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EDITORIAL
EL MOVIMENT “CLEAN UP”: UN CANVI REAL?
Diàriament centenars de tones de brossa,
plàstics, andròmines o restes contaminants
són abandonades a la natura. Malgrat que
una part important tenen un origen
industrial, no podem obviar les que
provenen dels ambients urbans. Les
rodalies de molts dels nostres municipis en
són un bon exemple. Les deixalles de tot
tipus s’acumulen en racons i marges de
camins poc transitats. Rius i rieres
arrosseguen cap al mar una letal càrrega
de materials contaminants, mentre que les
restes vegetals dels jardins no fan més que
escampar
espècies
potencialment
invasores. Els motius són ben variats i,
malgrat la implantació de deixalleries a
cada municipi, encara hi ha qui opta per
abandonar aquests residus amb nocturnitat
i traïdoria. És molt possible que un dels
sectors que opta per aquestes males
pràctiques sigui el de les economies
submergides, que al estar fora del control

administratiu,
eludeixen
les
seves
responsabilitats pel que fa a la gestió dels
residus. La resta, podem pensar en un
ampli ventall de malaurades decisions que

fan que algú pugui abandonar qualsevol
tipus de deixalla a la natura. Sigui pel que
sigui, aquestes incíviques accions tenen
uns desenllaços nefastos per al planeta.
Al Baix Empordà, algunes associacions
s’han unit per promoure accions que posin
de manifest aquesta trista realitat. Una de
les experiències amb més èxit ha estat les
jornades “Clean up” organitzades des del
Grup de Natura Sterna, l’ADF Gavarres
Marítima, Protecció Civil, C.E. Montclar i un
important grup d’empreses i col·lectius,
centrades, de moment, en la zona de la
Vall del Ridaura. Al llarg dels darrers 2 anys
s’ha iniciat una sèrie d’actuacions de
neteges populars on, al mateix temps,
s’aprofita la presència de naturalistes i
botànics per difondre els valors naturals de
la zona d’actuació. Els resultats han estat
tristament espectaculars. Tones de residus
han estat extrets del medi ambient,
seleccionats i
desats als seus
corresponents contenidors sota l'estorada
mirada de voluntaris i curiosos que no
solen donar crèdit a la realitat existent.
Podeu pensar que és una iniciativa
romàntica i poca cosa més, però en veure
la implicació de tanta gent, de diferents
edats i sectors tant variats, crec que
realment podem estar a l’inici d’un canvi
certament real.
Jaume Ramot García,
President del Grup de Natura Sterna
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UN CONVIDAT: JOAN BUDÓ RICART
Neix a La Jonquera, al 1963. És naturalista i herpetòleg. Tècnic en gestió de fauna i espais
naturals.
Treballa com a tècnic del Centre de
Reproducció de Tortugues de
l’Albera des de fa més de vint anys.
Desenvolupa treballs científics sobre
la biologia, ecologia i conservació de
la tortuga mediterrània a la serra de
l’Albera i la tortuga d’estany a d’altres
indrets del país. Així mateix, realitza
treballs de seguiment d’altres
espècies de rèptils i sobre l’avifauna.
És membre de la junta rectora del
Paratge Natural d’Interès Nacional
de l’Albera. Membre de la Institució
Catalana d’Història Natural, de la
Asociación Herpetològica Española,
de
la
Societat
Catalana
d’Herpetologia, de l’Institut Català
d’Ornitologia i soci fundador de la
IAEDEN (Institució Alt Empordanesa
per a la Defensa i Estudi de la
Natura). També és membre del CAE (Comitè Avifaunístic Empordanès).
És autor de nombrosos treballs de recerca i ha publicat articles científics, divulgatius i llibres
sobre diferents aspectes de la fauna i el patrimoni natural del P.N. de l’Albera.
L'ALBERA
Vull aprofitar questa invitació que m’heu fet
de poder escriure a la vostra revista, per
explicar-vos les excel·lències d’un dels
espais naturals amb més diversitat
biològica del nostre país, es tracta de
l’Albera.
Podria dir que l’Albera és el meu pati de
casa. Hi he nascut (La Jonquera, 1963) i
m'hi he criat, en el si d’una família de varies
generacions arrelades a aquesta contrada.
Des de ben petit anava amb els meus
pares a passejar pels boscos, a buscar-hi
bolets i també a descobrir els seus ocells
amb aquells prismàtics russos i aquella
vella edició de la guia Peterson de les aus
d’Europa. Ràpidament vaig començar-hi a
descobrir els seus secrets naturals i també
històrics, i ho vaig començar a estimar i a
defendre-ho, fins al dia d’avui.
El tram més oriental del Pirineu, des del coll
del Portús fins el mar, rep el nom de serra
de l’Albera. Per la banda sud forma part de
la comarca de l’Alt Empordà i pel vessant
nord per les comarques nord catalanes del

Vallespir i Rosselló. El seu nom ja és
emprat
des
de
temps
antics
i
etimològicament prové de l’adjectiu llatí
“alba” o “albus”, que vol dir blanc. Potser va
ser com coneixien els antics romans
aquesta serra, coronada per una cresta de
neu durant bona part de l‘hivern. Tant se
val, però, si és aquest l’origen d’aquest
topònim que es va trobant a la
documentació des de fa centenars d’anys.
Si ens posem al mig de la plana de
l’Empordà i mirem cap al nord o al mig de
la plana del Rosselló i mirem cap al sud
veurem aquest darrer tram del Pirineu, el
més baix i d’una mica més de 30 km. de
llargada, que davalla cap a mar. La seves
alçades màximes són el Puig Neulós de
1.256 m. i el pic dels Quatre Termes de
1.167m.
La situació geogràfica d’aquest espai, amb
una vessant sud molt exposada al sol i
d’inclinació suau, una vessant nord molt
ombrívola i de forts pendents, i una façana
marítima retallada amb penya-segats, fa
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que ens trobem davant un espai peculiar.
Si hi afegim la peculiar climatologia de la
zona, amb el vent de tramuntana, la neu a
la part culminal de la carena durant molts
períodes a l’hivern i la variada pluviometria
que va des dels 1.200 mm de precipitació
al cim del Puig Neulós, 890 mm. a La
Jonquera, 700 mm. a Espolla o els
escassos 600 mm. vora el mar, tot això és
determinant
per
la
quantitat
d’hàbitats
naturals diferents, i amb
ells una diversitat de flora
i fauna excepcional.
En aquest variat paisatge i
a les parts més baixes del
peu de la serra hi trobem
zones de conreus , amb
olivets i vinyes, voltades
de
brolles
i
petites
bosquines.
Si
anem
guanyant
alçada
ens
apareixeran els boscos
ben
formats
d’alzina
surera, i a mida que
pugem,
l’alzinar
muntanyenc, les rouredes
i castanyedes, les fagedes
i a dalt de tot els prats de carena. Entre
mig, però, formacions rocoses, frondosos
boscos de ribera i els ambients humits dels
estanys i basses de l’Albera proporcionen
una varietat d’habitats naturals de gran
interès ecològic.
Aquesta situació geogràfica, explicada més
amunt, fa que hi puguem diferenciar
hàbitats i especies vegetals pròpies
d’espais
alpins,
eurosiberians
o
mediterranis i que es puguin entrellaçar per
acabar
donant
aquesta
diversitat
d’ambients i d’espècies, quasi única al
nostre país.
Més de 1.300 espècies de plantes
vasculars conformen el paisatge vegetal de
l’Albera. En aquest paisatge s’hi ha
catalogat
més
de
1.500
espècies
d’invertebrats dels quals hi destacaríem
307 especies de papallones nocturnes i 71
de diürnes, 120 espècies de coleòpters
aquàtics i 42 especies de libèl·lules i
espiadimonis. Entre aquests invertebrats
cal destacar l’escarabat del faig (Rosalia
alpina), l’escanyapolls (Lucanus cervus), el
banyarriquer (Cerambix cerdo) i el cranc de
riu europeu (Austropotamobius pallipes), o
també l'escarabat d’aigua (Hidaticus
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seminiger), únic lloc de la península Ibérica
on ha estat citat.
Si parlem de vertebrats hi hem d’afegir 51
especies de mamífers, 12 de peixos
continentals, 12 amfibis, 20 rèptils i 224
ocells. Destacant que aquí s’hi troba la
darrera i única població natural de tortuga
mediterrània de la península Ibèrica.

Tota aquesta diversitat natural ja va fer
que, en temps del Govern de la Generalitat
Republicana, es volgués protegir aquesta
zona. Cinquanta anys desprès, l’any 1986
el Parlament de Catalunya declarava
Paratge Natural d’Interès Nacional una part
d’aquesta serra per tal de protegir els seus
valors naturals. Posteriorment hi va
declarar dues Reserves Naturals i una
Reserva de Fauna Salvatge. En l’actualitat
més de 16.000 ha. són catalogades com a
EIN (Espai d’interès Natural) i gràcies als
seus 33 hàbitats d’interès comunitari (dels
quals 3 són prioritaris) i a la gran diversitat
d’espècies animals d’interès comunitari
prioritari, aquest espai forma part de la
Xarxa Natura 2000 com a LIC (lloc d’interès
comunitari) i com a ZEPA (zona d’especial
protecció de les aus).
Simplement, amb aquesta descripció us
vull convidar a descobrir alguns d’aquests
valors naturals que amaga la serra de
l’Albera, això si, sense estridències i
tranquil·lament, tal com ho fa el caminar
d’una tortuga mediterrània o la pausada
caiguda de les fulles de faig, en un matí
fred de tardor. Això és l’Albera, un espai
per gaudir-ne.
Joan Budó i Ricart
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COM EVITAR TENIR MOSQUITS?
Els mosquits estan presents a pràcticament
tot el món (excepte els casquets polars) i
n’hi ha més quan més humida i calorosa és
la zona. Es coneixen més de 3.000
espècies de mosquits a tot el món, de les
quals unes 60 viuen a l’estat espanyol, però
cada cop en tenim més especies com a
conseqüència de la globalització. Els
mosquits pertanyen a l'ordre dels dípters
(juntament amb les mosques). Algunes de
les famílies més destacades designades
genèricament com a mosquits són els
Culicidae
o de culícids (que són els
veritables mosquits, que s'alimenten de la
sang mamífers i l’home i, per tant, els més
molestos i poden transmetre malalties
infeccioses
com
la
malària);
els
Chironomidae o quironòmids (que no
s'alimenten de sang) i els Tipulidae o
tipúlids (són com a mosquits gegants però
inofensius) a banda de molts altres grups.
Les femelles dels culícids necessiten
prendre sang per aconseguir les proteïnes
necessàries abans de pondre els ous. Per
això tenen una boca en forma de bec que
consisteix en un avançat mecanisme
succionador capaç de travessar la pell i
amb el qual absorbeixen la sang. Per
facilitar la succió de la sang en la seva fase
adulta, segreguen una saliva que conté
substàncies
que
actuen
com
a
anticoagulants (és el què produeix la inflor i
la picor), evitant així el tancament ràpid de
la picada i tenir temps d’acabar el seu
procés d'extracció sense dificultat. Una
picada és suficient perquè les femelles
obtinguin la sang que necessiten per cada
posta d'ous, encara que algunes espècies,
com el mosquit tigre (Aedes albopictus), o
l’Aedes aegypti, prenen aquesta sang en

diverses
picades
seguides
i
en
conseqüència només un mosquit provoca
diverses ronxes.
¿On es desenvolupen els mosquits?
Sempre que hi ha mosquits es deu al fet
que a l'exterior (però també a l'interior de
les edificacions) hi ha aigua estancada o
entollada que és on les femelles dipositen
els ous. No obstant això, els ous també són
dipositats en llocs secs, esperant l'arribada
d'una pluja i la temperatura adequada per
fer eclosió i convertir-se en mosquits adults
en un període de 9 a 14 dies. Per tant, per
evitar la proliferació o presència de
mosquits és imprescindible evitar situacions
en els quals l'aigua pugui quedar estancada
com a fonts o estanys en els quals l'aigua
no circuli ni s'airegi, com galledes,
pneumàtics, bases de testos, etc. De fet,
els estanys i les llacunes dels jardins, són
un oasi de vida, tant vegetal com animal,
on proliferen els mosquits i es recomana,
des d'un punt de vista sanitari i de confort,
evitar-ne la seva aparició. Els mosquits són
aliment per a la resta de fauna dels
estanys. Per tant, amfibis (granotes i
gripaus), peixos i libèl·lules són els
elements més importants a l'hora d'impedir
que hi hagi mosquits.
Els mosquits tenen quatre etapes de
desenvolupament en la seva vida: ou,
larva, crisalida i adult. Els ous desclouen a
partir d'una determinada temperatura.
Excepte en l'última etapa, necessiten
l'aigua estàtica per completar el seu cicle
de vida: aigües estancades de llacunes i
estanys en el jardí, zones de rius, pantans,
llacs, pantans, aiguamolls, etc. Solament
les
femelles
prenyades són les
que
piquen,
precisament
per
obtenir sang. A través
de la picada (a
humans, rates i altres
mamífers)
es
transmeten malalties
com la malària, el
dengue i diverses
febres tropicals. El
moment
triat
per
buscar el seu aliment
depèn
també
de
l'espècie:
algunes

Pàgina 6 / 50

Sterna, la revista
piquen de dia, com el mosquit tigre, unes
altres prefereixen la nit, en altres casos el
crepuscle, i algunes poden picar les 24
hores del dia. Però, en general, el
capvespre i el vespre són els moments de
major activació de les femelles. Els
mosquits piquen als humans en funció de la
detecció de certes substàncies corporals
que genera la pell. Per això, algunes
persones són més propenses a que li
piquin els mosquits en funció dels següents
motius:
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persones produïm amb cada respiració.
Com a conseqüència, les persones que
emeten una major quantitat de diòxid de
carboni són més propenses a la picada de
mosquits.
• Tipus de roba. Es recomana usar roba
clara atès que els colors foscos, com el
negre o el blau marí, són els que més
atreuen als mosquits. També els perfums
dolços els atreuen.
Opcions per controlar els mosquits

• Tipus de sang. El tipus de sang pot fer
que un mosquit senti més atracció cap a
una persona o una altra. Normalment les
persones amb sang 0 són les que
tendeixen a patir més picades, el doble de
les que tenen sang de tipus A.
• Metabolisme. Els mosquits són capaços
de detectar substàncies que desprèn el
nostre cos a través de la suor (àcid làctic i
úric, amoníac i esteroides). Per tant, els
propensos a suar o els que hagin suat però
no s'hagin dutxat tenen més possibilitats de
ser picats.
• Presència de bacteris a la pell. La nostra
pell està repleta de bacteris, i s'ha
demostrat que algunes poden atreure als
mosquits més que unes altres.
• Embaràs. Les dones embarassades tenen
més possibilitats de rebre picades de
mosquit a causa que la seva temperatura
corporal és una mica més elevada i això
atreu als mosquits.
• Diòxid de carboni (CO2). Els mosquits
són atrets pel diòxid de carboni que les

Existeixen diversos mètodes que passem a
comentar breument, però sense cap dubte
els tres més eficaços, ecològics i
econòmics són: i) evitar l'aigua residual i
entollada; ii) evitar l'estancament d'aigua a
través de la circulació i ventilació
(cascades, sortidors, oxigenadores, etc.; iii)
tenir amfibis i peixos (carpes ornamentals i
gambúsies són els més aconsellables en
els estanys). No obstant això, cal dir que el
raucar de les granotes no sempre està ben
acceptat pel veïnat, per la qual cosa és
més recomanable en habitatges aïllats.
Tenir en compte que un gripau o una
granota consumeixen més de 100 mosquits
per nit. Els amfibis tenen hàbits semi
terrestres i cada any fresen a l'aigua. Els
capgrossos són molt importants dins de la
cadena biològica de l'estany, s'alimenten
d'algues, microorganismes i larves de
mosquits i, a més de ser una font important
d'aliment per als peixos i els ocells,
mantenen l'aigua neta. Si li agrada l'entorn,
el gripau pot viure en el jardí per més de
vint anys. Perquè els amfibis s'estableixin
cal proveir-los de recer on romandre durant
el dia, una vegetació densa amb algunes
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roques és el refugi preferit. A més
d'alimentar-se de mosquits a la nit cacen
bestioles, caragols i tot insecte se'ls passi
per davant. Altres opcions són:
A.
Aplicar
larvicides
bacterians,
bioinsecticides o insecticides sintètics.
B. Els aparells d'ultrasons comercialitzats
per espantar als mosquits no sempre van
bé.
C. Mosquiteres com una barrera física
eficaç que, a més, tinguin incorporat
insecticida en el seu teixit.
D. La sanitat correcta de l'estany o llacuna
del jardí: que no rebi ni aigües fecals ni
residus orgànics.
E. Si es disposa de piscina, és essencial
que l'aigua rebi un tractament de depuració
periòdic (el més utilitzat és el clor). Una
piscina sense cap tractament pot convertirse en un paradís reproductiu per als
mosquits.
F. Si en el seu jardí posseeix alguna font,
mantingui-la en funcionament, el moviment
constant de l'aigua que dissuadirà als
mosquits de dipositar els seus ous.
G. Els ventiladors ajuden a prevenir les
picades de mosquits, en dissipar el CO2
que emetem en respirar així com les
molècules que alliberem amb la suor. Si, a
més, afegim insecticida a un filtre d'aire
acoblat al ventilador, podem provocar un
notable efecte repel·lent.
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H. Les libèl·lules sobrevolen els estanys
volant molt baix per dipositar els seus ous a
fulles o tiges de plantes. Quan eclosionen,
les nimfes resultants segueixen el seu cicle
de desenvolupament dins de l'aigua i
s'alimenten de tot allò que tingui moviment,
des de petits crustacis, larves de mosquits,
larves d'altres insectes, peixos molt petits i,
fins i tot, capgrossos. Són voraces
predadores i romanen en estat larvari per
més de 2 anys, per la qual cosa poden
devorar moltíssimes generacions de larves
de mosquits. Quan arriben a adultes, les
libèl·lules s'alimenten de mosquits adults.
Per tant les libèl·lules són un excel·lent
mecanisme per prevenir la producció de
mosquits.
I. També hi ha diferents tipus de paneroles
d'aigua, algunes s'alimenten d'algues
mentre que unes altres ho fan de larves.
Tant libèl·lules com a paneroles d'aigua
ajuden a l'equilibri de l'estany.
J. No alimentar els peixos de l'estany, ja
que
les
larves,
les
algues,
els
microorganismes, els bacteris i les plantes
en descomposició aporten suficient i
adequat aliment.
K. Una altra estratègia és incorporar
plantes oxigenadoras o submergides:
cabombes,
vallisneries,
myriophyllum,
egeries, etc.
Temi Vives

PUBLICITAT
Natura Montfred és una iniciativa
empresarial gironina dedicada a l’estudi i
la divulgació del Medi Natural i Rural,
mitjançant estudis científics i publicacions;
activitats d'educació ambiental; sortides
guiades i viatges especialitzats en fauna i
flora.
Seguiu-nos al Facebook per saber més
sobre les activitats que fem:
https://www.facebook.com/naturamontfred
/
No dubteu en contactar-nos:
NATURA MONTFRED
972 40 21 11
montfred1@gmail.com
C/ J. Ma. Gironella i Pous, 1-3, 6-4 17005
– Girona
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COM VOLEN ELS OCELLS?
Sembla tant fàcil: dos o tres cops d’ala i ja
tens un ocell volant.
El vol dels ocells
atreu de forma irresistible l’atenció dels
humans. I a vegades ens impressiona, com
quan veus un voltor de 9 quilos que
travessa el cel amb aquella aparent
lleugeresa.

Però, com s’ho fan, per volar? El primer
truc que fan servir els ocells es basa en
pesar poc. I això ho aconsegueixen de
diverses maneres, una de les quals rau en
no pixar:
als ocells no els cal
emmagatzemar aigua per a diluir-hi el
nitrogen de rebuig (nitrogen que procedeix
de la degradació de les proteïnes) ja que
l’expulsen en forma sòlida, d’àcid úric. Els

mamífers, en canvi, eliminem bona part del
nitrogen en forma d’urea, un compost que
necessita d’aigua per a diluir-se i que
s’excreta en forma d’orina. L’estalvi d’aigua,
en el cas dels ocells, significa menys pes.

Però, com s’ho fan, per volar? Doncs hi té
molt a veure la forma de l’ala, que és
lleugerament més corbada a dalt que a
baix, igual que els avions. Imaginem que
veiem un voltor davant nostre, que ve cap a
nosaltres. La part de baix de l’ala és

gairebé plana, però la part de dalt fa corba.
És una mica convexa. Com a resultat l’aire
circula més de pressa per la part de dalt, ja
que ha de recórrer més camí. El resultat és
que es crea una pressió més alta a sota i
més baixa a dalt. Aquesta pressió empeny
cap amunt i s’anomena sustentació.
Ara combinem-ho amb el pes i tindrem que
els ocells tenen càrregues alars baixes (la
càrrega alar és el pes del ocell
dividit per la superfície del ala).
El pit-roig, per exemple, té una
càrrega alar d’uns 0,13 – 0,16
grams per centímetre quadrat.
Tot l’ocell pesa al voltant d‘uns
20 grams. Sembla mentida que
un boci tant petit de matèria viva
pugui fer les migracions que fa,
on supera fàcilment els 3.000
quilòmetres de desplaçament.
Es clar que les reines d’això són
algunes papallones, com les
Vanessa atalanta, que a la tardor
es poden desplaçar de Finlàndia
a la Vall d’Aro, tot i pesar menys
d’un gram. Una mostra que la
natura precisa quantitats de
matèria viva ben petites per a generar
comportaments de certa complexitat. Però
això és tema per a un altre article!

David Segarra Mediavilla
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LA VALL DEL RIDAURA REDUEIX EL 80% DELS TERRITORIS
REPRODUCTORS DE DUC (Bubo bubo) EL 2019
Enguany tanquem la vintena campanya de
seguiment del gran duc (Bubo bubo) al Baix
Empordà. A l’espera d’alguna parella
reproductora tardana, podem començar a
extreure unes primeres
conclusions,
sobretot de la part territorial que ens ocupa
aquí, que és la Vall del Ridaura.

sobre, només surten de nit. Malgrat això,
deixen o mostren algunes pistes que ens
ajuden a detectar la seva presencia.
Escoltes
dels
cants
territorials,
observacions directes, defecacions o
presencia de preses, ens ajuden a
determinar si un territori està actiu o
abandonat. A més a més,
ens trobem sovint que les
morts accidentals d’alguns
ducs,
deixen
territoris
temporalment
incomplets,
cosa que encara complica
més la recerca.
L’estudi apunta cap a una
possibilitat preocupant. La
Vall del Ridaura, mostra els
arquetips clàssics per ser un
embornal on desapareixen
molts dels ducs que hi
arriben o s’hi instal·len. Les
característiques geològiques
són perfectes per a la fixació
i reproducció
de grans
rapinyaires com els ducs.
Malgrat
tot,
l’alt
grau
d’humanització, i els perills

Malauradament, les perspectives no son
bones.
El
nombre
de
parelles
reproductores ha patit en els darrers anys
una regressió que comença a ser
preocupant. La Vall del Ridaura, ha
mantingut històricament un mínim de nou
parelles de duc reproductores. Uns
territoris prou separats un de l’altre per
pensar que es tracta de parelles
independents. D’aquests nou territoris, tres
estan ubicats a la costa, en penya-segats
marins, i els sis restants és troben repartits
per petites roqueres o pedreres més
interiors. Malgrat que històricament sempre
hi ha hagut territoris on la reproducció no
prospera, els tristos resultats posen de
manifest que, enguany, només un territori
s’ha reproduït amb èxit.
De fet, extreure conclusions amb aquests
ocells és fa molt difícil, doncs els seus
costums reproductors fan que el seu
seguiment sigui extremadament complex.
No construeixen cap niu, alternen sovint
(gairebé cada any) la plataforma de cria i, a
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que això comporta, fa que la seva viabilitat
poblacional estigui molt compromesa. Les
morts accidentals o les molèsties greus,
semblen prou elevades per pensar que
possiblement la Vall d’Aro és una zona
“pou” on hi moren massa exemplars. En
aquest sentit, hem detectat parelles
foragitades per les molèsties causades per
les vies il·legals d’escalada que, de forma
irresponsable, “apareixen” sense cap mena
de permís ni estudi previ. Per altra banda,
certs territoris, pateixen una constant
renovació dels adults reproductors, que
només es pot entendre per l’alta
accidentabilitat en línies elèctriques o
col·lisions a les carreteres. En d’altres,
s’han localitzat exemplars tirotejats o
postes abandonades per les molèsties
causades per treballs forestals de
desbrossament efectuats en èpoques
incorrectes. També creiem que algunes
batudes de caça, en època reproductora,
poden estar darrera de l’abandó d’algun
territori. Valgui com a exemple un cas: es
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captura i anella un mascle reproductor a
tocar de Platja d’Aro i al cap de només 62
dies ja el troben electrocutat a Sant Antoni
de Calonge. Un cas que exemplifica el que
el treball de seguiment adverteix fa temps.
El 66 % dels polls anellats i recuperats,
s’han localitzat morts abans del seu primer
any de vida. És probable que en els adults
aquest percentatge tan alt pugui ser
semblant.
Sigui pel que sigui, la vall del Ridaura està
molt humanitzada i trobar la solució a tots
aquests problemes recau en un grapat
d’administracions, empreses i col·lectius.
El cas es que enguany només tres pollets
de duc ha reeixit a casa nostra. Tres pollets
que hauran d’afrontar un destí molt incert i
ple de perills. Tants que, de seguir així, ens
podem trobar que el duc deixi d'udolar en
una Vall d’Aro cada cop més massificada i
desbocada cap a un model turístic /
urbanístic, si més no, preocupant.
Jaume Ramot García

UN PERSONATGE:

KAREN KESKULLA UHLENBECK (1942)

El 12 de març, l'Acadèmia
Noruega de Ciències i Lletres
anuncià l'atorgament del Premi
Abel d'enguany a aquesta
matemàtica
estatunidenca,
professora emèrita de la
Universitat de Texas, a Austin,
per "l'impacte fonamental del
seu treball en les àrees
d'anàlisi, geometria i física
matemàtica".
El Premi Abel és l'anàleg dels
Nobel, en matemàtiques. Deu
el seu nom al matemàtic
noruec Niels Hendrik Abel. Mai,
en
els
seus
17
anys
d'existència,
havia
estat
concedit a una dona.
En
l'anunci
del
premi,
l'Acadèmia ha destacat no
només la contribució de Karen Uhlenbeck a l'avanç d'aquesta ciència, sinó també el fet que és
un model per a les nenes, inspiradora de vocacions científiques. La catedràtica Eva Miranda,
investigadora Icrea Acadèmia de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i membre de la
BSGMath declarà: "No li han donat el premi per ser dona, sinó malgrat ser-ho. La concessió
d'aquest guardó a Karen Ulhenbeck és una gran notícia, ella representa la punta de l'iceberg de
moltes dones extraordinàries en ciència"
Més informació a: https://ca.wikipedia.org/wiki/Karen_Uhlenbeck
https://ca.wikipedia.org/wiki/Eva_Miranda
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UN INDRET: L'ABOCADOR DE SOLIUS
Enclavat al cor de l'Ardenya,
l'anomenat abocador de
Solius, se situa a cavall dels
termes
municipals
de
Llagostera i Santa Cristina
d'Aro. En aquest escrit, ja
que no és el seu objectiu,
no entraré a valorar la seva
gestió passada ni present.
D'altra banda, sembla ser
que té els dies comptats. En
tot cas, com que encara
molta
gent
no
tria
correctament la brossa, una
gran quantitat de residus
orgànics van a parar a la
fracció de rebuig, la qual
cosa constitueix un element
d'atracció
de
molts
organismes i, per tant, un
bon lloc on observar-los. Aquesta activitat
d'observació es pot fer des de fora estant.
En el meu cas, al 2003, vaig aconseguir un
permís per entrar-hi i, des de llavors, el
visito assíduament.

El grup més ben representat i estudiat és el
dels ocells, dels quals, a l'abocador
pròpiament dit i a les seves rodalies, se
n'ha arribat a detectar més de 120
espècies, algunes d'elles tan inesperades
com la daurada grossa Pluvialis apricaria o
la cotxa blava Luscinia svecica. De tota
manera, les més abundants són les
diverses espècies de gavià Larus sp.,
especialment
l'abundantíssim
gavià

argentat Larus. michahellis. Durant tot l'any,
i en nombres molt modestos (no acostumen
a assolir la dotzena d'exemplars), trobem el
gavià fosc Larus fuscus. De manera
regular, encara que molt escassa, a l'hivern
i/o durant els passos migratoris s'hi pot
observar el gavià caspi Larus
cachinnans, el gavià argentat
de
potes
roses
Larus
argentatus o la gavina corsa
Larus audouinii. Les gavines
vulgars
Chroicocephalus
ruidibundus
es
poden
observar de manera molt
irregular, tant pel que fa a la
seva presència com pel
nombre d'exemplars. Altres
representants
d'aquesta
família hi són encara molt
més escassos o, fins i tot,
només
apareixen
accidentalment.
Un
altre
grup
ben
representat és el dels
rapinyaires. El més abundant
és el milà negre Milvus
migrans que, en determinats moments, pot
arribar a congregar nombres força
importants i del qual s'ha documentat la cria
a les rodalies de l'abocador. També hi és
habitual l'aligot comú Buteo buteo i és un
bon territori de caça per l'esparver vulgar
Accipiter nisus i, més esporàdicament, per
l'astor Accipiter gentilis. Menció apart
mereix l'àguila cuabarrada Hieraaetus
fasciatus, que troba una abundant i regular
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font de subministrament d'aliment en
els gavians argentats.
Especialment durant els passos
migratoris no és rar observar cigonyes
blanques Ciconia ciconia i, a l'hivern,
esplugabous Bubulcus ibis o, fins i tot,
algun bernat pescaire Ardea cinerea.
Més sorprenent és la presència
esporàdica d'algun limícola.
Entre els passeriformes, hi destaquen
pel nombre fringíl·lids, pardals,
cueretes i còrvids. També s'ha
constatat la cria d'oreneta vulgar
Hirundo rustica i cotxa fumada
Phoenicurus ochruros.
ja que, sovint, romanen reposant pels
voltants a plena llum del dia.
Pel que fa a les papallones diürnes, se
n'ha arribat a observar fins a trentaquatre espècies diferents, essent
remarcable les observacions de brocat
variable Euphydryas aurinia.

Pel que fa als mamífers, l'abocador és
freqüentat per senglars Sus scrofa, guilles
Vulpes vulpes i gats assilvestrats Felis
catus domesticus, espècie aquesta
darrera de la qual se n'ha documentat
la cria. En tot cas, és curiós que,
durant les moltes hores d'observació,
no he arribat a albirar cap rosegador.

La nostra societat hauria de gestionar
els seus residus d'una altra manera i no
en abocadors d'aquesta mena. De tota
manera, l'abocador de Solius, és un
indret que, malgrat que no hauria
d'existir com a tal, és molt ric en
diversitat biològica, la qual cosa
desperta emocions encontrades. Per
això, quan es produeixi, m'alegraré del
seu tancament de la mateixa manera
que l'enyoraré.

Els rèptils hi són escassos. En tot cas,
a les rodalies no és infreqüent
observar la sargantana cuallarga
Psammodromus
algirus.
Dins
l'abocador, els dragons comuns
Tarentola mauritanica encalcen les
arnes que s'atansen als focus de les
diferents edificacions. Aquests punts
d'atracció lluminosos en un ambient
fosc, rodejat de bosc, també han
constituït un excel·lent oportunitat
d'observació de papallones nocturnes,
Carlos Alvarez-Cros
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MANERES REPTILIANES DE SOBREVIURE
Una de les experiències més curioses que
probablement recordareu de la part
naturalista de la vostra infantesa és,
probablement, la primera vegada que, en
intentar atrapar una sargantana, us
quedàreu amb una cua al davant dels
morros, o a la mà... que es movia tota sola!
I no només això, que s'hi quedava una
bona estona així... De fet, gràcies a la
proximitat de les sagrantanes de paret
(gènere Podarcis) a la gent, aquest és
probablement un dels mètodes de defensa,
o de supervivència, més popularment
coneguts dels rèptils locals. En aquest text
n'explicarem les particularitats i alguna
tàctica més que potser no coneixeu.
L'autotomia caudal («auto-», propi; «tomia», divisió»; «caudal» de la cua) és una
meravella evolutiva que val la pena
d'explicar. Per començar, que quedi clar
que no és el mateix tallar-li la cua a una
sargantana o un dragó que no pas que ho
facin ells per voluntat pròpia. En el primer
cas tallarem per qualsevol lloc, destrossant
l'os, articulació i musculatura, i provocant
una ferida traumàtica i pèrdues de sang,
possiblement importants. En el segon cas,
l'animal se sent amenaçat en una situació
límit i, mitjançant uns músculs especials
circulars, trenca una vèrtebra per un pla de
sutura concret i pressiona alhora la ferida
suturant-la, alhora sense destrossar-se
massa la musculatura longitudinal de la
cua. Resultat: gairebé no es perd sang i la
ferida és poc traumàtica, tant bon punt feta
doncs ja està tancada, gairebé. Tot seguit,
la cua ja tota sola, començarà de manera
espasmòdica (l'evolució ja se n'ha
encarregat que els espasmes siguin
continus i fins al límit) a consumir tots els

sucres i l'energia disponible en la sang i la
musculatura,
mitjançant
metabolisme
anaeròbic (és a dir, sense consumir
oxigen), ja que ara, desconnectada del cos,
ja no en rep per la sang provinent dels
pulmons. La cua seguirà fent espasmes
fins que se li acabi tota l'energia que tenia
dins seu en forma de sucres. L'objectiu és
distreure al màxim el depredador i fer-li un
oferiment perquè no segueixi perseguint
l'animal sencer.
Si la sagrantana o dragó sobreviu,
regenerarà la cua amb una estructura
interna i externa diferent (una mena de fil
de cartílag en comptes d'un seguit de
vèrtebres, els colors a vegades canvien...)
per abaratir costos. Ve a ser com si
destrosses el cotxe en un accident i te'n
compres un de segona o tercera mà de
seguida per què clar, tot i disposar ara de
pocs diners, en necessites un! I, per què el
necessites? La cua serveix de punt
d'equilibri a l'hora de moure's, aportant
estabilitat i pes fixe al moviment lateral
alternat de les potes. Si heu vist moure's
una sagrantana sense cua sabreu de què
parlo, sembla que ballin la samba i no que
fugin. Tindre cua els hi permet fugir més
recte i més ràpid. Alhora, també els serveix
com a lloc de reserva d'energia en forma de
greix, sobretot per passar l'hivern. És a dir,
perdre-la i refer-la és un procés dur i
arriscat (no els feu passar per aquest
tràngol per simple diversió!) però que
sempre és millor que morir, clar...
Com a curiositat, alguna vegada veureu
alguns exemplars joves de sagrantana que
tenen la cua blavosa. Pel que sembla, això
és ja passar al següent nivell: que el
depredador, si et detecta, sigui atret
per la cua i no pel cos. Oferiment
directe. Però podem anar encara més
lluny: hi ha casos a on la cua és molt
blava, fins i tot en espècies que en
principi això no passa... de fet això ja
sobrepassa la sagrantana i és una
tàctica d'uns paràsits sanguinis (!), que
el que volen és atraure els
depredadors a la cua, que és a on es
concentren! De manera que imagineu,
ets un paràsit i atraus un ocell a la cua
que és blava, se la menja, i el
parasites. Si finalment la sagrantana
se la menja un altre ocell... ja n'has
infectat dos pel preu d'una sola
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sagrantana portadora! Una bona tàctica...
ja veieu que, a la natura, sempre passen
més coses de les que sembla.
Però les sagrantanes i dragons no són
les úniques que alliberen la cua com a
oferiment. Els vidriols (Anguis fragilis)
aquests llangardaixos sense potes tant
curiosos de la nostra fauna, també ho
fan. Com que la gent veu una mena de
serp i no un llangardaix, i les serps no
alliberen la cua, també per això té el
nom de «serp de vidre», apel·lant a la
aparent fragilitat de l'animal que, en
alliberar la cua, sembla que es parteixi
en dos i es trenqui. Quedem doncs
que, segons l'imaginari popular, les
serps no ofereixen la cua, no? Bé, això
no és 100% cert. Us sorprendreu, però
les serps blanques (Zamenis scalaris)
són també especialistes en desfer-se
de la seva cua si se les manipula
agressivament. Probablement no ho
sabíeu, perquè no és una cosa que l'animal
faci habitualment, ja que només ho fan
d'una manera digna del cinema més gore:
es recargolen sobre elles mateixes fins que

la trenquen de qualsevol manera (ha de ser
dolorós...) i després fugen. Aquí sí que no
es funciona de manera fina: la ferida és
traumàtica i la cua no regenerarà. És una
animalada en tota regla per així sobreviure.
Com a avantatge pels biòlegs que estudien
les relacions ecològiques, s'ha comprovat
que la quantitat de cues tallades és
proporcional a la quantitat de depredadors
que corren per la zona (és a dir, a la
probabilitat de rebre un atac) tant a les
sagrantanes, dragons i vidriols com a la
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serp blanca. Si veieu una serp blanca amb
la cua molt curta i una cicatriu (passa
sovint) ja sabeu quina és la història que hi
ha al darrere.

I les altres serps? A part de moltes
espècies que intenten mossegar i
agressivament foragitar el depredador, en
algun cas també fan com la serp
blanca. I bé, n'hi ha que se
n'empesquen de més rares encara:
com a tàctica curiosa tenim les serps
del gènere Natrix (serp d'aigua Natrix
maura i serp de collaret Natrix
astreptophora) que alliberen unes
substàncies repugnants per la cloaca
(no, no és merda, és una cosa pitjor)
que es veu que, en cas d'anar-te a
parar a la boca, és realment
desagradable... i, de fet, aquesta és la
seva gran manera d'evitar la
depredació,
fent
fàstic
als
depredadors! La serp de collaret, de
fet, ho porta encara més lluny:
després de refregar-se el cos amb la
substància, es gira de cap per avall,
deixa penjar la llengua i au, es fa la morta. I
suposo que deu funcionar (si no funcionés
l'evolució
ja
hagués
eliminat
el
comportament), alguns depredadors que
volen carn viva la deuen donar per un àpat
mig podrit, pudent i fastigós. Un cop el
depredador marxa, la serp de collaret es
girarà i seguirà la seva vida. Ja veieu, tots
els nostres rèptils són depredadors i alhora
preses, amb qual cosa se n'han hagut
d'empescar de tots colors i pudors.

Eudald Pujol Buxó
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UN LLIBRE (Desplegable plastificat)
AMFIBIS I RÈPTILS DE CATALUNYA I ILLES BALEARS
Autors: Toni Llobet i Joan Maluquer
Edita: Cossetània Edicions
Any: 2019
Pàgines: 16
Còmoda guia en format de paper
plastificat desplegable, on es recullen
totes les espècies d’amfibis i rèptils que
viuen a Catalunya i illes Balears. A cada
làmina hi apareixen il·lustrades unes
poques espècies a escala, incloent-hi, si
s’escau,
diferències
entre
sexes,
juvenils, capgrossos, postes i detalls que
ajuden al reconeixement al camp. Els
petits textos descriptius, i les icones amb
informació
diversa,
faciliten
la
localització i identificació. S’hi afegeix el
nom científic i el nom popular en castellà
i anglès.
Un nou element de la col·lecció de miniguies, ideals per a la iniciació en la
identificació
dels
diferents
grups
d'organismes amb imatges de gran
qualitat i informació sintètica i didàctica.
Tot plegat a un preu molt atractiu.

UNA FRASE (O DUES)
L’art, la glòria, la llibertat es marceixen,
però la naturalesa sempre roman bella. –
Lord ByronAprèn a mirar on ja vas mirar i tracta de
veure allò que encara no has vist. Saturnino de la Torre-

UN REFRANY (O DOS)
A qui la serp ha mossegat, la corda li fa
por.

UN PENSAMENT
"Quan hagis tallat l'últim arbre, contaminat
l'últim riu i pescat l'últim peix, t'adonaràs
que els diners no es poden menjar.” Proverbi indi anònimVegeu aquest vídeo de creació d’art amb
brossa per Thomas Deininger:
https://www.youtube.com/watch?v=CH_Af2
QffzI

Llangardaix encauat, estiu acabat.
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UN WEB
ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA
https://herpetologica.es/

La Asociación Herpetológica Española va
ser fundada el 1984 al Salón de Actos del
Museo Nacional de Ciencias Naturales de
Madrid. Segons els estatuts vigents,
aprovats el 1989, els objectius i fins de la
A.H.E. són de caràcter no lucratiu i
persegueixen
afavorir
una
estreta
col·laboració
entre
els
herpetòlegs
canalitzada a través de congressos,
reunions, grups de treball i edició de
publicacions. Promou i coordina l'estudi de
la Herpetofauna, tant teòric com pràctic,
així com la conservació dels amfibis i rèptils
i del seu entorn. Assessora, dirigeix i
realitza
estudis
relacionats
amb
l'herpetologia, tant a nivell nacional com
internacional.

Revista Española de Herpetología, el
Boletín de la Asociación Herpetológica
Española i les Monografías de Herpetología
i
els
Cuadernos
de
Divulgación
Herpetológica, amb periodicitat variable.
Des d'aquest web, es pot accedir al
Servidor de Información de Anfibios y
Reptiles de España (S.I.A.R.E.), que és el
portal de difusió de la informació recollida
pels diferents programes de seguiment de
l'AHE. Amb aquesta iniciativa, es vol
facilitar,
tant
als
herpetòlegs
i
col·laboradors dels diferents programes
com al públic en general, l'accés a la
informació referent als amfibis i rèptils
d'Espanya i, especialment, a la que es
deriva dels programes de seguiment.

La Asociación Herpetológica Española
edita periòdicament tres publicacions: la
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UN CAS DE L'ESTEL I L'ORIOL: DRAGONS
L'Estel i l'Oriol arribaven a cals avis
després de sortir d'escola. Quan l'àvia era a
punt d'obrir la porta, l'Oriol digué fluixet.

- Sí, els petits solen ser més clars que els
grans. Però poden canviar de color per
assemblar-se al fons on estan.

- Mira, àvia. -I assenyalà cap a un racó on
hi havia un dragó petitet, molt pàl·lid, que
es confonia amb el color de la paret.

-Avi. I com és que no cauen de la paret? –
Preguntà l'Estel.

- Aquest no fa gaire que ha sortit de l'ou. –
Digué l'àvia. -Deixem-lo estar i no el
molestem.
– A mi, aquestes bèsties em fan una mica
de cosa –Digué l'Estel.
L'Oriol, tot seriós li engega - Si no fan res,
pobretes. Eh que no, àvia?
- No, no fan res o, més ben dit, sí que fan, i
molt.
Els nens se
interrogants.

la

miraren

amb

ulls

- Perquè tenen una mena d'estries a les
plantes de mans i peus que els permeten
moure's per superfícies quasi llises.
-Mira, aquell amb la cua curta ha agafat
una de les papallones.
-La devia perdre i li ha tornat a créixer.
Quan els ataca algun predador, són
capaços de desprendre's d'una part de la
cua i així escapar.
-Mira, el del costat n'ha atrapat una altra.
Que ràpids que són, eh?. No ho hagués dit
mai.

-Es mengen tota mena d'arnes i altres
papus. Són el seu únic aliment.
- Aquest tan petit també?.
- També. I en poc temps creixerà molt.
El dia que us quedeu a sopar, l'avi us
n'ensenyarà uns quants de grossos.
- Perquè ens hem d'esperar el dia que
ens quedem a sopar?.
- Perquè els agrada sortir a caçar de
nit. Es posen prop dels fanals i allà
esperen, immòbils, que se'ls atansi
alguna arna atreta per la llum.
Quan, uns dies més tard, es quedaren a
passar la nit a cals avis, els nens
recordaren a l'àvia la seva promesa. I,
després de sopar, l'avi se'ls emportà a la
eixida. Allà hi havia un parell de fanals
enganxats a la paret.
- Poc a poc, que sinó els espantarem.
Mireu, n'hi ha dos a cada fanal.
- Però aquets són foscos i el que vam
veure amb l'àvia era quasi blanc –Digué
l'Oriol.

-Ràpids i eficaços. Fan molta feina. Però
també han d'anar en compte. Xots, mussols
i rèptils més grans que ells se'ls poden
cruspir. Una vegada, fins i tot, vaig
presenciar com un pregadéu se'n cruspia
un de mitjanet.
Els nens se'l miraren i, si no fos perquè ho
deia l'avi, no s'ho haguessin cregut..

Carlos Alvarez-Cros
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UNA ACTIVITAT: APRENEM I PINTEM DRAGONS
Aquest petit rèptil conviu amb nosaltres per tota la Mediterrània, tant en grans ciutats com als
pobles i, encara que tots les coneixem des de petits, molt pocs saben bé d'elles.
Són d'una mida petita-mitjana i viuen en esquerdes en parets, estructures abandonades i fins i
tot entre roques i troncs d'arbres. De vegades se les pot veure de dia prenent el sol, ja que són
animals de sang freda i necessiten escalfar-se. Gràcies a les laminetes que posseeixen als
seus dits aplanats es poden enfilar sense dificultat per parets verticals i vidres i, fins i tot,
caminar cap per avall pels sostres. La seva pupil·la és vertical quan es contreu i ens dóna una
pista sobre els seus hàbits i costums. Si se les molesta poden perdre la cua, però encara que
els torna a créixer, no ho fa amb la
mateixa mida que l'original; per això
no hem de molestar-les.
Es tracta d'un rèptil d'hàbits nocturns.
Les podem veure a prop de focus de
llum, com els fanals, sobretot en les
nits caloroses de l'estiu, on es veuen
atrets multitud d'insectes voladors
com els mosquits, aquests que tant
ens molesten mentre dormim, i dels
que s'alimenten. A més d'aquests,
també
cacen
aranyes,
arnes,
libèl·lules i grills. Es tracta, per tant,
d'un carnívor voraç i del veí que tots
voldríem tenir per la seva activitat
insecticida.
Poden arribar a viure fins als 4-5 anys
i són totalment inofensius per a les
persones, tot i les múltiples llegendes
i supersticions que circulen per les
nostres terres indicant tot el contrari.
A aquest enllaç: https://www.thecolor.com/Coloring/gecko.aspx podeu pintar fàcilment el dibuix
des del mateix ordinador.
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Busqueu les següents paraules:
Dragó
Esquerda
Insecte
Arna
Cua
Nocturn

Paret
Fanal
Dits
Sang
Sostre
Rèptil

UNA ENDEVINALLA
Corres pel sostre i per la paret
i no caus i t’aguantes dret.
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UN PARELL D'OCELLS I HUMANS, O VICEVERSA
EL FALS SANT VICENÇ
Fa cap a trenta anys (com passa el
temps!), amb uns companys, vam fundar
una associació naturalista, que batejàrem
com Grup de Natura Sterna. Ens
inspiràrem en el nom científic del xatrac
becllarg Sterna sandvicensis. Ens va
semblar, i així ho exposàrem a un tríptic
promocional, que aquest ocell representava
“la interrelació dels elements, doncs treu
endavant els seus petits en terra ferma, i
busca el seu menjar a l’aigua, tot caçant
des de l’aire”. El logotip, creat per un dels
membres,
professional
del
disseny,
representa el cap d’un d’aquests ocells.
Mirant enrere, resulta que
n’hem passat de tots
colors. Èxits i fracassos
s’han
anat
alternant
sense que ni uns ni altres
ens hagin fet perdre el
tarannà i les il·lusions
inicials. Dir que no hem
canviat seria il·lusori.
Potser el que millor ha
resistit l’embat inexorable
del temps ha estat el
logotip, que continua fresc
i jove com el primer dia.
Aquells estudiants més
jovenets, ara són pares
de família, empresaris,
doctors... Els més grans
ja som avis i ens hem
retirat
de
la
vida
professional, fet que ens
permet disposar de més
temps per treballar pel
Grup. I no només hem
canviat nosaltres, sinó
que, els taxonomistes
també han canviat el nom
del nostre emblemàtic ocell i ara
l’anomenen Thalasseus sandvicesis. De
fet, aquest nou nom sembla més descriptiu,
ja que, mentre Thalasseus
significa
pescador, Sterna té un origen onomatopeic.
De tota manera, nosaltres no canviarem el
nom del nostre Grup.

Pel que fa a sandvicensis,
sempre m’havia sonat a
sant Vicenç, tot i que
aquella lletra de, allà mig,
em desconcertava i em neguitejava alhora.
I, efectivament, en esbrinar d’on venia, vaig
poder constatar que sandvicensis no tenia
res a veure amb cap sant Vicenç. El terme
el va encunyar John Latham fent una
llatinització de procedència de Sandwich, a
Kent, al Regne Unit, perquè l’exemplar que
va emprar per descriure l’espècie procedia
d’aquest port anglès.

Al final, resulta que sandvicensis, més que
amb cap sant, té relació amb els
sandvitxos, nom que devem a John
Montagu, quart comte de Sandwich, el qual
es feia servir carn entre dues llesques de
pa, per no interrompre les partides de
cartes en què participava.

Carlos Alvarez-Cros
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UN MOR, UN ALTRE CONTINUA AMB L'EVOLUCIÓ
Un arbust mort, despullat de fulles. Una
serp s'hi ha enfilat i ha situat la part
posterior del cos alineada amb la branca
més alta, mentre manté la part davantera
contreta i tensa, a punt per l'atac. Però, per
atacar què, si no hi ha res? Tot d'una, un
ocell, cansat i desprevingut, es posa a la
punta de la branca. Amb un moviment
rapidíssim, la serp dispara el cap i el
captura.
Aquesta és una
escena habitual a la
petita illa xinesa de
Shedao, situada al
golf de Bohai, al
nord-est de la Xina.
L'illa es troba en
plena
ruta
migratòria
dels
ocells que crien a
Sibèria i venen i
van d'allà cap al
sud. S'ha calculat
que a aquesta illa,
petita
i
deshabitada,
hi
prospera
una
població de cap a
20.000 exemplars
de la serp verinosa
de nom científic
Gloydius
shedaoensis. El cas
és que, en un espai
tan reduït amb una
població tan densa,
la teca és molt
escassa, i aquestes serps quasi només
poden menjar durant els passos migratoris,
a la primavera i a la tardor. Per això, no és
rar trobar exemplars que ja han engolit dos
o tres ocells i que continuen caçant. Han de
menjar tot el que puguin ja que, una
vegada acabat el flux migratori, no podran
menjar res més fins que no tornin els
ocells, durant el proper pas.

Pobres ocells!, direu. Bé, la natura no entén
de compassió. Per a que uns puguin viure,
altres han de morir. En aquest cas, la serp
actua com un element més de la selecció
natural. Fa desaparèixer els individus
menys aptes, els que baixen la guàrdia
més fàcilment. Els més vells, els més
febles i que es cansen més fàcilment, els
que estan menys alerta, cauen víctimes del
mortal atac dels ofidis. Els més forts,

vigorosos i desperts continuen vivint i tenen
l'oportunitat de reproduir-se i passar els
seus gens a la següent generació. Però, les
serps més maldestres, més lentes o amb
verí menys efectiu tampoc sobreviuen. Així
és com, poc a poc i de manera natural, es
van seleccionant els individus més aptes,
tant d'ocells com de serps. Un mecanisme
meravellosament simple, efectiu i universal.
Carlos Alvarez-Cros

Nota: Aquests són escrits inèdits, que no arribaren a formar part del llibre
"Ocells i humans, o viceversa". Com els de l'esmentada obra, cadascun està
compost per 365 paraules, ni una més ni una menys, comptades amb el
comptador del processador de textos Word de Microsoft.
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RAQUETES A FONT ROMEU
Algú s’ha apropiat d’una estació d’esquí
tancada, quan la neu encara cobreix les
pistes i el sota bosc comença a verdejar?
Aquesta Setmana Santa vaig arribar un
matí plujós al gran aparcament desert,
botes als peus, raquetes i bastons a la mà,
amb la idea de gaudir d’una bona
passejada en solitari.
Plovia suaument. Una discreta boira
pixanera m’envoltava en començar l’ascens
per una pisa vermella. Vista al revés del
sentit en què sol transitar-se, el desnivell
semblava més gran i
el meu cos anava
entrant ràpidament en
calor. Em vaig aturar
a treure’m una peça
de roba i, de seguida,
vaig
quedar
paralitzada: un cabirol
jove
creuava
despistat just davant
meu. S’aturà. Durant
una dècima de segon
ens
mirarem.
Després, quan els
meus ulls encara no
havien esborrat la
seva imatge elegant,
va desaparèixer al
mig del bosc d’una
gambada.
Mentre seguia pujant
em deia que, després
d’uns mesos feixucs d’hivern, per fi els
animals havien recuperat les seves terres,
les que els pertanyen de ple dret, les que
nosaltres els humans els ocupem,
embrutem i destrossem.
Un cop dalt del turó, la boira s’havia
espessit. El punt d’arribada del telecadira i
el telesquí es dibuixaven fantasmagòrics en
aquella cruïlla de pistes. Abans de seguir
baixant per una blava, vaig parar atenció
als sorolls de la natura, molt discrets en
aquell dia gris i tapat: cants d’ocells, un
cucut insistent, algun avió llunyà i poca
cosa més.

De baixada la boira m’anava envoltant, com
si volgués engolir-me. Ningú a la vista, cap
remor, només una pau de natura que
reposa. Vaig imaginar-me ser una
exploradora àvida de noves experiències,
però vaig fracassar. La muntanya és per a
mi una vella coneguda, una amiga, una
alegria sempre, un consol en èpoques
baixes. L’admiro i respecto.
Caminava pausadament cap a una pista
negra amb la idea de pujar-la, quan un

soroll inicialment confús de motor s’anà
amplificant: una moto de neu sorgí de la
boira i, en veure’m, frenà en sec als meus
peus. “Va tot bé? Sí, molt. Vigili de no
perdre’s; amb aquest dia que fa... No
pateixi; a més estic donant la meva geo
localització en directe a un amic. Ah! Bona
idea! Igualment vagi en compte.” I d’un cop
de gas, tirà amunt.
I a mi em va donar per riure. Anar en
compte? De què? De qui? Si els perillosos
som els humans!
Carme Lafay Bertran
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UNA D'ORQUÍDIES
ORQUIDÀCIES DE LA VALL D’ARO (2a part)
Continuem mostrant les especies d'orquidàcies que
són presents al nostre entorn.
Neotinea maculata (Desf.) Stearn
Català: Botonets de gos, Caputxina tacada
Francès: Nèotine, Orchis maculé
Etimologia: de l’espècie, del llatí maculatus que
significa tacat, del gènere del grec neos que vol dir
nou i tinea, en dedicació al professor de botànica
Vincenzo Tineo, (Sicília, 1791-1856).
És una planta petita de 10 a 35 cm, de color verd i de
tija prima, cilíndrica i flexuosa. Fulles basals
lanceolades, ratllades i amb taques violàcies. Les
flors petites, rosades o blanquinoses i poc obertes
que desprenen olor a vainilla.
La trobem florida de finals d’abril fins a primers de
juny.
Viu en tota mena de sols i ambients com prats,
pinedes, erms o brolles.
Pol·linitzadors: s’autopol·linitza, inclús abans d’obrir-se la flor, però també pot ser pol·linitzada
per petits escarabats.

Orchis morio (L.) Subsp. morio
Català: Caputxina tacada
Francès: Orchis bouffon
Etimologia: de l’espècie i subespècie, del grec moros
que significa boig (en aquest cas referint-se al color
canviant de les seves flors) i del llatí morio que vol dir
ximple, bufó.
És una planta de 10 a 30 cm, verda, de tija prima,
cilíndrica, buida, angulosa i de color violaci a la part
superior. Les fulles inferiors són lanceolades, les
basals formen una roseta i les caulinars pugen
envoltant la tija. La inflorescència normalment es de
10 a 15 flors de color porpra intens o violeta i la flor te
un esperó corbat cap amunt que no produeix nèctar.
La trobem florida de finals d’abril a finals de maig.
Viu en prats, landes, erms, en sòls àcids i
descalcificats.
Pol·linitzadors: diferents borinots.
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Platanthera bifolia (L.) Rich
Català: Platantera
Castellà: Satirión blanco
Francès: Orchis à deux feuilles
Etimologia: de l’espècie del llatí bi que significa dos
i folia que vol dir fulla, ja que normalment només té
dues fulles basals.
És una planta de 20 a 40 cm, verda, de tija dreta,
amb dues fulles basals grosses i oposades. La
inflorescència té forma d’espiga i les flors són de
color blanc que desprenen molta olor, especialment
a la nit.
La trobem florida de finals de març a primers de
juliol.
Viu en tota mena de sols i en diversitat d’ambients,
com, prats, brolles, landes, pinedes, erms, boscos
de ribera i alzinars.
Pol·linitzadors: diverses papallones nocturnes.

Limodorum abortivum (L.) Sw. Subsp. abortivum
Català: Ramell d’ombra
Francès: Limodore à feuilles avortées
Etimologia: de l’espècie, del llatí abortivus (nascut
fora de temps) ja que les flors del Limodorum
sovint no s’obren del tot.
És una planta alta de 20 a 60 cm, de color morat.
Quan surt sembla un espàrrec. Té unes arrels
profundes i gruixudes. La tija és robusta. Les fulles
són petites i abraçades a la tija. La inflorescència
pot tenir fins a 20 flors de color violeta amb el label
arquejat cap avall i amb un esperó llarg de color
violeta pàl·lid i també corbat cap avall.
La trobem florida de finals d’abril al juny.
Viu en, erms, brolles, pinedes, rouredes i alzinars.
Pol·linitzadors: diverses abelles i abellots, encara
que també es pot autopol·linitzar.
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Cephalantera longifolia (L.) Fritsch
Català: Curraià blanc
Francès: Céphalanthère à feuilles
Céphalanthère à longues feuilles

en

épée,

Etimologia: de l’espècie del llatí longifolius que
significa de fulles llargues.
És una planta de 20 a 35 cm, verda, glabra, amb
moltes arrels fasciculades, de tija dreta i sovint
flexuosa a la part inferior. Les fulles són de color verd
clar, disposades en dues fileres. La inflorescència té
forma d’espiga que pot tenir fins a 20 flors blanques
campanulades.
La trobem del març a finals de juny.
Viu en sols calcaris i silicis, en brolles de romaní i
estepes, alzinars, rouredes i margues de camins i en
terres remogudes.
Pol·linitzadors: abelles, borinots i altres insectes que
queden enganyats pel seu mimetisme amb les flors
d’estepa borrera, ja que aquesta orquídia no fa nèctar.

Ophrys apifera Huds. Subsp. apifera
Català: Flor d’abella, Sabatetes de la mare de Deu
Francès: Ophrys abeille
Occità: Abelha, Abiho, Flor d’abelha
Etimologia: de l’espècie i subespècie, del llatí apis
(abella) i fero (portador) en al·lusió pel seu label que
sembla una abella.
És una planta de 20 a 40 cm, glabra, de tija dreta de
color verd clar, lleugerament flexuosa a la part
superior. Té de 2 a 4 fulles a la roseta basal. La
inflorescència té de 3 a 10 flors amb sèpals de color
rosat, purpuri i de vegades blanquinoses, amb 2
pètals laterals petits de color verd. El label és vellutat
i arrodonit, de color bru intens o rogenc i amb dos
lòbuls laterals mes petits en forma de banya. El
mirallet del label es brillant, amb colors groc, violeta i
taronja que fan un dibuix que sembla un escut.
La trobem florida de mitjans de maig a finals de juny.
Viu preferentment en sols calcaris, però la podem
trobar en erms, prats, landes, en vores i clarianes de brolles i pinedes.
Pol·linitzadors: diverses abelles i abellots.
Mònica López García i Albert Mallol Camprubí
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UNA RECEPTA: BUNYOLS DE FLOR DE SAÜC
- Unes umbel·les de flor de saüc.
- Sucre, ou, farina, oli i aigua amb
gas.
Netegem molt bé les umbel·les de
les flors. Es poden introduir dins
d’un bol amb aigua perquè els
insectes que hi pugui haver surin
cap amunt. Això no es pot fer
moltes vegades ja que quantes
més vegades es faci aquesta
operació, més perdrem l’essència
de les flors. Un cop netes, les
deixem escórrer i mentre, farem
una pasta per arrebossar-les.
Barregem la farina, l’ou, una mica
de sucre i un raig d’aigua amb gas,
fins que aconseguim una pasta
sense
grumolls,
un
cop
aconseguida la pasta al nostre
gust, anem banyant les flors de
una en una En treure-les, les
espolsem una miqueta per treure
l’excés de pasta i les fregim cap per avall a
una paella amb l’oli ben calent, fins que
estiguin ben rosses. Les posem sobre
paper absorbent per treure l’excés d’oli i

desprès les posem a un plat i tirem sucre
per sobre. Si no es vol posar sucre es pot
tirar un xic de canyella. Són uns bons
postres, amb un gust característic.
Mònica López García

HERBA SABONERA Saponaria officinalis
Aquesta planta és rica en
saponines, que són unes
substàncies
que
fan
abundant
escuma
en
dissoldre’s en aigua. Per
emprar aquesta planta per
rentar-se o rentar roba,
primer s'ha d’aconseguir
alliberar els principis actius
que conté i que s’acumulen,
sobre tot, als arrels abans
de la floració. Per fer-ho es
fa una infusió en aigua
bullint, la qual, una vegada
filtrada, es pot emprar com
a xampú o per tractar l’acne
o la psoriasi.
La sabonera conté algunes substàncies
tòxiques per la qual cosa el seu ús intern
s’ha de fer sota vigilància mèdica. Malgrat
això, la indústria farmacèutica l’ha emprat
en la preparació de gran quantitat de

medicines
d’efecte
expectorant,
mucolític,
antitussigen,
diürètic,
purgant,
balsàmic,
antiinflamatori, analgèsic
local o tònic, entre altres.
Antigament,
aquesta
planta es feia servir per
rentar la llana i d’aquí que,
en algunes contrades, se
la conegui com “llanària”.
Dins l’àmbit esotèric, hi ha
la creença que si es porta
aquesta planta a sobre ens
ajudarà a “netejar” els
mals costums i les males
addicions. Qui sap. En tot cas, el sol fet de
provar-ho ja denota una predisposició
positiva.
Carlos Alvarez-Cros
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UN ARBRE
LLORER – Laurus nobilis L.
Català: Llorer, llor
Castellà: Laurel, lloreo
Francès: Laurier, laurier vrai, laurier-sauce
Anglès: Bay leaf tree, bay tree, laurel,
sweet bay
Occità: Baguièr, baguièr-laurier, laur,
laurièr, laurèr, rampalm
Basc: Erramo, erreñotza
Arbre de la família de les lauràcies i del
gènere Laurus. Originari de la zona
mediterrània.
Habitat: terrenys i sols humits. Normalment
és un arbre plantat, però el podem trobar
als boscos humits i frescos. Aquestes
poblacions silvestres poden sorgir a partir
de les llavors de llorers cultivats, que han
sigut transportades pels ocells.

immadur i passant al negre quan ja ha
madurat. Conté una única llavor.
Usos culinaris: el seu principal ús són les
fulles, que es fan servir com a condiment
en molts plats, com estofats, plats amb peix
o marisc i és un ingredient indispensable en
l'escabetx i en la preparació de les olives.
Una fulla de llorer a l’aigua de bullir coliflor
o bròquil fa que no faci tanta mala olor.
A totes les cuines hi ha d’haver els
farcellets d’herbes, normalment composats
per farigola, romaní, sajolida i embolicats
en fulles de llorer.

Etimologia: del llatí, Laurus, nom genèric
del llorer, possiblement derivat del cèltic
“blaw”, que vol dir “sempre verd” i nobilis
del llatí, que significa “noble”.
Descripció: arbre o arbust de 5 a 10
metres d’alçada. L’escorça és llisa i de
color gris. Les branques són rectes i
formen una capçada densa. Les fulles són
lanceolades, de color verd fosc a l’anvers i
de color grogenc al revers. Aquestes
fulles, al trencar-les, desprenen un fort
aroma. La fusta va del color gris a bru, és
dura, resistent, pesada i aromàtica. Va ser
utilitzada per fer bastons i com
ornamental.
S’ha de tenir compte amb el baladre,
Nerium oleander, ja que és una planta
tóxica i es l’anomenat “fals llorer”, les
fulles es semblen una mica a les del
Laurus nobilis, però les flors no tenen res
a veure.
Floració i tipologia de flors. entre el mesos
de març i abril apareixen les primeres
flors. Estan disposades en umbel·les, són
de color groguenc i molt petites, tant les
femenines com les masculines.

Les fulles fresques son tòxiques per això es
millor fer-les servir seques.

Fructificació i fruit: la fructificació es
produeix a finals d’estiu o principis de
tardor, tenint amb compte que la seva
fructificació és lenta i es pot retardar fins a
la següent primavera. El fruit és petit,
semblant a una oliva, de color verd quan és

Alhora de collir les fulles, sempre agafarem
les mes maques, que no siguin parasitades
i no tinguin fongs. S’han de deixar secar
abans de fer-les servir, ja que fresques, són
tòxiques. Un cop seques, es poden triturar i
afegir als cuinats.
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Usos medicinals: les fulles en infusió són
un tònic estomacal i obren la gana.
Redueixen l’estrès i l’ansietat. També, si es
fan servir en un bany calent, són un potent
antisèptic i estimulant per als muscles
adolorits i per tractar fongs, com el peu
d’atleta.
Si es maceren els fruits en oli d’oliva,
obtindrem un oli resultant que ajuda a
tractar les morenes.
També podem fer un repel·lent per als
insectes macerant fulles de llorer en alcohol
durant 20 dies.
Curiositats: a Galicia, en acabar la
construcció d’una casa, s’acostuma a posar
una branca de llorer al seu punt mes alt.
A Grècia es feia servir com a planta
protectora.

009. Març – juny/2019
L’emperador Tiberi, quan hi havia
tempesta, es posava una corona de llorer
per protegir-se dels llamps.
Als guanyadors en jocs olímpics o de
guerres, se’ls atorgava una corona de
llorer.
El mot llatí, baccalaureatus, (batxiller),
podria venir del fet que als estudiants que
superaven els seus estudis, els hi donaven
una branca de llorer pel seu mèrit.
Portar a beneir les branques de llorer el
Diumenge de Rams, és una tradició
popular.
Una frase: “Adormir-se sobre els llorers”,
que vol dir, no continuar una cosa i deixarla perdre.
Mònica López García

UN POEMA
El animals de dues potes dits éssers humans, en algun moment, deixem de ser depredadors
amb la Natura per ser els seus aliats. En altre temps, seguíem el seu ritme i els nostre cor
bategava amb ella.
Necessito sentir les olors de
pagès
per sentir que els déus em miren.
Del pa de la fleca,
del blat al graner,
de la palla a l’era.
D’herba pels conills
i el segó remullat
per polls i gallines.
No importa que plogui.
Els ous són collits
el matxo a la cort,
les vaques munyides.
Necessito posar
els meus ossos cansats damunt
la cadira.
I esperar pacient
que els ceps facin foc
per torrar-hi el pa.
Quan sigui de nit i la lluna al cove,
pujaré a dormir,
esperant que el sol em doni demà
l’alè de la vida.

En record de la Quima que, de tant en tant,
havia de tallar el bastó per adaptar-lo al seu
encongiment. Tot el pes de la casa, sobre
la seva esquena, l’anava corbant.
Esther Pardo i Gimeno, maig 2019.
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UNS APUNTS DE FOTOGRAFIA DE NATURA.
FOTOGRAFIA MACRO (2a part)
Seguint amb el mateix tema que en la
revista anterior, miraré d'aprofundir una
mica més en aquesta tècnica fotogràfica
per a tots aquells que ja us hi hàgiu
començat a enganxar.
El primer que haurem de tenir en compte,
és que en la fotografia macro, en situar la
càmera tan a prop del subjecte, caldrà
vigilar molt la profunditat de camp. Decidir
l’obertura de diafragma òptima no és
fàcil. Si treballem amb el límit
d’obertura que tenen alguns objectius,
f/1.8, per exemple, l’àrea enfocada
serà mínima però, en entrar més llum,
podrem fer servir una velocitat més
alta. Recordeu que a mesura que
anem tancant el diafragma (f/11 o f/16)
per obtenir més profunditat de camp,
tindrem menys llum i la velocitat anirà
disminuint, fet que, en segons quines
condicions, ens podria produir manca
de nitidesa i trepidació. El cas és
decidir in situ quina o quines parts del
subjecte o del fotograma volem que
quedin enfocades, tot un repte. Les
noves tecnologies incorporades a les
càmeres digitals actuals ens permeten
fer compilacions de diverses imatges
on, en cada una d’elles, s’enfoca una
part molt petita del subjecte i, en
acabar, totes se sumen en una de sola.
El trípode i el disparador de cable són bons
aliats per aquesta tècnica, però no sempre
ens seran còmodes ni ens proporcionaran
prou rapidesa si el subjecte es mou de lloc,
per exemple. El flaix també ens ajudarà a
congelar el moviment. Només caldrà saber
la velocitat amb què se sincronitza i jugar
amb els paràmetres per esbrinar què ens
podria aportar a la nostra creació. En
macro, s’acostumen a fer servir flaixos
anulars per evitar ombres.
Si parlem de l’enfoc, tradicionalment,
sempre s’ha fet servir l’enfoc manual. De
tots els aspectes que haurem de tenir en
compte en aquesta tècnica, aquest és el
més important i en el que haurem de posar
més atenció. Qualsevol errada, encara que
sigui ínfima, pot tirar per terra la millor
fotografia. Si treballem en manual i sense

trípode, la tècnica més resultona seria, un
cop enfocat el subjecte, anar-s’hi acostant
o allunyant mil·limètricament fins que l’ull
capti l’enfoc perfecte. Complicat!. Si ens
decidim a fer servir un trípode, tindrem en
compte que en el mercat n’hi ha per donar i
per vendre i haurem d’estudiar bé totes les
prestacions que diuen que tenen per
decidir-nos per un de sol. Sovint es fa servir
un coixinet ple de llegums o “Bean Bag” per

recolzar la càmera si és que el subjecte
està força arran de terra. Avui en dia, els
llegums s’han anat substituint per boletes
de porexpan per reduir-ne pes.
L’enfoc automàtic també es pot fer servir en
els casos on hi ha moviment com passa
amb els insectes voladors o si és que fa
una mica d’aire, tot i que els resultats, de
vegades, són fruit d’una loteria.
Com en d’altres tècniques fotogràfiques, la
composició i el punt de vista hi posaran la
cirereta al pastís. Jo us recomano de
provar angles i fons diferents, contrallums i
combinacions de colors que ens agradin,
cercar insectes, flors i petits detalls que us
sorprenguin però, sobretot, disparar,
disparar i disparar.
Rosa Matesanz Torrent
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UNA DE FOTOGRAFIES BONIQUES O CURIOSES...
... de la Núria Formatger Masferrer

◄ Mascle de gafarró
Serinus serinus, al Parc
dels Estanys de Platja
d'Aro, el 16/05/19.

►
Merlot (mascle de merla)
Turdus merula, a la bassa
del Dofí, 25/05/19.

◄
Rosella
Papaver
rhoeas,
blanca,
les
Barnades, Santa Cristina
d'Aro, el 01/06/19.

Pàgina 30 / 50

Sterna, la revista

009. Març – juny/2019

... de la Rosa Matesanz Torrent
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... de la Mònica López García

◄ Ginesta linifòlia Genista
linifolia a la Casanova, a
Sant Feliu de Guíxols, el
09/04/19.

►
Piula dels arbres Anthus
trivialis, al Mas Trempat, a
Sant Feliu de Guíxols, el
19/04/19.

◄ Flors de cirerer,
Prunus avium, als horts
de la Casanova, a Sant
Feliu
de
Guíxols,
27/04/19.
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... d'en Carlos Alvarez-Cros

◄ Mascle de sargantana iberoprovençal
Podarcis liolepis prop de can Barella, a
Panedes, Llagostera. 12/04/19.

►
Mascle d'escarabat blau
Hoplia coerulea, al tram alt
del Ridaura, el 09/06/19.

◄ Gaig blau Coracias garrulus,
a la vinya propera al mas
Candell de Castell-Platja d'Aro.
26/04/19.
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UNA IMATGE VAL MÉS QUE...
El 20 de març, la Núria
Formatger Masferrer detectà
un mascle de llangardaix
ocel·lat Timon lepidus a un
carrer del casc urbà de Sant
Feliu de Guíxols, fet del tot
extraordinari en aquesta
espècie. Finalment va ser
capturat i traslladat a un
indret proper, adient i lliure
dels perills urbans ala quals
estava exposat.

Nova espècie de papallona
diürna fotografiada a la vall
del Ridaura, detectada per
Rosa Matesanz Torrent.
Nimfa dorment Nymphalis
polychloros. Prop de la font
del Ferro de Castell-Platja
d'Aro, el 21 de març. Aquest
dia es detectà, almenys tres
exemplars diferents.

Nova espècie de papallona
diürna fotografiada a la vall
del Ridaura, detectada per
Carlos Alvarez Cros. Coure
verdet Tomares ballus. El 29
de març, prop de can
Perera,
a
Panedes,
Llagostera. Al mateix indret
on l’Albert Pujols, la cità l’1
d’abril de 2018.

Pàgina 34 / 50

Sterna, la revista

009. Març – juny/2019

Carlos Alvarez-Cros, sorprengué aquesta
empusa Empusa pennata, capturant un
daurat fosc Thymelicus acteon, a Sant
Llorenç, Llagostera, el 8 de juny.

Nova
espècie
de
papallona
diürna
fotografiada a la vall del
Ridaura, detectada per
Rosa Matesanz Torrent.
Verdeta
d'ull
ros
Callophris avis. Prop del
tram alt del Ridaura,
Llagostera, 29 de març.

Ordenant l’arxiu fotogràfic
de Carlos Alvarez, aquest
detectà aquesta imatge de
blaveta de la trepadella
Polyommatus
thersites,
presa el 9 de juliol de 2016
a Tallades, a Santa Cristina
d’Aro i una altra del 17 de
juliol de 2003. Aquest fet
constitueix la troballa d’una
nova espècie de papallona
diürna a la vall del Ridaura.

Pàgina 35 / 50

Sterna, la revista

009. Març – juny/2019

Nova espècie de papallona
diürna fotografiada a la vall
del Ridaura, detectada per
Antoni Mariné. Turquesa
europea
Glaucopsyche
alexis. El 15 d’abril, prop de
can Perera, a Panedes,
Llagostera

Nova espècie d'ocell citada
a la vall del Ridaura,
detectada
per
Rosa
Matesanz Torrent. Xoriguer
petit
Falco
naumanni.
Panedes, Llagostera, 22
d'abril.

Curiosa imatge d'un híbrid
d'orenetes
vulgars
i
cuablanca (a l'esquerra),
presa per Carlos AlvarezCros, el 4 de maig, al Parc
dels Estanys de Platja
d'Aro. En tot cas, a
primers d'octubre de 1994,
al mateix indret, ja s'havia
capturat per anellament un
exemplar
d'aquestes
característiques.
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STERNA EN ACCIÓ
A mitjan març, veié la llum el vuitè
número d'aquesta revista.
El podeu trobar, junt amb els altres, a:
http://ocellvallridaura.000webhostapp.com/
Sterna/Sterna.html
Si voleu col·laborar-hi, envieu un correu a
l’adreça
de
correu
electrònic:
vallridaura@yahoo.es o al correu de
contacte del Grup de Natura Sterna:
sterna@yahoogroups.com

L'escriptor ganxó i consoci Toni
Sala va expressar la seva impressió
sobre la jornada de formació del
dissabte 9 de març, a Santa Cristina
d'Aro. L'article d'opinió a l'ara.cat, anava

molt més enllà del fet puntual i quedà magistralment
resumida a l'última frase: "...és la consciència de ser
part de la naturalesa, el que ens fa humans." Ah! I
gràcies per les floretes, Toni, són un bon estímul
per seguir treballant.
https://www.ara.cat/comarquesgironines/Sterna_0_2
196980292.html
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El 17 de març, el company Albert
Mallol ens oferí una altra de les seves
sortides naturalistes. Aquesta vegada,
al puig de Pinell, a Castell-Platja d'Aro.
Com a celebració una mica avançada
del Dia Internacional dels Boscos,
també presentà els dos pòsters de la
flora llenyosa de la Vall d'Aro, amb una
bona col·lecció de fustes.
En podeu veure el ressò que se'n va fer
TV Costa Brava a:
http://www.tvcostabrava.com/laiacampos/medi-ambient/natura/naturasterna-celebra-el-dia-internacional-delsboscos-amb-una-sortida-naturalista
Us recordem que els pòsters de les
llenyes, amb els seus noms i usos
estan disponibles a:
http://ocellvallridaura.000webhostapp.c
om/Llenyes/Llenyes.html
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Els dies 20 i 21 de març, els nostres
companys Eudald Pujol i Albert Mallol van fer
sengles xerrades i sortides al camp amb els
alumnes del col·legi Gaziel de Sant Feliu de
Guíxols. A les sortides es va observar la fauna i
la flora de la riera del costat i desl voltants de
Sant Amanç, i s'aprofità per fer una recollida de
la brossa llençada al medi.

El 21 de març, en motiu del Dia
Mundial dels Boscos, diversos membres del
Grup feren accions reivindicatives de recollida
de brossa al puig de Pinell i al de les Bateries.
A aquest últim indret, a més, es retirà flora
al·lòctona de les zones més sensibles, com la
de les cadolles granítiques.
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El 23 de març, només una setmana més
tard de l'anterior, el company Albert Mallol ens
oferí una nova sortida naturalista. Aquesta
vegada, als recs del Pla de Pinell i al puig del
Molí de Vent, a Castell-Platja d'Aro.

El 23 de març en Jaume Ramot presentà
la ponència “Seguiment del Duc (Bubo bubo) al
Baix Empordà” a les 9es Jornades de Medi
Natural de Girona. També hi participà, com a
ponent i conductor d'una sortida naturalista, el
nostre consoci Miguel Ángel Fuentes. Bona
feina!
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El 7 d'abril, el nostre Grup col·laborà amb
altres entitats (el Centre Excursionista Montclar,
la Manduca Cooperativa, l’Agrupació de
Defensa Forestal Gavarres-Marítima, Protecció
Civil i l’empresa eco-friendly Sloppy Tunas, a
més de l’Ajuntament de Santa Cristina d'Aro) en
la neteja popular de la zona de Les Bernades,
a Santa Cristina d'Aro.

Planificant l’estratègia.

El
resultat,
una fastigosa
muntanya de
brossa
retirada
del
medi natural.

No deixeu de visitar aquests enllaços:
http://www.tvcostabrava.com/redaccio/medi-ambient/sostenibilitat/neteja-col-lectiva-a-santacristina-daro
http://revistabaixemporda.cat/gairebe-una-tona-descombraries-recollides-en-la-3a-jornada-deneteja-collectiva-a-santa-cristina-daro/
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El
14
d’abril, davant
de
la
gran
acumulació de
porqueria,
es
portà a terme
una acció de
neteja
urgent
als voltants del
mirador de la
carretera
de
Tossa, al terme
de Sant Feliu
de Guíxols.

El 24 d’abril, el nostre president,
Jaume Ramot, explicà a TV3 el
problema dels atropellaments d'òlibes al
tram d'autovia de la C31-C65, entre
Calonge i la costa de l'Alou, dins un
espai dedicat a la presentació de la guia
de SOS Costa Brava amb els 50 animals
i paratges en perill. Podeu veure el vídeo
a:
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/progra
ma/recullen-en-una-guia-els-50-animalsi-paratges-de-la-costa-brava-que-estanen-perill-per-la-pressiourbanistica/video/5847395/#.XMCkMUrY
34o.email
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Amb la Llei a la mà, es poden aturar les
promocions urbanístiques? Aquest va ser el
títol de la primera Xerrada de Sterna, que va
tenir lloc el 17 de maig de 2019 a Can Barnés,
a Santa Cristina d’Aro.
El protagonista de l’acte, l’advocat Eduard de
Ribot, va començar responent a la pregunta
amb un ‘Sí’ rotund. Segons Ribot, hi ha moltes
lleis que ens emparen per aturar les
operacions urbanístiques, entre les quals va
esmentar la Llei de Costes, o la Llei que no
permet construir en pendents de més del 20%.
També va esmentar una altra Llei que
prohibeix urbanitzar a dins del bosc.
D’altra banda, a parer de l’advocat, si s’atura
una obra, no és cert que necessàriament hi
hagi obligació de compensar les promotores

amb una indemnització degut a
uns “drets legals adquirits”.
Aquest punt és l’argument que
s’utilitza des de molts municipis
per justificar la dificultat de
paralitzar els projectes. Però,
segons de Ribot, el promotor
no té dret a la indemnització
fins que no ha fet la
urbanització, és a dir, que hi ha
instal·lat la corrent, ha fet
carrers i voreres,. Abans d'això
hi ha molt marge per a
l’actuació.
Un dels exemples que va posar
el ponent és el d’una casa aixecada al Golfet de Calella. La infracció de normatives de
l’esmentada construcció ha estat tant flagrant que el propi fiscal especialitzat en Medi Ambient
ha acabat presentant una denúncia als jutjats per “indicis de criminalitat”. De Ribot no té cap
dubte que la casa del Golfet s’enderrocarà.
L’advocat va reiterar que la gent pot fer canviar els plans que ja existeixen, i que és
perfectament factible suspendre una promoció.
PERFIL.- Eduard de Ribot és un advocat gironí amb més de 20 anys d’experiència
professional, que intervé de forma continuada davant dels Jutjats i Tribunals en recursos en
matèria de planejament urbanístic, d’obres i infraestructures.
Ha estat un dels fundadors de SOS Costa Brava, i ha intervingut en la impugnació de Parcs
eòlics (La Jonquera, Portbou i Ventalló), activitats extractives, carreteres (C-31, variant de La
Bisbal), elements del patrimoni natural (Aiguamolls del Gorg de Creixell), etcètera.
Recentment ha estat guardonat amb el premi Ginesta que es concedeix a Tossa de Mar.
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En el marc de les activitats de la celebració de
la Festa de Sant Isidre de Castell d'Aro (18 a 20 de
maig), el nostre consoci Albert Mallol portà a l'antic
casino una fantàstica Mostra de fustes de
Catalunya i Occitània. D'altra banda, el dissabte 18
de maig, diversos membres del Grup muntaren un
taller infantil titulat "La nostra primera col·lecció de
fustes".
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El 23 de maig, al Centre Cívic Vicenç Bou de Platja d’Aro, el nostre company Josep Ma
Bas, dirigí un taller sobre
l'elaboració
d'hotels
d'insectes per tal d'afavorir
la
presència
de
pol·linitzadors a horts i
jardins. Al mateix acte feu
una
xerrada
sobre
l'important paper d'aquests
organismes i la necessitat
de conservar-los.

El 25 de maig es capturà un primer
exemplar de duc Bubo bubo adult per ser
anellat i equipat amb un aparell de
geolocalització. Aquest projecte ha de
permetre monitoritzar els moviments de
diversos individus d’aquesta espècie i avaluar
els riscos que corren en els seus
desplaçaments diaris.

A l’esquerra l‘Andreia Dias, en
Jaume Ramot i en Joan Real, a
més del protagonista principal,
que no sembla massa content
de desvetllar els seus secrets.
Posteriorment es
s'equipa diferents
d'aquesta espècie.

captura i
exemplars
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En el marc del seguiment i
marcatge
d'espècies
de
rapinyaires
nidificants
prioritàries, portat a terme per en
Jaume Ramot i en Gabriel de
Jesús, el 23 d'abril s'anellà un
únic poll de falcó peregrí, d'un
niu situat a un penya-segat
litoral de Sant Feliu de Guíxols,
el 26 de maig s'anellaren tres
polls d'astor Accipiter gentilis del
primer niu detectat dins el terme
municipal de Castell-Platja d'Aro

i el 9 de juny, dos polls d’un niu
d’aligot Buteo buteo, al terme de
Santa Cristina d'Aro.

L'1 de juny, emmarcat dins un cicle
d'activitats etnobotàniques, se'n portà a terme
una, a Santa Cristina d'Aro, a càrrec del nostre
company Albert Mallol, en la qual s'identificà i
recollí força plates silvestres comestibles.

Pàgina 46 / 50

Sterna, la revista

009. Març – juny/2019

El 2 de juny un grup de companys de Sterna reblaren el clau acabant de netejar el fons de
la cubeta de la bassa del puig Pinell. La feina grossa de desbrossament va ser executada un
mes abans per un equip de l’Agrupació de Defensa Forestal Gavarres-Marítima. A tots:
GRÀCIES, MOLT BONA FEINA.

En el marc del procés d’elaboració de la fase de diagnosi del Pla de Salut i Benestar
municipal que està duent a terme l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, el 3 de juny, el nostre
company Carlos Alvarez, en representació del Grup de Natura Sterna, assistí a una sessió de
treball sobre els Factors relacionats amb el Medi i l'Entorn que influeixen en la salut dels
ciutadans/nes de l'esmentat municipi. Al mateix acte coincidí amb altres consocis (Josep Vidal i
Mallku Mgere), en representació d’altres entitats.
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El 7 de juny, en el sí de la Setmana de la Natura, la nostra companya Laura Torrent,
organitzà una activitat per a tots els públics on
es descobrí què són els ratpenats, com viuen i
perquè
són
importants
pels
nostres
ecosistemes. L’activitat constà de dues parts:
una presentació a la Sala d'exposicions "La
Caixa" de Santa Cristina d'Aro i una sortida al
camp on s’utilitzaren aparells que capten els
ultrasons emesos pels ratpenats.
https://setmananatura.cat/2019/activitat/nitdels-ratpenats/

http://lavanguardiakios
k.milibris.com/SHARE/
article/fa43dc91-c2494485-9e255b41869de4bf/d23757
ef-a335-4c76-a70ff7200bd7f55c

CARTES DELS LECTORS
Podeu adreçar els vostres escrits per aquesta secció al correu: sterna@yahoogroups.com
Recordeu que sempre tindran una connexió amb la natura, no superaran les 200 paraules i no
contindran elements ofensius per a cap persona o col·lectiu. És indispensable que l'autor
s'identifiqui amb nom, cognoms i DNI. El Consell editorial es reserva els drets de publicació
dels escrits i de resumir-los si superen l'extensió establerta.
QUAN ELS NENS RENYEN ALS PARES...
El 15 de març milers de nens i adolescents
de més de 123 països sortiren al carrer per
exigir als adults mesures definitives i
immediates per protegir el planeta. Em va
colpir veure com ens deien, sense embuts,
que els estàvem robant el seu futur, la seva
vida. Aquelles imatges de milers de joves
em van omplir de tristesa. En quina societat
vivim, quan els nens han de renyar als seus
pares i avis, quan els han de cridar l'atenció
pel que fan malament? És el món al revés.

L'espurna que va encendre aquest foc fou
una joveneta sueca de 15 anys, Greta
Thunberg, que un bon dia va decidir que
els divendres faria vaga de l'escola pel
canvi climàtic. Després del seu discurs a la
cimera sobre el canvi climàtic de Katowice,
a Polònia, la volen nominar pel Nobel de la
Pau. I encara que li atorguin aquest
reconeixement, em pregunto: de què li
servirà si no li fem cas i continuem igual?
Carlos Alvarez-Cros
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Vols ser soci/a de Sterna? És gratis!
Si voleu ser socis del Grup de Natura Sterna només ens heu d'enviar un correu electrònic a
l'adreça: sterna@yahoogroups.com amb aquestes dades:
Nom i cognoms
DNI
Adreça de correu electrònic
Telèfon mòbil
Telèfon fix
Una vegada rebudes, us enviarem un carnet de soci que podreu imprimir i retallar o portar al
mòbil. Pel fet de ser soci, tindreu prioritat en les activitats del Grup, podreu col·laborar i
presentar iniciatives i rebreu a la vostra adreça de correu electrònic la Revista de Sterna.

Per fer coses hem de ser més socis padrins!
Si, a més, voleu ser soci padrí i contribuir a les despeses del Grup, podeu fer un donatiu
anual de l'import que ens digueu, amb un mínim de 25€, que se us carregarà al número de
compte corrent que ens indiqueu.
Si volguéssiu fer una aportació puntual, poseu-vos en contacte amb nosaltres a
sterna@yahoogroups.com

Si vols col·laborar en la revista, tens alguna idea interessant o
algun suggeriment o proposta, fes-nos-ho saber. Envia un
correu a: sterna@yahoogroups.com

Estigues informat del que fem i del
que passa a la vall.
https://es-es.facebook.com/Grup-deNatura-Sterna-164351910300211/
SOLUCIÓ A LA SOPA DE LLETRES I A L'ENDEVINALLA
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El dragó.
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CONTRAPORTADA: ART I NATURA.
Avui us presentem
un quadro titulat:
“L’apoteosi
dels
gats”, pintat al 1885
per en Theophile
Alexandre Steinlen
(Lausanne,
1859París,
1923),
francès nascut a
Suïssa. L’obra està
dipositada al Museu
del Palau Petit de
Ginebra, a Suïssa.
En el París de 1900,
ThéophileAlexandre Steinlen
era més que una celebritat, doncs a banda
de ser un dels artistes que va influir en els
començaments de Picasso, va contribuir a la
imatge que encara avui tenim del Montmartre
bohemi. Va ser pintor, dibuixant, cartellista,
litògraf
i amic de molts artistes com
Toulouse-Lautrec. Va col·laborar amb
l’emblemàtic Le Chat Noir (El Gat Negre),
cabaret del segle XIX del barri bohemi de
Montmartre, inaugurat el 18 de novembre de
1881 al bulevard Rochechouart per l’artista
Rodolphe Salis i clausurat al 1897, amb la
decepció de molts artistes i intel·lectuals del
moment. Posteriorment, Barcelona copiaria,
a la seva manera, el cabaret Le Chat Noire a
la cerveseria Els Quatre Gats, que encara
existeix i funciona.
L’obra L’apoteosi dels gats a Montmartre,
representa una assemblea de gats reunits
per veure la lluna plena damunt les teulades
de Paris i adorant a un altre que fa ombra a
la lluna. La figura del gat ha tingut
simbologies ambivalent en funció de les
civilitzacions i cultures. Mentre al Japó feudal
es converteix en un mal presagi, a l’Egipte
faraònic se’l considera una autentica divinitat.
El gat, particularment el negre, està associat
a la màgia i la fetilleria de les bruixes de
l’Edat Mitjana. A les pintures del barroc,
representa un animal de companyia domèstic
tan en les humils cases dels pagesos com en
els palaus.

La presència del gat es fa notar en obres tan
importants com “Estudi d’un gat” de
Gainsborough (1765-69) o a Las hilanderas,
de Velázquez (1657), on apareix agotzonat
entre els peus de les teixidores, confonent-se
amb cabdells de llana. El gat també està
present en algunes obres d’en Goya
presentant-lo com a caçador i baralladís, cas
de Riña de gatos (1786). Mes endavant, al
llarg del romanticisme i l’impressionisme, al
segle XIX, el gat es mostra més solitari,
independent i melancòlic i és la companyia
inevitable dels retrats femenins com la
reconeguda Olympia (1863) de Manet.
Finalment els felins domèstics també són
representats pels pintors abstractes com
Paul Klee, especialment a la pintura El gat i
l’ocell (1928).
Tal és la transcendència de la història
pictòrica del gat que, fins i tot, existeix un
museu habilitat per l’exposició exclusiva
d’obres en las que és el protagonista. Es
tracta del Kattenkabinet (Gabinet del gat)
d’Amsterdam, fundat al 1990, a on s’hi troba
obres ni més ni menys que de Rembrandt,
Toulouse-Lautrec, Picasso o Manet, entre
molts d’altres. En definitiva, podríem dir que
els gats són, encara avui, un enigma i com
deia Miguel de Unamuno: “Mi gato nunca se
ríe o se lamenta, siempre está razonando”.
Temi Vives
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