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AL PARC NATURAL?

EDITORIAL

UN ANY CLAU

L’any que s’obre pot ser decisiu pel futur de l’estany de Banyoles i la seva conca lacustre. La
creació del Consorci de l’Estany i la realització del Projecte LIFE-Natura de la Unió Europea
"Restauració dels Ambients Aquàtics de Porqueres i de l’Estany de Banyoles" són una molt bona
notícia ja que representen, de fet, les primeres inversions clares en medi ambient d’ençà dels
Jocs Olímpics de 1992. Recordem que, a part d’actuacions urbanístiques, els Jocs van deixar a
Banyoles l’herència de la recuperació de la zona nord de l’Estany (allunyament de la carretera
d’Olot, recuperació de la vegetació de ribera, recs de vimeteres, palanques de fusta per acostarse a l’aigua sense malmetre la vegetació, un carril per a bicicletes, un important jaciment
neolític,...). El manteniment i gestió d’aquestes millores del patrimoni natural i cultural no és
que hagi estat modèlic, però sí poden convertir-se en un bon punt de partida per aquests
projectes futurs. Però també suposen una important responsabilitat per als ajuntaments de
Banyoles i Porqueres, que han de treballar junts, una cosa difícil quan es tracta de política, per
portar a bon terme aquestes actuacions en un espai natural que comparteixen. De la capacitat
de gestió que demostrin en depèn la viabilitat del futur Parc Natural.
L’any que s’obre és també un any de renovació política a la Generalitat de Catalunya. Les
bones intencions en matèria de medi ambient i urbanisme del nou Govern fan que puguem ser
moderadament optimistes. La declaració del Parc Natural de la Conca Lacustre de Banyoles, la
fixació de criteris supramunicipals en el Planejament Urbanístic, la solució definitiva de la
problemàtica dels purins,... són assumptes que apareixen a l’agenda dels nous Consellers.
Aquestes bones intencions poden quedar, però, en paper mullat si no hi ha una pressió social
que exigeixi aquestes millores. És necessari, per tant, que el moviment ecologista i les
plataformes en defensa del territori no perdin l’esperit reivindicatiu i de denúncia que els ha
caracteritzat els últims anys.
Al Pla de l’Estany, LIMNOS seguirà dialogant amb les administracions competents realitzant
propostes per a la millora del patrimoni natural i cultural. Som conscients que la col·laboració i
el consens seran eines claus per aconseguir l’èxit de les figures de gestió que es proposen per la
Conca Lacustre de l’Estany de Banyoles. No obstant, coherents amb la nostra independència
política, mantindrem l’esperit crític amb aquelles actuacions que no es realitzin sota els
paràmetres de la sostenibilitat.
LIMNOS
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AMB EL SUPORT DE

BIBLIOTECA DE LIMNOS

JULIOL-DESEMBRE 2003

Aquest semestre hem ingressat una quantitat prou important de noves publicacions per a la biblioteca de Limnos.
Posem el llistat a la vostra disposició per a què pogueu estar-ne informats.
Us recordem que hi ha la possibilitat d’accedir a aquesta informació, que podeu consultar en l’horari d’atenció al
públic. Els que sou socis de Limnos gaudiu de servei de préstec.
Els codis que posem davant dels títols corresponen al CDU (Codi Decimal Universal) de biblioteques, i indiquen la
temàtica general de les publicacions.
LLIBRES

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

0 Obres generals
• Fundació Territori i Paisatge. Informe d'activitats 2002. Ed. Fundació
Territori i Paisatge. Caixa de Catalunya. 2003.

0 Obres generals
• Revista de Banyoles. Núm. 844-845 (juliol 2003).

3 Ciències socials
• MSF53. Memoria 2002. Ed. Medicos sin Fronteras. 2001.
• Edicions Col.lectives. Guía útil per a la transformació social 2003. Ed.
Edicions Col.lectives. 2003.
• Acció de Govern 1999-2003. Ed. Diputació de Girona. 2003.
• Una legislatura al servei de la comarca. Memòria any 1999-2003 del
Consell Comarcal del Pla de l'Estany. Ed. Consell Comarcal del Pla
de l'Estany. 2002.
• Síntesi d'actuacions del Departament d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca. Any 2002. Ed. Generalitat de Catalunya. Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. 2003.
• Congrés Català de l'Associacionisme i el voluntariat. 2002. Ed.
Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar i Família. Institut
Català del Voluntariat. 2003.
• El voluntariat i el moviment associatiu, en marxa. 2001-2003. Ed.
Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar i Família. Institut
Català del Voluntariat. 2003.
• La guia. Recursos educatius municipals de Banyoles 2002/2003. Ed.
Ajuntament de Banyoles. 2002.
5 Ciències pures i naturals
• Consorci de les Gavarres. Memòria d'activitats 2002. Ed. Consorci
per a la Protecció i la Gestió de l'Espai d'Interès Natural de les
Gavarres. 2003.
• Ponte en marcha. Proyectos de la Convocatoria 2002 del Programa
de ayudas CAM al voluntariado ambiental (VOLCAM). Ed. Caja de
Ahorros del Mediterráneo. 2003.
• Río + 10. Ed. Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente.
2002.
• Premi Medi Ambient a iniciatives locals de les comarques de Girona
2002. Projectes presentats. Ed. CILMA. 2003.
• L'entorn.net. Dossier per al professor. Fitxes didàctiques per als
alumnes. Ed. Generalitat de Catalunya. Departament de Medi
Ambient. 2003.
• Estratègia catalana d'educació ambiental, una eina per a la
comunicació i la participació. Document marc. Ed. Generalitat de
Catalunya. Departament de Medi Ambient. 2003.
• Zepas. Conservació i desenvolupament. Manual sobre l'ús de fons
europeus per a la conservació de la natura i promoure el
desenvolupament rural sostenible. Ed. SEO/BirdLife. 2003.
6 Ciències aplicades
• Lucena Bonny, Antonio. Consumo responsable. Ed. Talasa Ediciones.
2002.
• Forcano, Benjamín. Bio-Bac. Las cartas boca arriba. Ed. Nueva
Utopía. 2003.
• Àrias, Núria et al. coord. PHN. Ed. Comissariat Associació. 2003.
• Unitat de promoció i desenvolupament forestal i de desenvolupament
rural de Catalunya. Memòria d'activitats. Maig 2001 - Maig 2002. Ed.
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. 2002.
• Porras Jurado, Juan; Beltrán Antoñanzas, Elva. La fiscalitat dels
boscos a Catalunya. Ed. Generalitat de Catalunya. Departament de
Medi Ambient. Centre de la Propietat Forestal. 2002.
• Viladevall-Palaus, Ignasi. Ciudadanos árboles. Quienes son / Cómo
se llaman / Y dónde viven en Barcelona. La Vanguardia Ediciones.
2003.
7 Belles arts. Diversions. Esports
• Alvarez Linaje, José Luis; et al. Deporte y naturaleza. El impacto de
las actividades deportivas y de ocio en el medio natural. Talasa
Ediciones. 2001.
• Batlle, Roser, Canelo, Jesús; Corominas, Agustí. Explorar Catalunya.
Viure la identitat i la diversitat a través del paisatge. 60 excursions per
a nois i noies de 8 a 12 anys. Ed. Generalitat de Catalunya.
Departament de Medi Ambient. 2002.
9 Història i Geografia. Biografia
• Macias i Arau, Pere. Des d'Olot per a Catalunya. Pere Macias i Arau.
Edicions El Bassegoda. 2003.
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1 Filosofia
• ADDA. Defiende los animales. Núm. 24 (1r semestre 2002).
3 Ciències socials. Dret
• Mobilitat sostenible i segura. Núm. 25 a 27 (primer a tercer trimestre
2003).
5 Ciències pures. Ciències naturals
• Medio ambiente. Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente.
Núm. 43 (2n quadrimestre 2003).
• Reboll. Butlletí del Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà.
Núm. 3 (segona època. Estiu 2003).
• L’aguait. Núm. 13 (segon semestre 2003).
• Dia de la terra. Informacions i intencions sinèrgiques per la salut
planetària. Núm. 12. 2n semestre 2003.
• Aljub. Butlletí del Grup de Natura Freixe. Núm. 11. Primavera 2002.
• Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural. Núm. 70 (2003).
• Butlletí del Grup Català d'Anellament. Volum 18 (2001).
6 Ciències aplicades
• Energías renovables. Núm. 17 a núm. 22 (abril a novembre 2003).
• Catalunya Rural i agrària. Núm. 100 a núm. 105 (maig a octubre
2003).
• Subproductes. Butlletí de la Borsa de Subproductes de Catalunya.
Núm. 32 (maig-juny 1998).
7 Belles arts. Diversions. Esports
• Barcelona verda. Núm. 87 a 90 (març a octubre 2003).
• Muntanya. Núm. 846 a 849 (març a octubre 2003).

NOTÍCIES
Fa uns dies, en una passejada pel bosc, vam trobar
unes quantes pinyes menjades per diferents animals.
Ens ajudeu a esbrinar qui es va menjar cadascuna de
les pinyes que acompanyen les notícies?
(La solució, a la penúltima pàgina).

ció de l'espai, com els plans especials de Can Morgat i
de l'Estanyol que preveuen construir noves cases al
costat de l'Estany.
Recordem que els ajuntaments de Banyoles i Porqueres van anunciar a principis del mes de novembre de
2003 que reclamaven a la Diputació de Girona canvis en
una part del traçat de la carretera de circumval·lació de
l'Estany entre l'església de Porqueres i la connexió amb
la carretera de Banyoles a Olot. El traçat actual de la
carretera seria transformat en un vial de bicicletes i un camí peatonal i suposadament es permetria la recuperació
natural d'una part del traçat. Justificarien aquesta actuació amb la necessitat de "finalitzar el traçat del carril-bici i
millorar els riscos que comporta la convivència entre
vianants, ciclistes i automobilistes en un espai únic".

LIMNOS s'oposa a una nova carretera a prop de l'Estany. Limnos vol mostrar la seva total oposició
al projecte que preveu el trasllat d'una
part de la carretera de circumval·lació
de l'Estany. Les suposades millores
ambientals i socials que representaria
LIMNOS denuncia la cacera il·legal
el
canvi de traçat no compensen l'impacdins una Reserva de Fauna Salvat1
te ambiental d'una nova carretera enmig
ge. Membres de Limnos van comprovar
d'una zona forestal i agrícola a pocs centenars de metres
personalment com un caçador disparava
de l'Estany, dins la zona protegida pel PEIN. Amb
sobre els ocells aquàtics arrecerats a la
aquest nou traçat s'artificialitzaria un espai natural on
Reserva de Fauna Salvatge de l'Illa de
actualment no hi ha cap activitat humana important, on
Fares o del Fluvià. Aquesta Reserva està
circulen uns itineraris a peu, unes rutes de BTT i on es
situada entre els termes municipals de
travessa una de les rieres més importants per la fauna de 2
Sant Ferriol, Maià de Montcal (Garrotxa) i
l'estany de Banyoles. Aquesta nova carretera suposa
Serinyà (Pla de l'Estany). Aquesta activitat lluny
una amenaça per a l'espai degut a les possibilitats sorgi- de ser puntual, és habitual degut a la manca de control
des de cara a una futura especulació urbanística en sobre l'espai i es fa evident amb la facilitat amb què s'esaquest punt i obre una ferida en una zona actualment panten els ocells de l'espai en observar una persona.
molt tranquil·la i gens transitada, en el cor del que seria el Aquest espai està protegit a causa de la presència
futur Parc Natural. No creiem que aquesta proposta sigui d'ocells aquàtics interessants, com ara un dormidor de
coherent amb la voluntat manifesta dels ajuntaments de més de 100 exemplars de corb marí gros, bernats
Banyoles i Porqueres de protegir l'espai.
pescaires, més d'un centenar de coll-verds, fotges i poLa nostra entitat és del tot conscient dels problemes ge- lles d'aigua, a més de ser un espai on la llúdriga hi és
nerats en aquest tram de carretera on el camí peatonal abundant. La Reserva compta només amb quatre rètols
passa al costat mateix de la carretera i on manca un tram que en delimiten l'espai, alguns mal col·locats i no hi ha
de carril-bici. En aquestes circumstàncies l'elevat trànsit cap mena de gestió ni control.
durant els caps de setmana, agreujat durant l'estiu, Limnos ha demanat al Departament de Medi Ambient,
contraposat a l'elevat nombre de persones que utilitzen concretament als Agents forestals, que controlin aquesl'espai per passejar, córrer i anar amb bicicleta fan neces- tes activitats a la zona i que vetllin per la conservació dels
sària una actuació de millora. Per això proposem mesu- pocs espais naturals protegits que tenim. Hem demanat
res alternatives com la transformació de l'actual carretera un major control de l'espai, una millora en la senyalització
en una via d'un sol sentit i la reconversió de l'altra meitat i que s'avisi als propietaris de les àrees de caça limitants
en carril bicicleta. A la vegada creiem necessàries amb la reserva que aquesta activitat està prohibida, ja
mesures per a la reducció de la velocitat a l'espai i que és molt probable que siguin els mateixos caçadors
restringir la circulació a vehicles grans, com ara camions i d'aquestes àrees els que vulneren els límits de l'espai.
autocars. Si els ajuntaments de Banyoles i Porqueres Per tot això, esperem que estiguin alerta sobre les activiestan realment sensibilitzats amb aquesta situació es tats d'aquesta zona i que el fet de ser un espai fronterer
podrien començar a prendre mesures d'aquest tipus entre comarques no en suposi el seu oblit.
abans de presentar costoses alternatives.
La despesa que suposaria aquesta carretera vindria a ser
Limnos edita la monografia sobre els
de la mateixa magnitud de l'aprovada recentment per un
primers 15 anys de l’entitat. Finalprojecte Life de la Unió Europea per recuperar l'entorn
ment, i quan ja s’ha complert l’any 16 del
de l'Estany. Entenem que els ajuntaments de Banyoles i
naixement de Limnos (va ser el passat mes
Porqueres mantenen decisions contradictòries tot imde desembre), veu la llum la publicació
pulsant d'una banda la idea del Parc Natural i d'un projecamb la qual pretenem recollir aquests 15
te Life de restauració de l'entorn natural, i com a contraanys d’història i de lluita per la conservació
partides executen projectes insostenibles com els d'a- 3
del patrimoni natural del Pla de l’Estany i la
questa modificació de la carretera o les obres del Mun- millora de la qualitat ambiental que envolta tots els seus
dial de Rem de 2004. D'aquesta manera emmascaren el habitants. Aquesta publicació neix com a primer número
degoteig de petits projectes que afecten a la conserva- de Monografies de La Llúdriga, una revista de 24
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pàgines que esperem pugui tenir continuïtat, a poder
ser anual, per tractar més profundament alguns temes
en què treballem.
Han col.laborat en l’edició diversos membres de la junta
de Limnos, actual o d’anys enrere. Entre tots, i amb l’ajut
de la documentació i fotografies que hem anat acumulant en aquests anys, així com esprement la nostra
memòria, hem redactat uns textos que pretenen, de la
forma més amena possible, fer un repàs de tot allò en
què hem treballat, hàgim o no assolit els resultats esperats. Esperem que aquesta publicació serveixi no només
per deixar constància del treball fet fins ara, sinó com a
revulsiu per a tot el que ens queda per fer, i per animar
més persones a una participació activa.
Podeu obtenir la revista de forma gratuïta adreçant-vos a
Limnos.
Instal.lat, finalment, un plafó sobre amfibis al Parc de les Coves
Prehistòriques de Serinyà. Gairebé
ens hem de remuntar a la prehistòria per
recordar que, l’any 1998, vam preparar
una proposta, que vam presentar al Consell Comarcal del Pla de l’Estany, per a la
col·locació d’un plafó que expliqués la im4
portància que té, per a la reproducció dels
tritons marbrat i palmat, el viver que hi ha dins les instal·lacions del Parc de les Coves de Serinyà. I més quan,
en els darrers anys i d’una manera continuada, van desapareixent molts llocs de reproducció per als amfibis, com
ara les tradicionals basses que hi solia haver a totes les
cases de pagès.
Hem hagut d’esperar un temps però ha valgut la pena,
perquè aquest darrer estiu, ha quedat instal·lat el plafó,
seguint el model que plantejàvem en la nostra proposta.
Els amfibis són uns animals poc valorats o fins i tot
menyspreats. Considerem que punts d’informació, com
ara aquest recentment col·locat a Serinyà, en indrets
visitats per importants quantitats de persones al llarg de
l’any, poden ajudar a fer que es reconegui més la important i beneficiosa tasca que fa aquesta fauna a la natura.
Els ajuntaments de Banyoles i Por queres creen el Consorci de l’Estany.
L’aprovació va tenir lloc per unanimitat el
desembre de 2003. Es tracta d’un òrgan
autònom que té la finalitat de preservació i
promoció ambiental, social i econòmica del
patrimoni natural de la part d’aquests municipis inclosa al PEIN (Pla d’Espais d’Interès
Natural). La seu social s’ha establert a l’edifici
5
del Museu Darder-Centre d’Interpretació de l’Estany (que en aquests moments es troba en obres), a
partir de l’any 2006. El primer projecte en què es treballarà és en el programa Life-Natura de la Unió Europea,
concedit finalment l’any 2003. També es promouran la
investigació i l’educació ambiental. Esperem que aquest
projecte arribi a realitzar-se de la millor forma possible, i
que signifiqui un primer pas cap a un criteri de desenvolupament i turisme cultural i natural sostenibles al Pla de
l’Estany. I esperem també que no es quedi aquí, sinó
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que, com també està previst, es puguin afegir al consorci altres municipis estretament lligats a la conca lacustre i
la hidrogeologia de l’estany de Banyoles, com serien
Fontcoberta (estany intermitent d’Espolla) i Esponellà
(Salt de Martís), Sant Miquel de Campmajor (estanyols
de Sant Miquel) o Crespià (jaciment paleontològic
d’Incarcal).
Presentació de la Guia "Ocells aquàtics de l'Estany de Banyoles. Collecció Guies de Natura" editat per
l'Escola de Natura. El divendres 19 de
desembre es va presentar, als locals de
l'Escola de Natura, aquesta guia d'ocells,
editada amb la col·laboració de l'empresa
Amsa, amb la realització d'un audiovisual
sobre els ocells aquàtics de l'Estany. La
6
xerrada seguia el fil conductor de la guia,
començant amb una introducció de les característiques
generals dels ocells aquàtics i un comentari detallat amb
variades imatges de cada una de les 17 espècies
d'aquesta guia. El diumenge següent, es va fer la sortida
de camp al voltant de l'Estany per posar en pràctica la
guia i veure en directe els ocells i visitar els millors llocs
per veure les fotges, els morells cap-roig o les polles
d'aigua i també per obtenir unes fantàstiques visuals de
tots els racons de l'Estany. Les activitats van ser un èxit,
especialment la xerrada a la qual van assistir unes 70
persones. Durant la visita a l'Estany, amb molta presència de mainada, van arribar a la quarantena. Esperem que
l'Escola de Natura segueixi editant aquestes guies sobre diferents grups d'animals o plantes amb el mateix
èxit de convocatòria.

DIGUES-HI LA TEVA!

La revista La Llúdriga està oberta a
la participació de tothom, socis i no
socis de Limnos. Si tens alguna
cosa a dir, en relació amb el medi
ambient, ens pots fer arribar els teus
comentaris, opinions, articles,...
També t’agraim la col.laboració a
l’hora de denunciar tot allò que
afecti a la conservació ambiental de
la nostra comarca, i als
suggeriments que puguin servir per
millorar la revista.
No et quedis callat i participa! La
conservació del medi és cosa de tots,
i cap aportació és prescindible, per
petita que sigui.

COMUNICACIONS D’OBSERVACIONS

CITACIONS DE FAUNA

DE L' 1 D'OCTUBRE AL 31 DE DESEMBRE DE 2003
La tardor ha passat i aquest any, tot i les pluges, no
espècies com el cabusset, els esplugabous o els
s'ha observat gaire quantitat d'ocells en pas migratori per
becadells. Les observacions de puput, una espècie que
la comarca. Tot i així, ha estat bona la qualitat, ja que hem
sol hivernar a l'Àfrica, ens van mostrant com aquest ocell
pogut observar fins a tres espècies d'ànecs diferents: el
s'adapta al clima cada cop menys fred de les nostres
cullerot, el xarxet i el xiulador, a més dels morells cap-roig
latituds. Finalment un seguiment del picot garser petit
i els morells de plomall, especialment abundants aquest
ens permet conéixer més bé la distribució d'aquesta
any. També hem pogut gaudir de l'estada d'unes
espècie que habita el bosc de ribera del costat de rius i
setmanes d'un cabussó emplomallat que durant algun
estanys de la comarca.
dia va coincidir amb un altre company seu tot pescant a
les vores de l'Estany. Amb el fred i els temporals de
Carles Feo i Quer
pluja, van anar arribant les fotges, fins a una
quantitat inferior a les de l'any passat, menys
d'una centena. També es van deixant veure
entre 5 i 7 corbs marins negres que vénen cada
dia a pescar a l'Estany i tornen a dormir al costat
del riu Fluvià a Fares.
Aquest any ha estat habitual la presència
d'esplugabous dormint a les ribes de l'Estany,
enguany en uns arbres diferents, una mica més al
nord i amb un màxim de 150 individus comptats al
capvespre. De la resta cal destacar el pas de
rapinyaires com les arpelles, l'àguila calçada i el
milà negre, una data bastant tardana per a
l'espècie. El fet que l'estanyol d'Espolla fos ple
bastants dies, va permetre observar-hi diferents Família de morells

cap-roig

AP: Aiguamolls de La Puda
CR: Crespià
EB: Estany de Banyoles
ECO: Estanyol de Ca'n Ordis

EE: Estanyol d'Espolla
EN: Estanyol Nou
ES: Esponellà
EV: Estanyol del Vilar

Nom comú

Nom científic

F. Podicipedidae
Cabusset

Tachybaptus ruficollis

Cabussó emplomallat

Podiceps cristatus

Cabussó coll-negre

Podiceps nigricollis

F. Ardeidae
Esplugabous

Bubulcus ibis

Martinet blanc

Egretta garzetta

F. Anatidae
Ànec xiulador

Anas penelope

Xarxet
Ànec cullerot

Anas crecca
Anas clypeata

Morell cap-roig

Aythya ferina

Morell de plomall

Aythya fuligula

IF: Illa de Fares
PM: Pla de Martís
PSM: Puig de Sant Martirià
SE: Serinyà

Núm. Lloc

Zona

1
1
1
1
1
2
1

EB
EE
EB
EB
EB
EB
EB

Als Desmais
Estanyol d'Espolla
Zona nord
Entre Lió i la Caseta de Fusta
Zona de Can Morgat

Espolla

16

EE

150
1

EB
IF

1
2
1
3
4
2
1
27
3
5
3
4
1

EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB

6

Caseta de Fusta

Resclosa de Serinyà

Data 1

Data 1: primera observació
Data 2: darrera observació
Data 2

Observadors

06/10/03
CFQA
30/10/03
CFQA
12/12/03 24/12/03 XVPA, MCXA, AC, AR et al.
24/11/03 01/12/03 AJOA, CFQA
08/12/03
CFQA, XVPA
12/12/03
XVPA, MCXA, AC, AR et al.
07/11/03
AJOA, CFQA
19/10/03

CFQA

20/12/03 27/12/03 XVPA
07/12/03
XVPA
CFQA
CFQA
17/12/03 CFQA, XVPA
AJOA, CFQA, XVPA
CFQA
CFQA
24/10/03 CFQA
CFQA
31/10/03 CFQA
CFQA
21/12/03 CFQA
31/12/03 CFQA, XVPA
31/10/03 CFQA

Comentaris

Pescant diversos dies al mateix lloc
Vistos des de la Barca d'en Generet
Dormia al costat d'unes fotges
Menjant Triops. Primera observació de la
temporada
Màxim observats al dormidor

16/11/03
05/12/03
08/12/03
25/10/03
06/10/03
05/12/03
01/10/03
28/10/03
29/10/03
03/11/03
18/12/03
27/12/03
28/10/03

EV

Zona nord
Zona nord
Zona nord
Zona nord
Als Desmais
Zona de Can Morgat
Als Desmais
Zona nord, davant Can Morgat
Zona de Can Morgat
Zona nord
Zona de Lió
Zona de Lió-Can Morgat
Primer a zona de Can Morgat
i després al sud
Estanyol del Vilar

11/11/03

CFQA

PSM
PM
PM
CR
EB
PSM

Sobre el Puig
Als camps amb pomeres
Als camps amb pomeres
Als camps del dipòsit d'aigua
Zona de Can Morgat
Sobre el Puig

04/11/03
05/10/03
16/12/03
22/12/03
30/12/03
04/11/03

CFQA
CFQA
CFQA
CFQA
CFQA
CFQA

Un mascle
Una femella
Caçant sobre l'aigua
Exemplar de fase clara
Un mascle

F. Accipitridae
Milà negre
Arpella vulgar
Arpella pàl·lida

Milvus migrans
Circus aeruginosus
Circus cyaneus

Esparver vulgar
Àguila calçada

Accipiter nisus
Hieraaetus pennatus

1
1
1
1
1
1

F. Phasianidae
Faisà

Phasianus colchicus

1

EN

Estanyol Nou de Can Cisó

05/12/03

CFQA

F. Rallidae
Fotja

Fulica atra

83

EB

Estany

31/12/03

AJOA, CFQA

F. Charadriidae
Fredeluga

Vanellus vanellus

15

PM

En uns camps

12/11/03

AJOA
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Mascle i femella
Una femella
Tres femelles
Un mascle i tres femelles
Una parella
Una femella
14 eren mascles, la resta femelles
Tres mascles
Dos mascles i una femella
Dues parelles
Un mascle, primer vist amb 27 morells cap-roig
i tres dies després un altre mascle sol

F. Scopolacidae
Becadell comú

Gallinago gallinago

3
1

EE
EE

Estanyol d'Espolla
Estanyol d'Espolla

F. Alcedinidae
Blauet

Alcedo atthis

2
1

AP
ES

F. Upupidae
Puput

Upupa epops

1
1

F. Picidae
Picot garser petit

Dendrocopos minor

05/11/03
CFQA
06/11/03 13/11/03 CFQA

Al costat de l'aigua
Amb poca aigua a l'estanyol

Aiguamolls de la Puda
Pont d'Esponellà

26/12/03
27/12/03

AJOA,CFQA,OCVA,XVPA,GA
AJOA, CFQA

Capturats amb xarxes, anellats i alliberats
Atropellat

SE
EB

En el jardí d'una casa

28/11/03
12/12/03

PCSA
CGPA

1
1
3

EB
EB
EB

Els Amaradors
Paratge Coromina
El Vilar, Can Cisó i Lió

02/10/03
24/12/03
27/12/03

CFQA
XVPA
XVPA

Sobre uns pollancres
Atrets amb reclam

F. Turdidae
Còlit gris

Oenanthe oenanthe

1

PM

Als camps de conreu

05/10/03

CFQA

Amb un grup de cueretes grogues

F. Laniidae
Botxí

Lanius excubitor

1

PM

Entre Martís i Serinyà

07/12/03

XVPA

Sobre uns cables

Plantes
F. Iridaciae
Lliri pudent

Iris foetidissima

ECO

A l'Estanyol de Ca'n Ordis

23/12/03

XVPA, MCXA

Espècie pròpia del bosc de ribera

Observadors: ACXA= Albert Cicres, AR= Almudena Rescalvo, AJOA= Anna Julià i Olivé, CFQA= Carles Feo i Quer, CGPA= Carles
González Peix, GA= Gabriel, MCXA= Miquel Campos, OCVA= Oriol Clarabuch i Vicent, PCSA= Pilar Castel i Soler, XVPA= Xavi Vila i
Portella.

LLIBRET RECOMANAT
Ocells aquàtics de l'Estany de Banyoles. Col·lecció Guies de
Natura. Edita: Escola de Natura de Banyoles. 2003.
Amb aquest llibret l'Escola de Natura pretén iniciar una col·lecció de guies de
natura que s’afegeix al material educatiu i de divulgació sobre temes de medi ambient
ja existent a la comarca. Una eina més per difondre els valors naturals de l'estany de
Banyoles que respon a la necessitat de conèixer el que ens envolta, primer per
poder-ho gaudir i després per poder-ho conservar. La guia inclou els 17 ocells
aquàtics més comuns de l'estany de Banyoles, des de l’ ànec coll-verd o el blauet,
passant pels gavians o les polles d'aigua, fins a aquells menys coneguts com el
morell cap-roig, l'ànec cullerot o la xivitona. Aquesta guia il·lustrada ens introdueix
d'una forma dinàmica i amena en el món dels ocells aquàtics, incidint en el seu
plomatge, en la diversitat de formes del bec i de les potes, segons la seva alimentació
o els seus costums i ens apropa als moviments migratoris que realitzen a la recerca de millors terres on alimentar-se i
reproduir-se. De cada espècie hi podrem trobar un detallat dibuix realitzat per l'Albert Carrillo sobre un fons de
fotografies de l'Estany i un àmpli ventall d'informació. Les mides de l'ocell, de què s'alimenta, quan el podem veure a
l'Estany, si és molt abundant o no i tot un grapat de curiositats, algunes de molt ben il·lustrades amb siluetes,
referents a aquells moviments o costums propis de cada espècie. Una bona eina per iniciar-se en el món dels ocells i
a la vegada insistir sobre la importància de les zones humides, com els estanys i rius, per a la cria d'aquestes
espècies, moltes d'elles protegides, o també com a zona de repòs i alimentació per aquelles altres espècies que
només s'aturen a l'Estany de pas en les seves migracions o durant l'hivern provinents de terres més nòrdiques.

ELS HAS RECONEGUT?

QUI S’HA MENJAT LES PINYES?

Cada animal deixa marques diferents en allò que menja. El tipus de dentadura al cas dels mamífers, o la mida i forma
del bec en el dels ocells, així com els llocs on tenen accés les diferents espècies hi tenen molt a veure. Un altre
aspecte, que no queda palès en aquests dibuixos, és el lloc on es deixen els fruits menjats, ja que poden fer pilons,
deixar restes aïllats o, fins i tot, utilitzar esquerdes de roques o troncs com a “eines” que els ajudin a aguantar el fruit
mentre se’l mengen.
Aquestes són les espècies que s’han menjat les pinyes que il.lustren les notícies:
MAMÍFERS
3.- Ratolí (Mus musculus). Pinya que encara era a l’arbre; per això només té un costat menjat.
4.- Ratolí (Mus musculus). Pinya fora de l’arbre.
5.- Esquirol comú (Sciurus vulgaris). Pinya verda; per
això queda molt trencada.
6.- Esquirol comú (Sciurus vulgaris). Pinya madura.
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OCELLS:
1.- Picot verd (Picus viridis).
2.- Durbec (Cocothraustes cocothraustes).
Georgina Gratacós
Il.lustracions extretes de “Huellas y señales de los animales
de Europa”.

Fins

Quo
Soci

ACTIVITATS DE LIMNOS (GENER-FEBRER 2004)

Cens d’aus aquàtiques hivernants.
17 de gener. Cens d’esplugabous al dormidor de l’Estany. Ens trobarem a les 16.30 h a
la zona d’entrada al pàrquing de la zona de pícnic de La Draga per arribar-nos a la
Caseta de Fusta per veure com arriben els esplugabous al seu dormidor.
18 de gener. 8 h del matí. Club Natació Banyoles. Cens d’ocells aquàtics hivernants a
l’estany de Banyoles.
24 de gener. Assemblea Ordinària de Socis. A 2/4 de 7 de la tarda en primera
convocatòria i a les 7 en segona convocatòria. A l’Escola de Natura.
Dia Mundial de les Zones Humides.
Diumenge 1 de febrer. Els estanyols desconeguts del Pla de l'Estany.
A les 9.00 h del matí a l'aparcament de la zona de pícnic de La Draga.
Visitarem els estanyols de Lió i de Ca n'Ordis a la zona nord de l'Estany de Banyoles, i
tot un seguit d'estanyols dels municipis de Camós i Porqueres, com ara el de Geldeus,
l'Estanyell o el del Pim- Pom, tots pertanyents a la conca lacustre de l’estany de
Banyoles, cada un amb les seves diferents característiques.
Activitat relacionada amb el Dia Mundial de les Zones Humides (2 de febrer) i amb la
inclusió de l'estany de Banyoles i l'estanyol d'Espolla dins el Llistat Ramsar de Zones
Humides d'Importància Internacional.
Més informació:
Ens trobareu en el local de l’Escola de Natura, els dimecres, de 6 a 8 del vespre.
Tel.: 972 57 61 54 (només els dimecres de 6 a 8) Tel.: 972 57 44 67 (resta de la setmana)
e-mail: limnos@limnos.org

ßßßßßßßßßßßßßßßßßßß

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

Data 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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