comú i el pinsà comú. La major
una altra espècie que tampoc havia estat anellada a l’enpart d’aquests ocells s’han capturat preferentment a l’estiu (en el cas del rossinyol és exclu- Espècie
Estiu Hivern Totals
siu del període estival, ja que hiverna a terres Blauet (Alcedo atthis)
2
2
més càlides), a excepció del pinsà, que només Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
37
37
es troba a l’entorn de l’Estany durant l’hivern.
Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta)
19
19
En comparació amb l’any anterior, s’ha detectat una disminució en les captures de merla
(una davallada generalitzada a tot Catalunya),
mallerenga cuallarga (curiosament havia estat
l’espècie més anellada a la Puda l’hivern anterior) i boscarla de canyar (es podria atribuir a la
coincidència d’alguns dies de pas migratori
d’aquesta espècie estival amb algunes sessions d’anellament de l’estiu del 2000). En
canvi, aquest cop les captures de pinsans han
estat molt més importants que l’hivern anterior
i ha estat l’espècie més anellada durant l’hivern.
Cal destacar la detecció, durant els períodes d’estudi del projecte SYLVIA, de tres espècies que no s’havien capturat l’any anterior, i
que no són molt abundants a la comarca: la
cotxa cua-roja, el mosquiter pàl.lid i el mosquiter de passa. Les dues primeres són estivals,
però probablement es tractava d’individus en
migració, ja que es van capturar respectivament a la primera i a la darrera sessió de l’estiu.
El mosquiter de passa és clarament un ocell
migrador, que no nidifica a les nostres terres
però que és freqüent durant els períodes de
pas.
A més, un exemplar de boscarla de canyar
que es va anellar a la Puda el 16 de maig de
2001 va ser capturat posteriorment a Ucraïna,
a la localitat de Kamin-Kashirskyi (situada al NW
del país, prop de la frontera amb Bielorússia i
Polònia) el 23 de juliol del mateix any. Probablement, la seva captura a Banyoles va tenir
lloc durant la migració quan es dirigia al nord, a
Ucraïna, on devia tenir el territori de cria. La distància en línia recta entre els dos llocs és de
1973 km i el temps transcorregut entre les
dues captures fou de 68 dies. Aquestes dades confirmen, per tant, la presència d’ocells
en migració a la Puda, que ja s’havia detectat
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Bruel (Regulus ignicapillus)
Cadernera (Carduelis carduelis)
Cargolet (Troglodytes troglodytes)
Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
Gafarró (Serinus serinus)
Gaig (Garrulus glandarius)
Gratapalles (Emberiza cirlus)
Mallerenga blava (Parus caeruleus)
Mallerenga carbonera (Parus major)
Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
Merla (Turdus merula)
Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
Mosquiter pàl.lid (Phylloscopus bonelli)
Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
Pardal comú (Passer domesticus)
Pardal de bardissa (Prunella modularis)
Passerell comú (Carduelis cannabina)
Picot verd (Picus viridis)
Pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula)
Pinsà comú (Fringilla coelebs)
Pit-roig (Erithacus rubecula)
Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
Rossinyol bord (Cettia cetti)
Rossinyol comú (Luscinia megarhynchos)
Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
Tallarol de garriga (Sylvia cantillans)
Tallarol gros (Sylvia borin)
Tord comú (Turdus philomelos)
Trist (Cisticola juncidis)
Verdum (Carduelis chloris)
Total

3
6
14
1
4
2
1
20
30
14
26
3
2
1
12
17

2
18
1
7
1
2
13
18
9
10
3

1
8

3

55
6
64
61
5
153
5
7
1
2
8
582

2
6
72
21
3
22
9

13

4
3
250

5
24
15
1
11
3
3
33
48
23
36
6
2
1
12
18
8
3
2
6
72
76
9
22
73
61
5
166
5
7
5
2
11
832

Anellaments realitzats en el projecte SYLVIA al paratge
de la Puda (Banyoles) en 15 sessions, les 10 primeres
entre l’1 d’abril i el 10 d’agost de 2001 (període estival)
i les 5 restants entre el 15 de desembre de 2001 i el 28 de
febrer de 2002 (període hivernal). Anellador: Oriol
Clarabuch.

torn de l’estany de Banyoles i que fa augmentar a 44 el
nombre d’espècies diferents. Probablement, els cruixidells utilitzaven el canyissar d’aquest paratge com a dormidor durant l’hivern 2000-2001, juntament amb els repicatalons.

Boscarla de canyar

Xavi Vila
Biòleg

Espècie

Nombre d’anellaments

Cruixidell (Miliaria calandra)
Mallerenga blava (Parus caeruleus)
Merla (Turdus merula)
Picot verd (Picus viridis)
Pit-roig (Erithacus rubecula)
Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
Rossinyol bord (Cettia cetti)

2
1
2
1
2
2
1

Total
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Anellaments realitzats al paratge de la Cuaranya (Can Cisó, Porqueres) en tres sessions,
els dies 2 i 9 de març de 2001 (anellador: Oriol Clarabuch) i 24 de febrer de 2002
(anellador: Xavi Vila).

AEEC

FEDERACIÓ DE L’ASSEMBLEA D’ENTITATS
ECOLOGISTES DE CATALUNYA

L'Assemblea d'Entitats Ecologistes de Catalunya (AEEC) s’ha constituït com una federació d'entitats ecologistes. Fins ara, l'AEEC era un punt de reunió de tots els grups ecologistes de Catalunya sense entitat jurídica. El passat
25 de maig, en Assemblea a Figueres, es van aprovar els estatuts d'aquesta federació amb la presència de moltes de
les entitats ecologistes de Catalunya. Aquesta federació ha de servir per donar un impuls al moviment ecologista a nivell català i crear una entitat que, mica en mica, esdevingui un referent a casa nostra a l'hora de defensar el medi ambient. Limnos, com a entitat membre de l'AEEC, va assistir a la reunió i va signar la creació d'aquesta federació. A partir
d'ara l'AEEC, també anomenada Ecologistes de Catalunya, és una entitat jurídica i pot treballar per defensar els interessos de les entitats ecologistes que en formen part, demanar subvencions, fer projectes i contractar personal. D'aquesta manera ja s'estan fent reunions amb el Conseller de Medi Ambient de la Generalitat sobre els temes més problemàtics com ara el Mapa eòlic de Catalunya o la situació de la vall d'Àrreu i l'especulació de les pistes d'esquí al Pirineu. Aquesta entitat ha de servir per defensar el medi ambient dels grans projectes com infraestructures, o per a temes generals com el desenvolupament de la xarxa Natura 2000, el Pla energètic, el Tren d'Alta Velocitat, grans carreteres, etc. L'AEEC funciona a diferents nivells. Per una banda, s'han creat cinc grups territorials, que són Girona, Terres de Ponent, Tarragona, Àrea metropolitana i Catalunya Central, on hi ha una entitat de cada territori que assumeix
el paper de representant. En el nostre cas és la IAEDEN de l'Alt Empordà qui en un primer moment realitzarà aquestes funcions. Hi ha un altre nivell on es funciona en grups de treball. Aquests grups de treball de l'AEEC són
reunions de gent de diverses entitats que treballen i coneixen un mateix tema. Alguns dels grups que estan funcionant bé han estat el de l'energia eòlica, el de Residus (que està inclòs dins la Plataforma Cívica per la Reducció dels
Residus), el de purins o el de l'aigua. Altres estan pendents de funcionar, com el de litoral, corredors biològics, etc.
Com podeu observar, hi ha molta feina a fer i cal molta gent que hi participi. Des de Limnos no hem pogut participar
gaire en aquests grups de treball per manca de gent alliberada, tot i que estem alerta de les conclusions i propostes
que van sortint de grups com el de purins o el de l'aigua, en els quals tindríem molt a dir, però als que no podem assistir. Val a dir que cada entitat a dins l'AEEC té uns deures i uns drets, per això s'ha de satisfer una quota per donar
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suport econòmic a l'entitat i assistir a les reunions que es realitzin. A canvi, podem demanar informació o ajuda en temes en els quals està treballant altra gent, com ara temes urbanístics, d'espais naturals, de purins, etc. Penseu,
doncs, que sent socis de Limnos també esteu participant en la defensa del Pirineu, en un desenvolupament energètic sostenible a Catalunya i en moltíssimes altres campanyes de defensa del medi ambient que es porten a terme
per tot el territori català. Penseu que si tots ens hi posem i ens unim, un altre món és possible.
LIMNOS

ELS HAS RECONEGUT?

MAMÍFERS INSECTÍVORS

Encara que és un grup molt diversificat, l’Ordre Insectívors inclou mamífers de mida mitjana o petita amb una dieta basada en petits animals, com els insectes, els miriàpodes, els
aràcnids, els cucs o els mol.luscs. Aquesta dieta fa que el tipus de dentició del grup sigui característic, amb dents molt
punxegudes.
Solen tenir un cap allargat i punxegut, i estan adaptats a
diferents ambients: terrestres, subterranis, arboris i aquàtics.
Es coneixen 363 espècies d’aquest ordre a tot el món. A Catalunya n’hi ha 11, just les que necessitàvem per acompanyar
les notícies d’aquest trimestre.
La família dels Sorícids (musaranyes) està formada per
espècies de mida petita, amb el musell punxegut i la cua relativament llarga. El musell punxegut permet diferenciar-les molt
bé dels ratolins.
(Les mides que posem són del cap més cos, sense cua).
1 . Neomys fodiens (musaranya pirinenca d’aigua). Fins a 9,5 cm. Es diferencia de la resta de musaranyes
per la línia de pèls de la cua i la fenedura del mig del musell, que
és més gran que a la resta de Sorícids. Viu a les vores dels
cursos d’aigua pirinencs. Presenta activitat nocturna i diürna.
2 . Sorex araneus (musaranya cua-quadrada). Fins
a 8,4 cm. Ulls petits però ben visibles, i orelles amagades
parcialment pel pèl. Es troba bàsicament al Pirineu, en zones
humides, on captura invertebrats de nits.
3 . Erinaceus europaeus (eriçó europeu o comú).
Fins a 29 cm de longitud. Es pot veure habitualment per la nostra comarca, fins i tot en jardins. Malauradament, també és una
espècie que es troba massa sovint atropellada. Les seves característiques púes són modificacions de pèls. Les utilitza per
protegir-se; quan es veu en perill forma una bola. Li agraden
les zones humides, sobretot boscoses, i sol reposar en nius
que fa endinsant-se sota munts de fulles. És una espècie sobretot nocturna i hivernant.

4 . Suncus etruscus (musaranya nana). Fins a 5,3
cm. És el mamífer més petit de Catalunya. Té el musell molt
punxegut, els ulls petits i les orelles relativament grans. El cap
és força gran respecte al cos. És una espècie mediterrània
pròpia d’espais oberts (camps de conreu, oliverars,...) Habita
als marges de pedra o petites acumulacions de roques. Ha de
buscar aliment de forma continuada perquè té un metabolisme
molt elevat.
5 . Galemys pyrenaicus (almesquera). Fins a 13,5
cm. Semblant al talp, viu als rius del Pirineu, d’aigües permanents, fredes i oxigenades. És un animal essencialment nocturn i d’hàbits aquàtics. S’alimenta de fauna aquàtica.
6 . Talpa europaea (talp). Fins a 16,2 cm (mascles) i fins
a 14,4 cm (femelles). Està molt ben adaptat a la vida subterrània, amb pèls molt sensibles al final del musell, que és mòbil,
manca de pavelló auditiu i ulls molt petits i amagats pel pèl. Les
mans són fortes, molt amples i amb grans ungles, adaptades
per excavar. Viu en terrenys tous però compactes, aptes per
ser excavats. Menja fauna pròpia del sòl.
7 . Sorex minutus (musaranya menuda). Fins a 7,1
cm. S’assembla a la musaranya cua-quadrada, però en petit.
La cua és proporcionalment més llarga. Sovinteja més en llocs
humits o obacs. S’alimenta sobretot d’invertebrats.
8 . Erinaceus algirus (eriçó clar o africà). Fins a 25
cm. S’assembla molt a l’altra espècie d’eriçó, encara que és
més petit i té les orelles més grans. Es poden diferenciar bé pel
límit entre el front i les púes; en l’ericó comú és recte i en
aquest té forma de V. És una espècie pròpia del Nord d’Àfrica,
que requereix un ambient més aviat sec. Viu en boscos mediterranis i pinedes litorals. També és nocturn, però sembla que
no hivernant.
9 . Neomys anomalus (musaranya mediterrània
d’aigua). Fins a 8,8 cm. Molt semblant a N. fodiens, però
amb la banda de pèls rígids només a la part distal de la cua. La
seva distribució a Catalunya és poc coneguda.
1 0 . Sorex coronatus (musaranya tricolor). Fins a 7,5
cm. Només es diferencia de S. araneus per la coloració del
cos i la morfologia de la mandíbula. A Catalunya només es troba a les valls d’Aran i Boí.
11. Crocidura russula (musaranya vulgar). Fins a
8,4 cm. Molt semblant a S. araneus, amb ulls petits i pavellons auditius sobresortint del pelatge. Es troba en
ambients mediterranis, com alzinars, suredes, màquies
i vores de camps i camins. Prefereix marges o acumulacions de pedra recoberts d’herba, on hi pot haver abundants invertebrats.

Talp traient el cap del seu cau
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Fins a

Quot

Soci p

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 2002
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
Fins a 18 anys: 10 euros
Quota normal: 20 euros
Soci protector: 36 euros
(mínim)
Altres:.........euros
NO ESPERIS A DEMà.
FES-TE SOCI/SòCIA!

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Sr./Sra.
demana al banc o caixa
Ag. núm.
Adreça
Població
Que atengui amb càrrec al seu compte núm.:
els rebuts que li presentarà LIMNOS (Associació de Defensa del Patrimoni Natural de
Banyoles i Comarca).
Atentament (signatura)
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