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EDITORIAL

EXTRACCIONS D’ÀRIDS

La construcció d’edificis i, sobretot, de grans infraestructures, implica no només una
modificació del territori o un canvi en els paisatges on tenen lloc, sinó que obliga a buscar
matèries primeres per poder fer les obres. Els rius, les muntanyes i els pocs terrenys agrícoles
que queden, no necessàriament propers als llocs de construcció, són els que pateixen de forma
més directa les activitats extractives. I, amb ells, els veïns d’aquests territoris, a qui se’ls modifica
de forma irrecuperable l’entorn, a més de ser víctimes del pas continuat de camions i dels
sorrolls provocats per la maquinària. La flora i la fauna d’aquests espais, evidentement, també
queden fortament afectades.
Els darrers mesos s’ha iniciat molt a prop d’Orfes (Vilademuls) la transformació d’una petita
empresa extractiva en un enorme monstre d’acumulació d’àrids que està buidant de material els
camps propers i, posssiblement, una zona protegida dins la llera del riu Fluvià (vegeu l’apartat
de Notícies). Tot plegat, de forma sospitosament poc clara, acumulant material que podria, per
exemple, servir per a la futura construcció d’un altre gran monstre que amenaça el nostre
territori: el pas del Tren d’Alta Velocitat (TAV) per les comarques gironines.
El més contradictori de les extraccions d’àrids i l’existència de pedreres al món actual és que,
d’altra banda, la construcció produeix un gran volum de residus (runes) per als quals es
necessiten abocadors. Tot i que hi ha sistemes d’aprofitament d’aquests materials de rebuig, es
continua preferint l’explotació d’àrees del territori de gran valor ecològic i paisatgístic abans que
reciclar material existent.
No cal dir que antigues explotacions han permès grans descobriments arqueològics o
paleontològics (al Pla de l’Estany tenim els exemples d’Incarcal, el Pla de la Formiga o les
terreres de Cornellà), i que en alguns casos s’han recuperat antigues pedreres com a zones
humides, com els estanyols empordanesos de Mas Margall (Avinyonet de Puigventós). Tot i això,
ni el nivell d’explotació que està patint el territori actualment, ni el fet de realitzar-lo sense tenir
en compte els valors naturals i ambientals de les zones explotades, ni la destinació d’aquests
materials són acceptables. Cal que les administracions comencin a plantejar-se, de forma
seriosa i respectuosa tant amb els ciutadans i ciutadanes com amb el territori que gestionen, si
volen continuar hipotecant el futur a canvi de diners o si prefereixen anar cap a una gestió
sostenible i responsable.
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AMB EL SUPORT DE

BOSCOS

VOLUNTARIS FORESTALS PER A LA PROTECCIÓ
DELS BOSCOS

UN OBJECTIU COMÚ
La Generalitat de Catalunya ha creat les Unitats de
Voluntaris Forestals, amb la finalitat d’estimular la directa
participació del poble en la prevenció d’incendis forestals i en la vigilància, la reconstrucció i la protecció de la
riquesa forestal i faunística de Catalunya.
VOLS SER VOLUNTARI FORESTAL?
Ens adrecem a totes les persones que estan disposades a col·laborar en la protecció i conservació dels
boscos i del patrimoni natural de Catalunya.
L’ESFORÇ S’HA DE REALITZAR EN EQUIP
Per obtenir uns bons resultats, el treball s’ha de fer
en equip. Per això, els Voluntaris Forestals realitzaran
les seves tasques en grups de tres a set persones: és el
que denominem Unitat. Cada Unitat té assignada una
àrea territorial específica per dur a terme les seves funcions.
CAL UNA PREPARACIÓ PER FER LA F E I NA BEN FETA
Els Voluntaris Forestals seguiran uns cursets de formació i preparació per tal de conèixer els diferents aspectes de les seves funcions dins del món forestal.
COMPROMÍS AMB LA NATURA
Una feina ben realitzada exigeix un mínim grau de
compromís. Els Voluntaris Forestals s’hauran de comprometre a dedicar un temps per organitzar i dur a terme
la seva feina.
UNA TASCA AMB RESPONSABILITAT
Les funcions del Voluntari Forestal tenen una significació molt important per als boscos de Catalunya. Cal
destacar les següents:
- Vigilància i protecció dels boscos per a la prevenció
d’incendis.
- Fer conèixer a les autoritats pertinents qualsevulla
possible infracció de les lleis de caça, pesca, incendis
forestals, etc.

- Sensibilitzar i informar la població i visitants de les
zones de perill d’incendis i d’un bon comportament amb
el Medi Ambient.
- Col·laborar en tasques de neteja, prevenció i reforestació. Prestar col·laboració en emergències i extinció
d’incendis.
Erik Morales
Cap Unitat PE-01
El voluntariat és l’expressió dels sentiments altruistes
de la societat. La solidaritat i l’altruisme són actualment
factors essencials de la convivència humana.
El voluntariat és reconegut com una funció complementària del treball professional, com una xarxa de suport
humà i com una expressió dels sentiments solidaris de la
població.
"El voluntari és la persona que es compromet, per pròpia
voluntat, sense remuneració monetària, freqüentment en
el si d’una associació, en una acció en benefici de la
comunitat".
Centre National de Voluntariat de France (1990)

El treball voluntari pot definir-se de diferents maneres,
però aquestes definicions han d’incloure els elements
següents:
• Les activitats s’ocupen dels interessos d’altres persones o de la societat.
• No hi ha cap interès econòmic personal.
• Es desenvolupa en un marc més o menys organitzat.
• És una elecció lliure i que s’expressa per mitjans
pacífics".
Volunteurop
"Carta europea per als Voluntaris. Una declaració bàsica”

Si tens 18 anys o més i t’interessa formar
part dels Voluntaris Forestals i realitzar les
tasques que tenen assignades dins de la
Comarca del Pla de l’Estany, posa’t en contacte amb nosaltres i t’explicarem com formar part del Cos de Voluntaris Forestals i
contestarem a tots els dubtes que puguis
tenir.
Et pots dirigir a:
UNITAT PE - 01
Voluntari Forestal nº 1590.
Voluntari Forestal nº 1597.
vol.forest@plaestany.net
tel.: 645.82.08.09
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NOTÍCIES
Amb l’arribada del bon temps, és fàcil veure gran
quantitat d’insectes i altres artròpodes. Encara que
reconeixem que les espècies que hem triat aquest
trimestre poden fer desdir a alguns lectors aprensius
de llegir les notícies, hem decidit dedicar un racó a les
aranyes. Els més agosarats podeu intentar reconèixer-les. No estan a escala.
(La solució, a la pàgina 9).
Assemblea General Ordinària de socis de Limnos. El
passat 24 de gener vam fer l’Assemblea ordinària de socis d’aquest any. Hi van assistir un total
de 15 persones, un nombre força
gran comparat amb altres vegades. Entre aquestes persones,
hi havia gent que coneixia l’entitat,
però encara no s’havia decidit a
1
fer-se soci, o col.laboradors que
per diverses raons havien perdut
una mica el contacte amb Limnos. Aquesta ha estat la primera
Assemblea de l’entitat que hem celebrat al local de l’Escola de
Natura, de qui vam poder utilitzar taules, cadires i calefactor.
Seguint l’ordre del dia proposat prèviament, vam aprovar
l’acta del ’assemblea de l’any 2003, vam presentar, comentar i
aprovar el resum de les activitats de l’any 2003, l’estat de
comptes a 31 de desembre, les propostes d’actuacions i el
pressupost per al 2004. Els socis rebreu, amb La Llúdriga, el
detall de les activitats fetes al llarg del 2003 i de les propostes
d’actuacions per al 2004. Si voleu informació sobre els estats
de tresoreria o els comptes de l’Entitat, podeu passar a fer les
consultes que creieu oportunes, en hores de secretaria.
En l’apartat de qüestions diverses, vam parlar del moviment
de socis que hi havia hagut al llarg de l’any, que va tancar amb
un total de 126 a finals de desembre; també vam confirmar els
dies de reunió de junta per al 2004, que seran cada primer
dijous de més, a 2/4 de 8 del vespre.
Després de l’Assemblea vam poder gaudir d’un petit
piscolabis, com és habitual, durant el qual vam aprofitar per
parlar distesament tots els participants.
Dia Mundial de les Zones
Humides: La conca l a custre de l'estany té
estanyols molt desconeguts i una cartografia insuficient. Limnos
va commemorar, el cap de
setmana de l’1 i 2 de febrer,
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el Dia Mundial de les Zones
Humides amb una sortida per descobrir els estanyols menys
coneguts de la conca lacustre. L’activitat va servir per
comprovar l’estat de deixadesa de molts d’aquests estanyols,
i el gran desconeixement que hi ha de molts d'aquests petits
tresors de la natura, com són els nostres estanyols i que podem descobrir des de Sant Miquel de Campmajor fins a Camós, passant per Fontcoberta, Porqueres i Banyoles. A més a
més, si volem trobar un mapa amb la majoria d'aquests estanyols marcats i junts, l'haurem d'anar a buscar a l'any 1910
(H. Bentabol). Actualment hi ha mapes amb els estanyols de
Sant Miquel de Campmajor, altres mapes amb les sorgències
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del Pla d'Usall, o mapes amb els estanyols del voltant de l'Estany de Banyoles. Però mapes actualitzats amb tots els
estanyols, i a més els de Camós, gairebé podríem dir que no
n’hi ha cap. És necessari cartografiar i protegir urgentment
aquests espais, que han estat inclosos parcialment en el
llistat Ramsar de Zones Humides d’Importància Internacional.
Alguns d'aquests estanyols són de propietat privada i no estan protegits de cap manera. Des de Limnos insistim que tots
aquests estanyols s'haurien d'incloure en el futur Parc Natural
de la conca lacustre de Banyoles.
Entre els que es van visitar en la sortida de Limnos, hi destaquen l’estanyol de Lió i l'estanyol de ca n’Ordis, la meitat del
qual està dins d’una propietat privada, tot i que, en teoria, la
propietat dels estanyols és comunal. L’estanyol de Pim Pom,
situat dins del càmping El Llac, és un dels més petits de la
conca. Tot i que se l’ha despullat de vegetació i està bastant
erosionat, presenta característiques pròpies dels estanyols
de la zona, com el color cendrós i el brollador subterrani que el
manté a nivell, malgrat el rec que el desguassa, de manera
que la seva recuperació el podria convertir en un bon exemple
pràctic del funcionament del sistema hidrològic. A Miànigues
hi ha l’estanyol d'Alt o Estanyell, un dels més grans i alhora
menys estudiats i més deixats de la conca. Una línia elèctrica
casolana en travessa part de la superfície i demostra que s’hi
fa necessari un procés de recuperació. Per últim, a Camós n’hi
ha un parell més, entre aquests l’estanyol de Geldeus, un altre
dels grans desconeguts de la conca. D’aigua ferruginosa i tèbia, presenta una característica tan singular com poc coneguda: el cicle que segueix l’aigua des que es filtra a l’alta Garrotxa fins que brolla a l’estanyol pot arribar a ser de 30 anys,
tenint en compte que en la majoria d’estanyols de la conca és
d’un o dos mesos. Aquests estanyols representen un valuosíssim patrimoni socio-natural que encara no hem sabut reconèixer i conservar tal com es mereix, i ens mostra que encara
hi ha molta feina a fer en el camp de la conservació i en la
sensibilització ambiental.
Limnos ha demanat a l'Ajuntament
de Vilademuls
que
comprovi
l'activitat de la planta d'àrids
d'Orfes, i que en cas d'il·legalitat s'actuï en conseqüència p a ralitzant el seu funcionament
fins que es compleixi la normativa. Aquesta planta d'àrids recentment
3
ha realitzat un projecte d'actualització i
millora de la maquinària que estava subjecte a unes condicions que creiem que no s'han complert.
Recentment, s'ha pogut observar un augment d'activitat a la
zona i l'ocupació de diverses parcel·les veïnes on es realitza
una gran acumulació de material i maquinària. Amb aquesta
actuació, entenem que s'incompleix una de les condicions del
projecte inicial que era que "la millora no comporta l'ampliació
de l'activitat". D'aquesta manera l'empresa s'estalvia de realitzar un projecte d’activitat nou, cosa que no li interessa fer. En
cas de ser així, i haver augmentat l'activitat de la planta, a
l'empresa li manquen tota una sèrie d'informes tècnics i l'adequació de l'activitat extractiva a la LLei 3/1988 d'Intervenció
Medi Ambiental, pel que s'hauria de presentar un Estudi d'Impacte Ambiental. La planta es troba a 260 metres del poble
d'Orfes i a escassa distància del riu Fluvià, on hi ha un constant moviment d'àrids i de maquinària a dins el riu, un tram
protegit pel Pla de Protecció de la Llúdriga. Per això, l'entitat
ha demanat que es comprovi l'activitat i la documentació existent, que s'aturi l'activitat a les parcel·les de terreny ocupades
recentment per la mateixa planta i es retiri el material dipositat,
que l'empresa titular aporti el preceptiu projecte tècnic i que es
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prenguin mesures per a la protecció dels plàtans que creixen a
banda i banda de la carretera a l'entrada del poble d'Orfes i
que ja han estat malmesos pel freqüent pas de camions.
LIMNOS denuncia la lamentable
actuació urbanística a la riera
Canaleta. Recentment l'Ajuntament
de Banyoles ha restaurat els marges
de la riera Canaleta, al pas entre Mas
Palau i el barri de Canaleta, amb una escullera de roques grans, eliminant tota la
vegetació existent i canalitzant completament tot el tram de riera. La nostra
entitat vol denunciar la desafortunada
política urbanística en relació als cur4
sos d'aigua realitzada per l'Ajuntament.
Malgrat que ja vam lamentar i denunciar, en el seu moment, la
utilització d'unes roques en forma d'escullera per recuperar
els marges de la mateixa riera al seu pas pel barri de Can Puig,
ara ens trobem amb una actuació del mateix estil a la riera
Canaleta entre els barris de Mas Palau i Canaleta.
Aquesta artificialització de la riera suposa la pèrdua de les
seves funcions com a connector entre espais naturals, accelera la velocitat de l'aigua augmentant el risc d'inundacions
aigües avall i aplica una estètica urbanística molt dubtosa que
no encaixa amb un urbanisme sostenible i adaptat a l'entorn.
No n'hi ha prou a fer unes grades malanomenades "ecològiques" a l'Estany, si a la resta de ciutat apliquem un altre criteri, com si les nostres rieres i els nostres recs no necessitessin de la nostra sensibilitat a l’hora d'urbanitzar-les. Demanem que s'aturin aquestes actuacions urbanístiques pròpies
del “desarrollismo” litoral basades en el ciment, l'espigó i l'obra dura. Ja és el moment que una ciutat que aposta pel progressisme i la innovació apliqui mesures urbanístiques adaptades als temps actuals, integrant el paisatge, tenint cura dels
detalls, i valorant el patrimoni on es realitzin les obres, tot i
que això impliqui un encariment dels projectes. Algun eslogan
utilitzat per l'equip de govern a les eleccions municipals parlava de transversalitat i l’Ajuntament encara no ha assumit el
que significa aquesta paraula. A les polítiques divergents de
turisme, medi ambient i esports, cada una al seu aire, ara se'ls
suma la urbanística que també actua independentment de la
resta d'àrees de l'Ajuntament hipotecant el valor natural de la
riera i el valor turístic de la zona d'hortes i recs que envolten
aquest curs fluvial. La nostra entitat ha proposat que l'Ajuntament incentivi els tècnics urbanístics municipals a fer un
curset de formació sobre arquitectura sostenible, que disposa
de solucions molt eficaces per retenir els marges d'una ribera
fluvial mitjançant tècniques de restauració modernes, com
col·locació de trenats, llits de branques, fustes, tanques,
revegetació natural, etc, sense fer obres tan lletges a la vista.
A la vegada, esperem que en obres properes, en la restauració de recs i rieres, s'actui de forma més adequada i amb tècniques menys agressives.
Limnos reclama més
actuacions
contra
els abocaments. Després que l’Ajuntament de
Banyoles redactés un decret
contra les empreses productores de
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males olors, vam decidir enviar una instància a
aquesta administració, al Consell Comarcal i a l’Agència Catalana de l’Aigua demanant que es prenguin mesures complementàries per aturar també altres formes de contaminació
industrial, com les que afecten els recs, rieres i aqüífers de la
nostra comarca. Molts d’aquests abocaments, que passen
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més desapercebuts que les males olors, suposen també una
greu contaminació i la degradació dels nostres espais naturals, i també poden ser l’origen de problemes de salubritat. Tot
i que han estat denunciats continuadament per Limnos i particulars des de fa un munt d’anys, es continuen produint
periòdicament.
Per actuar contra les indústries que provoquen els abocaments hem vist poc més que el recent i puntual tancament
d’una indústria, seguint la normativa d’abocaments del Consell
Comarcal, i coincidint a més amb una de les fàbriques denunciades per les males olors. El curiós del cas és que el tancament ha estat per excedir en el volum d’abocament a la claveguera que arriba a la depuradora de Cornellà del Terri, és a dir,
que es tractava d’abocaments "legals". Mentre d’altres indústries, conscient o insconscientment, de forma totalment impune i il.legal estan contaminant les nostres aigües i transformant els recs de Banyoles, la riera Canaleta i el riu Terri en
clavegueres a cel obert. Unes "clavegueres" que pot ser que
no facin tanta pudor com la zona industrial de La Farga, però
que no contenen ni un líquid al que poguem anomenar aigua, ni
un entorn sa, que al mateix temps ja hem dit que s’està degradant mitjancant dubtoses actuacions de restauració.
Per això, hem demanat major rigorositat en el compliment
de la normativa i que no es limiti el control de les indústries pel
que fa a l’aspecte de les pudors que provoquen i al control
dels abocaments legals, sinó que s’investiguin totes les indústries que poden afectar els rius i rieres de la nostra comarca pel que fa a l’eliminació dels seus residus, així com l’ús de
tots els tubs que es veuen desembocar en els recs de Banyoles per detectar possibles abocaments. I que, de la mateixa
manera que es vol fer amb la problemàtica de les pudors, se
sancioni les empreses que els causen.
Aprofitem per animar tothom a denunciar qualsevol
abocament a les aigües que detecti a la nostra comarca. Tot
i que sovint el problema és que es tracti de fets puntuals que
es “dilueixen” ràpidament en l’aigua, i que quan es tracta
d’abocaments intencionats solen coincidir amb festius o
després de pluges fortes, es poden fer fotografies o
filmacions, o prendre mostres de l’aigua, i trucar a la Policia
Municipal de Banyoles (972 57 57 57), els Mossos d’Esquadra (088) o l’Agència Catalana de l’Aigua (Tel. 972 21 38
12; Fax 972 21 37 27). Evidentement, també agrairem que
se’ns informi per a tenir-ne constància.
Limnos, com a membre de la Mesa
Cívica per la Llengua, s ' a d h e reix a la campanya "Cara o
Creu? Tu Tries!". Des dels
seus inicis allà pel 1987, Limnos ja va deixar clar que un
dels objectius de l'entitat era
utilitzar i promoure l'ús de la
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llengua catalana dins l'entitat i irradiar-lo a totes les activitats que
realitzéssim. Prova d'això ha estat
la publicació de la nostra revista en català "La Llúdriga", un
vehicle d'informació que ha estat vital per a l'entitat des dels
nostres inicis i la nostra veu oficial. Per això, igual que creiem
necessària la realització de campanyes per a la protecció del
patrimoni natural, per promoure la seva conservació i millora, i
aplicant un sentit comú cada cop més escàs, creiem del tot
necessari posar el nostre granet de sorra per ajudar a la
millora de la nostra llengua i a la conservació de la nostra cultura. No volem que la nostra llengua pateixi cap discriminació i
que la seva situació davant la globalització, la pressió de la
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societat i els mitjans d'informació influeixin sobre ella de la
mateixa manera que ho han fet sobre les nostres malmeses
poblacions de musclos de riu, de llúdrigues o de peixos
autòctons, cada cop més afectats per la introducció d'espècies foranes agressives que estan provocant l'extinció de la
nostra valuosa fauna i flora, el nostre patrimoni natural. Per
tant, en aquest cas cal conservar i millorar l'estat del nostre
patrimoni, tant el natural o com el cultural.
Limnos també diu no al túnel de
Bracons. Altre cop, l'excusa de ser un bé
general ha servit per justificar i aprovar la
construcció de la carretera Vic-Olot pel túnel de Bracons. Aquesta obra suposa una
mostra més de la poca sensibilitat a l'hora
d'enfrontar la conservació del patrimoni amb
el mal entès progrés econòmic actual, basat
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en la construcció d'infraestructures i obres
faraòniques, sense aplicar el famós i poc utilitzat con-cepte
de la sostenibilitat. Tot i els múltiples estudis econò-mics que
demostren la pèrdua econòmica i social que repre-sentarà
aquesta obra per a la població local, han pogut més els
interessos de certs sectors i la voluntat de guanyar uns
minuts de temps a l’hora de fer un trajecte. Després de Bracons pot arribar el desdoblament de la carretera de FigueresBesalú, i més tard el desdoblament de la variant de Banyoles
a l'alçada de Serinyà, tot completant-se amb altres vies com
la carretera o variant oest de l'Estany. Cal mirar com quedarà
el nostre país d'aquí a uns anys amb totes aquestes obres,
per tal de ser conscients del que això pot suposar per al
nostre entorn natural. L'oposició continua. Més informació:
www.salvemlesvalls.org.

VERD I NEGRE
Verd. Per l’alcalde de Mont-ras. Els canvis de criteri a l’hora de cobrar els cànons per la recollida d’escombraries a
nivell de Catalunya han fet que l’alcalde de Mont-ras decidís assumir des de l’ajuntament el sobrecost de l’augment de les
taxes d’escombraries, que ha estat d’un 56,72% en aquest poble de l’Empordà. Tot i això, es demana la implicació de tots els
ciutadans, a qui l’alcalde, que té clar què és el que s’ha de fer, ha demanat que participin activament aprofitant al màxim el
servei de recollida selectiva.
Negre. Per a l’Ajuntament de Caldes de Malavella. També per motius econòmics, i justificant-se per la manca
de subvencions, aquest ajuntament selvatà va decidir el passat gener deixar de recollir la matèria orgànica, que fins
aleshores es tractava a la planta de Santa Coloma de Farners, per separat de la resta d’escombraries. És deplorable que es
justifiqui l’actuació per la manca de subvencions i pel fet que hi hagi moltes segones residències a la població (l’altra excusa
que dóna l’alcalde), quan el que s’hauria de fer és promoure l’educació ambiental entre la població i donar un bon servei per
afavorir no només la recollida selectiva, sinó també la minimització de residus, al cap i la fi la millor solució per allargar la vida
dels abocadors.

HAS VIST ALGUNA COSA QUE NO T’AGRADA?
Una de les tasques que volem realitzar enguany és redactar un informe, el més ampli possible, sobre els
punts negres mediambientals que hi ha a la nostra comarca. Necessitem la teva col.laboració per no deixarnos cap problema important. Per això, si veus algun espai natural en perill, una activitat nociva per al medi
ambient, l’actuació d’alguna persona, grup de persones o empresa... que posin en perill la conservació dels
nostres espais naturals i la gestió sostenible dels recursos del Pla de l’Estany, fes-nos arribar la informació.
Les dades bàsques que fan falta són la situació del lloc (punt negre) i la data o dates de l’observació. Com
a complement, podries adjuntar fotografies que permetin veure quina és la problemàtica. Pots fer-nos-ho
arribar per telèfon, correu electrònic o personalment.
Tingues els ulls ben oberts!
LIMNOS
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FAUNA EN PERILL

EL CRANC DE RIU A LES TERRES GIRONINES

Aquesta espècie de cranc autòcton (Autropotamobius
pallipes) era molt comuna a gairebé la totalitat dels rius de poc
cabal i d’aigües fredes i es trobava en equilibri amb el seu
ecosistema; però actualment, la introducció d’espècies forànies, els incendis que colmaten els rius de matèria orgànica, la
pesca furtiva i altres elements antròpics d’incidència negativa
en el seu ecosistema fan perillar la seva supervivència.
Des de fa uns 30 anys que s’observa una forta davallada
d’aquesta espècie en tot el territori català. Les poblacions es
troben aïllades i en estat relictual, fins al punt que perilla la
seva supervivència i es pot fer imminent l’extinció en els
propers anys. És per això que qualsevol esforç d’estudi de les
poblacions i reforç d’aquestes esdevé necessari.
Des de la Societat d’Estudis i Recerca de Salt, es va iniciar un projecte amb l’objectiu d’obtenir tota la informació
possible de l’estat d’aquesta espècie en el territori gironí i del
seu hàbitat per plantejar un possible reforçament de les poblacions existents. Aquest estudi es va realitzar durant el bienni
2001-2002 amb l’obtenció de resultats que avalen una possible millora d’aquesta espècie mitjançant actuacions directes
de reforçament de les seves poblacions i d’incidència també
sobre el medi.
Aquest estudi es va basar en analitzar l’estat del medi per
a una correcta viabilitat de l’espècie a partir de l’estudi de l’estat ecològic dels cursos fluvials, de la qualitat físico-química
de les aigües, de la incidència antròpica en el medi i de la
presència de poblacions de cranc de riu americà. Aquesta informació, complementada amb la localització de poblacions de
cranc de riu autòcton, va poder determinar si l’estat actual del
medi feia possible la viabilitat de l’espècie en el territori.
L’àrea geogràfica de l’estudi s’estengué al llarg del tram
mitjà de la conca del riu Ter, concretament el tram que transcorre entre el Pasteral i Sant Julià de Ramis, centrant-se en
les rieres de tercer i quart ordre que s’inquibeixen a les subconques de la Llémena, l’Osor, el Terri i tots els afluents directes del Ter.
Al llarg d’aquest territori es van localitzar 9 poblacions de
cranc de riu autòcton i es van determinar tres zones aptes per
a la reintroducció i supervivència del cranc en funció del bon
estat de conservació del medi. Aquestes zones òptimes coincidien amb la subconca d’Osor, la subconca de la Llémena i el
Revardit (subconca del Terri).
Zona 1: Subconca de Terri
Aquesta zona és de prioritat màxima. El riu objecte
d'actuació és el Revardit. Concretament el tram anterior a la
població de Palol de Revardit. Es planteja realitzar la
reintroducció de l'espècie. No existeixen poblacions de cranc
de riu americà ni de cranc de riu autòcton, el medi està en molt
bon estat de conservació i anteriorment es coneix la presència
d'alguns nuclis de cranc autòcton.

Cranc americà
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Zona 2: Subconca de l'Osor
Aquesta zona és també de prioritat màxima. Excloent el
curs principal -la riera d'Osor- tots els altres rius es troben en
molt bon estat de conservació. En aquesta zona s'han de
diferenciar dos tipus d'actuacions doncs s'han localizat poblacions de cranc autòcton en algunes rieres. Per aquestes es
planteja un reforçament d'aquests nuclis. Per a les altres es
planteja la reintroducció de l'espècie.
Zona 3: Subconca de la Llémena
Aquesta zona és de prioritat secundària degut a la
presència de cranc de riu americà en el curs baix de la riera
principal, la Llémena. Aquestes poblacions de cranc americà
es troben molt localitzades, però no es descarta que puguin
arribar a colonitzar el curs alt del riu i arribar als seus
tributaris. Tot i això s'han trobat poblacions de cranc autòcton
en algun dels seus afluents, per tant es planteja un reforçament d'aquestes poblacions per facilitar la seva expansió i
considerant que no és segura la colonització total del riu per
part del cranc americà.
El que cal ara es posar en marxa el Pla d’Actuació
dissenyat per a la recuperació del cranc. Una iniciativa
plantejada des de l’Administració és establir centres de cria de
l’espècie per obtenir individus aptes per ser alliberats al medi i
potenciar així les poblacions existents. Aquest projecte plantejaria la possibilitat d’endegar un programa d’alliberaments
successius i seguiment d’aquestes poblacions alliberades per
tal que en un mínim de cinc anys es creessin nuclis d’expansió de l’espècie per tot el territori inventariat, i que a partir d’aquests nuclis es creés una xarxa de poblacions viables per si
mateixes.
El cranc de riu americà i l’afanomicosis
Aquesta espècie és portadora d’una malaltia infecciosa i
letal per al nostre cranc, l’afanomicosis. Aquesta està causada pel fong Aphanomyces astaci. Aquesta malaltia va ser detectada per primera vegada a Europa durant els anys 1850 i
1860, a Rússia, i se sospita que fou introduïda a partir d’alguns portadors o vectors procedents d’Amèrica del Nord.
Val a dir que l’origen a la Península Ibèrica és encara dubtós, tot i que les primeres mortalitats massives diagnosticades com un brot d’afanomicosis es produïren en dos focus
diferents i propers a llocs on s’efectuaren les primeres introduccions d’espècies originàries d’Amèrica del Nord: una a
Badajoz i Sevilla entre el 1973 i el 1974, i una altra amb el
cranc senyal (Pacifastacus leniusculus) introduït a Guadalajara, Cuenca, Sòria i Burgos. Ambdues espècies són portadores conegudes del fong.
La forma de la part
superior de la
closca serveix per
diferenciar les dues
espècies.

Elisenda Montserrat
Biòloga

Cranc autòcton
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FITXA ZOOLÒGICA DEL CRANC DE RIU
CLASSE: Crustacea
ORDRE: Decapoda
FAMÍLIA: Astacidae
GÈNERE: Austropotamobius
ESPÈCIE: Austropotamobius pallipes
Descripció: Crustaci de mida variable amb una
longitud entre 10 i 12 centímetres (pinces no incloses).
De coloració molt diversa, que va des del marró fins el
blavós, passant pel verd oliva i gris verdós. Presenta
dues marcades sutures al cefalotórax. Les pinces
tenen una superfície rugosa i la base és de color blanc.
Costums: Viu en cursos fluvials d’aigües netes i ben
oxigenades, en àrees calcàries amb suficient cobertura vegetal i refugis on amagar-se. D’hàbits fonamentalment crepusculars i nocturns, s’alimenta d’invertebrats aquàtics i matèria vegetal. Passa l’hivern amagat
en refugis que ell mateix excava i on les femelles
incuben els seus ous.

PAPALLONES

CBMS AL MUNICIPI DE VILERT

Des del 1994 es realitza a Catalunya el Pla de seguiment dels Ropalòcers (Catalan Butterfly Monitoring
Scheme). Aquest projecte va néixer amb la intenció de
valorar objectivament els canvis en les poblacions de
papallones diürnes, ja que s’observava que cada cop
eren més escasses.
La metodologia és bastant senzilla. Es basa en
realitzar un transecte determinat un cop a la setmana a
una velocitat més o menys constant (entre les 10 h i les
14 h). El recorregut està dividit en diferents seccions, on
cada una representa un hàbitat concret. Es compten els
individus que vas trobant 5 m per davant o pels costats i
vas omplint una fitxa on també s’hi anoten les condicions
meteorològiques: temperatura, nebulositat i vent. Oficialment s’han de recollir dades de 30 setmanes (des de
la primera de març fins l’última de setembre).
Per tractar les dades, es fa un índex anual de cada
espècie (IA), que és la suma dels comptatges de tota la
temporada.

Satírid.
Foto: Georgina Gratacós.

Distribució: Europa mediterrània i central. A
mesura que ens apropem a l’est d’Europa, Austropotamobius pallipes va essent substituït per altres
espècies.

Els objectius principals
del projecte són:
- Detectar possibles fluctuacions de les poblacions de papallones
diürnes (introduccions,
colonitzacions i extincions).
- Observar canvis en zones concretes per veure
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l’impacte dels factors
locals.
- Estudiar rutes migratòries.
- Obtenir dades sobre l’ecologia de les espècies.
A Catalunya hi ha
unes 200 espècies de Nimfàlid.
papallones diürnes o ro- Foto: Georgina Gratacós.
palòcers que s’agrupen
en les següents famílies:
PAPILIÒNIDS: són de gran tamany i colors vius. Les
larves tenen un mecanisme de defensa característic:
l’osmeteri, un òrgan retràctil que emet una olor forta i
desagradable. La més comuna i coneguda és la Papilion
machaon.
PIÈRIDS: família molt àmplia que inclou les més
comunes i de fàcil identificació com la papallona de la col
(Pieris brassicae). Solen ser de colors blancs, grocs i taronges. Les erugues s’alimenten de crucíferes.
LICÈNIDS: família molt extensa on predominen les
espècies de petit tamany amb dimorfisme sexual accentuat. Normalment les femelles són marrons i els mascles
blaus.També n’hi ha de verdes i taronges. Les erugues
presenten relacions de simbiosi amb les formigues i
s’alimenten de lleguminoses.
8

NIMFÀLIDS: inclou moltes espècies conegudes degut al seu gran tamany i espectacularitat. Algunes són
migradores. Usen moltes plantes nutrícies diferents. Un
exemple és la Vanessa atalanta.
SATÍRIDS: família amb molta diversitat de mides, però
totes amb tonalitats marrons. Normalment presenten
ocels que usen com a mecanisme de defensa. Solen
volar durant l’estiu. S’alimenten de gramínies.
HESPÈRIDS: espècies amb caràcters distintius de les
altres com la mida del cap que és similar al tòrax i antenes
molt separades. A més tenen un vol molt ràpid i a prop
del terra. S’alimenten de rosàcies i gramínies.
El CBMS és una xarxa de localitats, repartides per
Catalunya, on es fan els mostretjos. Està formada per
unes cinquanta estacions.
A la temporada 2003 es va iniciar l’estudi al municipi de
Vilert. Fins ara no n’existia cap a la comarca. El punt
d’inici és la resclosa. Aquest indret és un bon lloc perquè hi ha una esplanada on es troba l’arbust Buddleja
daviddii, molt apreciat per les papallones. El recorregut
segueix pel camí del riu i travessa el poble (aquí no es
realitzen comptatges). Es passa pel passallís i es gira pel
costat esquerre. Ara continua al llarg de la carretera fins
al trencall de Mas Ballard. Abans es mostreja un camp
ermat. Tornant al camí, trobes un camp d’userda, on hi
ha espècies molt característiques (sobretot de la família
dels licènids). Després, el transecte s’endinsa en el
bosc i s’acaba al camí just abans de la pujada que
conduiria cap al municipi d’Espinavessa.

ELS HAS RECONEGUT?

Llistat de les espècies (juny a setembre 2003)
PAPILIÒNIDS
Papilion machaon

2

PIÈRIDS
Pieris brassicae
Artogeia rapae
Pontia daplidice
Colias crocea
Gonepteryx rhamni

7
49
42
4
1

LICÈNIDS
Lampides boeticus
Leptotes pirithous
Plebejus argus
Polyomnatus icarus

11
5
4
20

NIMFÀLIDS
Vanessa atalanta
Vanessa cardui
Mellicta parthenoides

2
11
1

SATÍRIDS
Hipparchia fagi
Maniola jurtina
Pyronia tithonus
Pyronia cecilia
Coenonympha pamphilus
Pararge aegeria

1
5
9
17
1
7

HESPÈRIDS
Thymelicus sp.

1

T o t a l : 202 individus
20 espècies

Aquest primer any és més o
menys de prova: per conèixer el
terreny i les possibles espècies.
A partir de la següent temporada
es farà una tipologia de la zona,
estudiant en detall la vegetació.
Lídia Salvanera
Biòloga

ARÀCNIDS

Tot i la seva mala fama, de les aproximadament 50.000 espècies d’aranyes que hi ha arreu del món, només les picades de
sis d’elles poden ser realment perilloses per a les persones.
Això no vol dir que el verí que inocula la resta no ens pugui fer
una reacció al.lèrgica, per exemple. Aquest verí és el que utilitzen per alimentar-se de les seves preses, a les quals solen
atrapar mitjançant les conegudes teranyines. No cal dir que
les aranyes tenen més coses positives que no negatives, ja
que són útils com insecticida natural, en alimentar-se de mosquits i altres insectes nocius o molestos.
Us recordem que la manera de diferenciar els aràcnids dels
insectes és comptant el número de potes (sis per als insectes
i vuit per als aràcnids).
Les espècies que hem triat, i que viuen en zones humanitzades, són:

Altres aràcnids que no són aranyes:
4.- Paparra ( Rhiphicephalus sanguineus ). Prou conegut, per l’afinitat que té pels gossos, cal vigilar, ja que pot
transmetre malalties. Es caracteritza per xuclar la sang i
inflar-se-li el cos quan ho fa.
5.- Escorpí ( Euscorpius flavicaudis ). A part de pels
pedipalps, es pot reconèixer per la cua aixecada, amb la qual
pot picar, encara que aquesta espècie europea és pràcticament inofensiva. A diferència de la resta d’espècies que comentem, i que medeixen com a molt 4 mm de cos, aquest és
més gran, arribant als 4,5 cm.
7.- Chelifer s p . Tot i la forma dels pedipals (una mena
d’antenes, encara que semblin potes), no es tracta d’escorpins i per tant no són gens perillosos. Medeix fins a 4 mm i es
pot arribar a trobar entre els llibres.

Aranyes:
1.- Steatoda triangulosa. Part anterior de color marró
fosc o negre i abdomen blanc reticulat.
2.- Scytoides thoracica . De color marronós clar, amb taques negres, només medeix entre 4 i 6 mm, i pot viure dins les
cases.
3.- Pholcus phalangioides . Fàcil de reconèixer per les
seves llarguíssimes potes. Es pot trobar dins les cases, i no
fa cap mal.
6.- Pardosa proxima . Part anterior marró fosc amb franges taronges, abdomen marró fosc i potes groguenques i
anellades. Viu en llocs herbosos.

Georgina Gratacós i Teixidor
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CITACIONS DE FAUNA

NOTICIARI FAUNÍSTIC DEL PLA DE L'ESTANY
DE L’1 DE GENER AL 15 DE MARÇ DE 2004

Hem començat l'any 2004 amb perspectives de
millores en els espais naturals de la comarca, especialment pel tema del Parc Natural, que esperem afectin positivament a la fauna i flora comarcal. De fet, s'han observat dues noves espècies no citades fins ara. La primera,
un gavià fosc jove amb plomatge de tercer hivern que
dormia enmig dels gavians de l'Estany. Aquesta espècie
no és rara al litoral i hi ha algunes observacions més o
menys habituals a la Catalunya interior, pel que s'esperava poder-lo veure a l'Estany algun dia. L'altra espècie
destacable és l'esmerla, un rapinyaire de la família dels
falcons del qual no es tenia registre a la comarca. Se’n va
veure un exemplar que passejava per sobre la ciutat de
Banyoles. Són, doncs, dues espècies més que passen
a allargar la llista d'ocells del Pla de l'Estany.
Pel que fa a la resta, podem dir que hi ha hagut una
hivernada normaleta, fluixa, amb alguna dada interessant
que es comenta en el resum del cens d'ocells aquàtics
hivernants. El becadell era una espècie considerada
abundant fa bastants anys i que actualment costa de
veure per la comarca, tot i que estem convençuts que
n'hi ha d'haver més, tal com vam comprovar als camps
inundats de l'estanyol de la Cendra, on se’n van veure
sis. Cal destacar algunes observacions dels primers
migrants, com les primeres arribades d'orenetes, puntuals com sempre a principis del mes de març, les cigonyes, els xarxets i els xibecs. Fins i tot la primera àguila
calçada es va deixar veure per sobre Banyoles. El picot
garser petit es continua sentint a la Puda i als estanyols
AB: Abocador de Puigpalter (Banyoles)
AP: Aiguamolls de La Puda
BA: Banyoles
CR: Crespià
Nom comú
F. Podicipedidae
Cabusset

Nom científic

EB: Estany de Banyoles
EN: Estanyol Nou
ME: Melianta (Fontcoberta)
RF: Riu Fluvià

de la riera Castellana i s'han anellat diverses espècies
interessants, com un rascló, algun tord ala-roig, un pinsà
borroner i diversos repicatalons.
Altre cop podem dir que el visó s'ha deixat veure per
l'Estany, pel que pensem que la seva presència és
habitual. Una altra dada curiosa és l'observació de la
primera tortuga de Florida nedant per l'Estany, després
de l'hivernada, l’11 de març.
Carles Feo i Quer

Algunes de les cigonyes vistes a
Melianta (Foto: Cristina Garcia).

RM: Riu Matamors
PM: Pla de Martís

Núm. Lloc Zona

Data 1: primera observació
Data 2: darrera observació

Data 1

Tachybaptus ruficollis

2

EB Als Amaradors, zona nord

31/01/04

F. Phalacrocoracidae
Corb marí gros

Phalacrocorax carbo

7

EB Per tot l'Estany pescant

31/01/04

F. Ardeidae
Esplugabous
Cigonya blanca

Bubulcus ibis
Ciconia ciconia

EB Dormidor de Can Morgat
AB
ME
BA

31/01/04
13/02/04
17/02/04
01/03/04

F. Anatidae
Xarxet

181
1
15
15

Anas crecca

Xibec
Morell cap-roig

Netta rufina
Aythya ferina

2
3
2
7
4
3
2
1

EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB

31/01/04
05/03/04
26/02/04
03/01/04
05/02/04
23/02/04
26/02/04
02/03/04

A la zona nord
A la zona nord
Als Desmais, zona sud
Als Desmais o també a la zona nord
Als Desmais o també a la zona nord
Als Desmais, zona sud
Als Desmais, zona sud
Als Desmais, zona sud

Data 2

Observadors

Comentaris

CFQA
10/03/04

27/02/04
31/01/04
13/02/04
15/03/04

Varis

Al dormidor o pescant

CFQA
CRXA
JGGA, MMJA
APPA

Màxim comptat a l'hivern
Volant sobre Banyoles. En migració
Aturades sobre torres elèctriques
Volant sobre Banyoles

CFQA
CFQA
AJOA, CFQA
GGTA, PCSA,...
CFQA
CFQA
AJOA, CFQA
CFQA

Dos mascles
Dos mascles i una femella
Una parella
Es mouen per tot l'Estany
Una parella
Una femella

F. Accipitridae
Esparver vulgar
Àguila calçada

Accipiter nisus
Hieraaetus pennatus

1
1

CR La Salida, al costat del Fluvià
AB

17/01/04
19/02/04

CFQA
CFQA

De fase clara. En migració

F. Falconidae
Esmerla

Falco columbarius

1

BA Entre Can Puig i Canaleta

31/01/04

JMGA

Primera observació al Pla de l'Estany

F. Rallidae
Rascló

Rallus aquaticus

1

AP

27/02/04

CFQA, OCVA

Capturat i anellat a la Puda

F. Charadriiformes
Fredeluga

Vanellus vanellus

CFQA, XVPA

En els camps llaurats

F. Scopolacidae
Becadell comú

Gallinago gallinago

F. Laridae
Gavià fosc

Larus fuscus

Gavià argentat

Larus cachinnans

40-65 PM

Per tot el Pla

08/02/04

25/02/04

6

AP Estanyol de la Cendra

22/01/04

CFQA, OCVA

En els camps inundats del costat de
l'Estanyol

1

EB Dormint a l'Estany

18/01/04

CFQA

AB

23/02/04

CFQA

Exemplar jove. Primera observació al Pla de
l'Estany
Màxima concentració. Aturats i volant

414
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F. Strigidae
Mussol comú

Athene noctua

1

EB Al Parc de la Draga

05/02/04

PCSA

F. Alcedinidae
Blauet

Alcedo atthis

1
2

BA Sobre el rec de Ca n'Hort/Teixidor
EB A La Cuaranya, estanyols de Can Cisó

01/01/04
05/01/04

GGTA
CFQA, XVPA

Capturats i anellats

F. Picidae
Picot garser petit

Dendrocopos minor

AP
EB A La Cuaranya, estanyols de Can Cisó
EN

22/01/04
22/01/04
07/03/04

CFQA, OCVA
OCVA
CFQA

Cantant
Cantant
Cantant

F. Hirundinidae
Oreneta de ribera
Roquerol

1
1
1

Riparia riparia
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica
Delichon urbica

14/03/04
19/02/04
24/02/04
29/02/04
10/03/04
26/02/04

CFQA
CFQA
CFQA
XVPA
XVPA
CFQA

Primera observació de l'any

Oreneta vulgar
Oreneta cuablanca

EB
RF
RF
EB
EB
EB

F. Turdidae
Tord ala-roig

Turdus iliacus

1
3

RM A Camós, al Matamors
AP

31/01/04
27/02/04

CFQA
CFQA, OCVA

Capturats i anellats

F. Sylviidae
Tallarol de casquet

Sylvia atricapilla

1

BA Al c/ de la Sardana

05/03/04

CGPA

Mascle mort, anellat a la Puda el 2002

F. Laniidae
Botxí meridional

Lanius meridionalis

1
1

PM
PM

08/02/04
29/02/04

F. Corvidae
Corb

Corvus corax

2

EB Sobre l'Estany

29/02/04

XVPA

Vols nupcials

F. Fringuillidae
Cadernera
Pinsà borroner

Carduelis carduelis
Pyrrhula pyrrhula
Coccothraustes coccothraustes

03/01/04
27/02/04
14/03/04
18/01/04
24/02/04

JMGA
CFQA, OCVA
CFQA
GGTA, PCSA,...
CFQA

Estol molt gran
Capturat i anellat a la Puda

Durbec

BA Camps a la carretera de Vilavenut
AP
EB Als Amaradors, zona nord
EN
EB Als Amaradors, zona nord

F. Emberizidae
Sit negre

Emberiza cia

1

AP A la Font de la Puda

30/01/04

CFQA, OCVA

Femella

Mamífers
Visó americà

Mustela vison

1

EB Zona de Lió, arribada del rem

10/02/04

MCLA

Nedant sota l'aigua

1
10
2
>1
12
9

>100
1
2
1
1

Als Desmais, zona sud
Resclosa del mig a Esponellà
Resclosa d'Orfes
A la zona nord
A la zona nord

Habitual del Pla de Martís
Prop de Martís

10/03/04

17/02/04

Barrejat amb oreneta cuablanca
Primera observació de l'any
Primera observació de l'any

CFQA
XVPA

Femella
Femella

Observadors: AJOA= Anna Julià i Olivé, APBA= Assumpció Pararols i Badia, APPA= Albert Pagès Palmada, CFQA= Carles Feo i Quer,
CGPA= Carles González Peix, CRXA= Concepció Riera, GGTA= Georgina Gratacós i Teixidor, JMGA= Josep Mª Massip i Gibert, JGGA=
Jesús García-Gil, MCLA= Miquel Campos i Llach, MMJA= Martí Masó Juanmiquel, NVCA= Neus Vila i Cruells OCVA= Oriol Clarabuch i
Vicent, PCSA= Pilar Castel i Soler, XVPA= Xavi Vila i Portella.

CENS D'OCELLS AQUÀTICS HIVERNANTS 2004
AL PLA DE L'ESTANY
Al Pla de l'Estany s'ha realitzat, com cada any, el
cens d'ocells aquàtics hivernants a dos espais: a l'estany
de Banyoles i al riu Fluvià. El cens del tram de riu Fluvià
entre la resclosa de Serinyà, fins l'Illa del Fluvià o Illa de
Fares, es va realitzar el dia 11 de gener. El cens al PEIN
de l’estany de Banyoles, incloent la zona de l'estanyol
d'Espolla i el Pla de Martís-Usall, es va realitzar el dia 18
de gener.
El cens de l'any 2004 ha complert les expectatives,
amb la presència d'una bona mostra dels ocells
aquàtics de l'estany de Banyoles. Els resultats han
estat els esperables per un hivern poc rigorós com
aquest. Comparat amb anys anteriors, hi ha una continuïtat en les dades, sobretot pel que fa a les espècies
més habituals, com els gavians, les polles d'aigua, les
fotges i els ànecs coll-verd. Aquests presenten valors
lleugerament superiors als d'altres anys, i les fotges
són gairebé tan abundants com l'any passat, que va ser
un any extraordinari. Com ja és habitual els últims
hiverns, un grup petit de set exemplars de morells caproig ha estat aquestes dates menjant algues per
l'Estany tot capbussant-se. Com que ha estat un hivern
poc fred no hi ha hagut tanta varietat d'espècies, ja que
els temporals de fred fan baixar més ocells cap a les
nostres terres fent aleshores més habitual la presència
d'altres espècies d'ànecs o d'ocells aquàtics més difícils de veure a la comarca. Cal destacar la primera
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observació registrada al Pla de l'Estany del gavià fosc,
concretament d'un exemplar de tercer hivern, amb el
plomatge gris més fosc de la part superior, mida lleugerament inferior al gavià i amb el bec fosc. Aquesta espècie
no suposa una raresa, però si és de destacar per la
manca d'observacions registrades a la comarca.
Pel que fa a la Reserva de Fauna Salvatge de l'Illa de
Fares o del Fluvià, els resultats han estat molt baixos
comparats amb anys anteriors. S'ha de destacar l'absèn-

Nom comú
Cabusset
Corb marí gros
Esplugabous
Bernat pescaire
Ànec collverd
Morell cap-roig
Rascló
Fotja
Polla d'aigua
Aligot
Fredeluga
Gavià argentat
Gavina vulgar
Gavià fosc
Blauet
Total

Nom llatí
Tachybaptus ruficollis
Phalacrocorax carbo
Bubulcus ibis
Ardea cinerea
Anas platyrhynchos
Aythya ferina
Rallus aquaticus
Fulica atra
Gallinula chloropus
Buteo buteo
Vanellus vanellus
Larus cachinnans
Larus ridibundus
Larus fuscus
Alcedo atthis

Estany de
Banyoles

Illa de
Fares
1
96

150
219
7
3
99
16
4
23
1.250
100
1
1
1.873

1
4

Fins a

1

Quot

9
2

Soci

1
115

11

cia d'ànecs coll-verd i de fotges, així com els pocs bernats pescaires. Es manté el dormidor de corb marí gros,
un dels fantàstics espectacles que ofereix el riu Fluvià al
pas per la comarca. Aquest dormidor es pot traslladar a
altres punts del riu en cas de molèsties, últimament
abundats per l'acció dels caçadors.
Només cal agrair als voluntaris que han participat al
cens i que han disfrutat del plaer d'observar els ocells,
així com esperar fins l'any vinent per tornar-hi.
(Observadors: Pilar Castel i Soler, Carles Feo i Quer,
Georgina Gratacós i Teixidor, Anna Julià i Olivé, Assumpció
Pararols i Badia).

Carles Feo i Quer

ACTIVITAT DE LIMNOS
18 d‘abril. Descoberta d'un tram de riu
Fluvià adoptat a l'Illa del Fluvià (Sant
Ferriol i Maià de Montcal). Realitzarem la
visita de primavera al tram de riu que tenim
adoptat dins el Projecte Rius, a més d’una
sessió d’anellament vora el riu. Sortida
matinal. Es pot portar esmorzar i botes
d’aigua. A les 9 h. a Correus de Banyoles.
Recordeu que el fet de tenir un tram de riu
“adoptat” dins el Projecte Rius obliga a dos
controls anuals (primavera i tardor). Per ferlos més entretinguts, cada vegada intentem
incloure alguna activitat complementària. En
aquesta ocasió, l’anellament previst pot aportar alguna sorpresa, per la situació de l’espai i
el fet que no sigui una zona on es faci aquesta
activitat habitualment.

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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