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EDITORIAL 
 
 
GLOPS DE CIÈNCIA. UNA NOVA PROPOSTA. 
 
Cal que la ciència sigui sempre carregosa 
i, fins i tot, avorrida? 
 
Com a president d'aquesta entitat, he anat 
a multitud de xerrades i presentacions. 
Moltes d'elles emmarcades dins 
d'ambients tècnics i professionals. Val a 
dir que no sempre són, el que podríem dir, 
experiències agraïdes. Amb tot, i molt de 
tant en tant, trobes aquell ponent que té 
un do especial. El to de veu adequat, un 
bon ritme d'exposició, aquell comentari 
que desperta l'atenció i, fins i tot, una 
broma en el moment adequat, fan d'una 
xerrada soporífera una experiència 
entretinguda i enriquidora. En cas que la 
xerrada sigui adreçada a un públic 
genèric, la cosa requereix una empatia 
encara més evident. Un bon ponent ha de 
poder compartir una història que ens faci 
sentir identificats a tots en un àmbit, el 
científic, on existeixen barreres que poden 
deixar part del públic a fora. 
 
El jovent de la nostra entitat ho sap i ha 
presentat a la junta una proposta engrescadora. Glops de ciència, és un projecte que pretén 
dinamitzar les cúpules del Parc dels Estanys amb una sèrie de xerrades científiques fresques, 
alhora que rigoroses. Pretenem que, asseguts còmodament i en un ambient distès, puguem 
compartir un "beure", mentre escoltem i comentem una proposta científica. Per a tal fi, s'han 
cercat ponents de primera fila i els hem donat una única premissa: volem venir a gaudir i 
passar-ho bé; volem venir a escoltar, participar, debatre si cal, però sobretot aprendre. 
 
La proposta es traslladarà aviat a l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro i S'Agaró, per valorar la 
seva implicació, més enllà de la cessió de l'espai. Creiem que pot ser una bona proposta a 
l'hora de diversificar l'oferta cultural local. La idea inicial és que un divendres de cada mes, cap 
a les 19 h, l'interior de les cúpules prengui un aspecte encara més acollidor, ja sigui amb unes 
tauletes (si cal amb espelmes), o una taula gran comunitària (depenent de l'afluència i la 
temàtica de la xerrada), on el públic es trobi en un ambient acollidor, tot prenent relaxadament 
una consumició i interactuant amb els o les ponents. 
 
Esperem que un divendres de cada mes, quan la tarda caigui i els esplugabous es recullin al 
seu dormidor, que des de dins les cúpules se sentin riures, exclamacions, brindis i 
aplaudiments sincers. Que els passants diguin entre ells: Sembla que s'ho estan passant bé 
aquests...  

 
Jaume Ramot García, 

president del Grup de Natura Sterna. 
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UN CONVIDAT: GABRIEL GARGALLO OLIVA. 
 
 
Nascut a El Masnou el 1968, va 

dedicar bona part dels seus primers 

anys en el món de l'ornitologia a 

l'estudi de la identificació, muda i datat 

dels ocells, sobretot dels petits 

passeriformes. Fruit d'aquest treball, 

l'any 2001 va ser coautor del llibre 

Sylvia Warblers: identification, 

taxonomy and phylogeny of the genus 

Sylvia, escollit millor llibre de l'any per 

les revistes britàniques British Birds i 

Birdwatch, i l'any 2002 va obtenir el 

diploma de l'Ecole Pratique des Hautes 

Etudes (França) amb un estudi sobre la 

muda i la taxonomia de les poblacions 

insulars del tallarol de garriga. 

 
Vinculat a l'Institut Català d'Ornitologia 
(ICO) des de ben jove, va ser el seu 
Secretari General entre els anys 1988 i 
1999 i, des de 2000, ha estat el seu 
coordinador i director general. Entre 1992 i 
2012 va coordinar el projecte internacional 
Picole isole a l'oest de la Mediterrània i va 
liderar la confecció de la monografia Spring 
migration in the western Mediterranean and 
NW Africa: the results of 16 years of the 
Piccole Isole project, on es sintetitzaven els 
resultats del projecte a la península i el 
Marroc. També en l’àmbit internacional, des 
de 2014 ha estat coordinant el projecte 
EuroBirdPortal (www.eurobirdportal.org), 

una iniciativa de l'European Bird Census 
Council (EBCC) guardonada l'any 2019 
amb el premi Marsh Award for Innovative 
Ornithology per la seva innovadora 
contribució a l'ornitologia que mobilitza, en 
temps gairebé real, la ingent quantitat de 
dades (uns 60 milions a l'any) que recullen 
els diferents portals web de recollida de 
dades ornitològiques que operen arreu 
d'Europa (portals com ornitho, eBird, 
observado, trektellen, birdtrack, etc). 

 
Enllaç a les seves publicacions:https://ornitologia.org/ca/quisom/staff/staff_gabriel_gargallo.html  
 
 
 

 
ALS OCELLS TAMBÉ ELS AGRADA MUDAR-SE. 
 
No hi ha res més propi dels ocells que les 
plomes (bé, si no comptem els seus 
avantpassats, els dinosaures, que també 
en tenien!). Les plomes no només fan 
possible que els ocells volin, també els 
permeten regular la temperatura corporal i 
mantenir-se secs. I la imatge! Les plomes 
són, essencialment, el que li confereix a 
cada espècie d’ocell la seva imatge exterior 
característica i són, per tant, la seva millor 
eina de comunicació visual.  
 
Ara bé, les plomes es van desgastant amb 
el pas del temps i cal, per tant, anar-les 

canviant periòdicament per altres de noves 
i, per què no?, aprofitar, si s’escau, per 
canviar totalment d’aspecte i passar, per 
exemple, de portar el plomatge hivernal a 
portar l'estival o de portar el plomatge 
juvenil a portar el d’adult. El procés que 
permet als ocells anar renovant el seu 
plomatge de forma periòdica al llarg del 
temps rep el nom de muda i, com ja us 
podeu imaginar, els ocells el dominen d’allò 
més bé! 
 
En la muda la qüestió clau és el quan, el 
quant i el com. Cada espècie d’ocell té una 

http://www.eurobirdportal.org/
https://ornitologia.org/ca/quisom/staff/staff_gabriel_gargallo.html
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ecologia i un comportament diferents i, per 
tant, unes limitacions i unes demandes 
respecte al seu plomatge també ben 
diferents. Així doncs, cada espècie d’ocell 
ha donat la seva pròpia resposta a 
aquestes tres qüestions, és a dir, té la seva 
pròpia estratègia de muda. Una estratègia 
de tal importància que, com la de la resta 
d’esdeveniments claus que tenen lloc al 
llarg del cicle vital dels ocells, està regulada 
genèticament. 
 
Comencem per fixar-nos 
en la qüestió temporal. 
La muda, sobretot quan 
comporta la renovació de 
tot el plomatge, és un 
procés molt costós 
energèticament parlant. 
A més, requereix 
importants ajustos 
fisiològics i dificulta, 
temporalment, el vol i 
l’aïllament tèrmic. Això 
comporta que els ocells 
evitin mudar al mateix 
moment en què tenen 
lloc la cria i la migració o 
quan el menjar, 
especialment els 
insectes, escassegen 
(per exemple, durant el 
nostre hivern). Així doncs, les limitacions 
temporals que tenen, per exemple, 
espècies sedentàries com el pardal vulgar 
o migradores de llarga distància com la 
oreneta vulgar són ben diferents i això, és 
clar, es veu reflectit en les seves 
respectives estratègies de muda. El pardal 
muda tot el seu plomatge a casa nostra 
entre finals d’estiu i tardor mentre que 
l’oreneta ho fa a l’Africà subsahariana 
mentre hi passa l’hivern (aquí mai trobaria 
prou insectes durant aquesta època de 
l’any!). 
 
El quant és una altre qüestió important. No 
és el mateix mudar algunes plomes que tot 
el plomatge. Resumint molt, podríem dir 
que els ocells fan dos grans tipus de 
mudes: les mudes completes, que 
comporten la renovació de tot el plomatge, i 
les mudes parcials, que comporten la 
renovació de només una part del plomatge. 
Algunes espècies només fan mudes 
completes, mentre que altres combinen els 
dos tipus. Cogullada vulgar, per exemple, 
només fa una muda completa cada any, tot 
just desprès de l’època de cria i tant joves 

com adults. El tallarol de garriga, en canvi, 
té una estratègia de muda molt més 
complexa. També fa una muda tot just 
desprès de la cria, però en el cas dels joves 
és parcial mentre que en els adults és 
completa. A més, mesos més tard, mentre 
és a l’Africà subsahariana (és un migrador 
de llarga distància), tan joves com adults 
fan una o dues mudes parcials més.  
 

Finalment arribem al com. Durant la muda, 
l’ordre i el moment exacte en què es canvia 
cada ploma, és a dir la seqüència de muda, 
segueix un patró predeterminat i molt 
precís, talment com si es tractés d’un 
mecanisme de rellotgeria. Curiosament, 
malgrat hi ha milions i milions de 
seqüències de muda possibles, en el cas 
de la muda completa, el patró que 
segueixen la gran majoria dels ocells 
passeriformes (ocells canors, moixons) és 
el mateix, l’anomenada seqüència de muda 
completa bàsica. Sembla que aquesta 
seqüència de renovació de les plomes 
permet disminuir al màxim els afectes de la 
muda sobre la capacitat de vol i que això li 
ha conferit un gran avantatge evolutiu. 
 
A més de ser un fenomen fascinant, la 
muda és darrere de molts dels canvis 
d’aparença que observem en els ocells. 
Així doncs, tenir-ne certes nocions segur 
que us ajudarà a ser millors ornitòlegs o a 
gaudir més de l’observació d’ocells. 

 
 

Gabriel Gargallo Oliva
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UN PERSONATGE 
 

LARS SVENSSON (1941)  
 
Nascut a Suècia, és considerat un dels 
investigadors en ornitologia més reconeguts 
d'Europa. El seu camp d'estudi més 
important dins de l'ornitologia és la 
identificació de l'ordre dels Passeriformes. 
Entre 1971 i 1974 va ser editor de la revista 
Vår Fågelvärld, una publicació científica 
sobre ocells editada per l'associació BirdLife 
International de Suècia. És autor de la Guia 
per a la identificació dels passeriformes 
europeus, editada ininterrompudament des 
de 1970. Aquest és un dels treballs científics 
més citats en ornitologia. Molt sovint és 
conegut arreu d'Europa com la Bíblia dels 
anelladors i ha servit a generacions 
d'anelladors per fer bé la seva feina, estant 
clau en el desenvolupament de l'anellament 
científic. Per a l'ornitòleg en general, 
Svensson també és conegut per ser coautor, 
junt amb el dibuixant Killian Mullarney, de la que es considera la millor guia de camp europea 
d'ocells, l'adaptació al català de la qual és la  Guia d'ocells. Europa i Regió Mediterrània. 
 
Ha estat guardonat amb diversos premis d'ornitologia de tot el món. El 2004 va ser nomenat 
Doctor Honoris causa per la Universitat d'Uppsala. 
 
 
 
PUBLICITAT (FARMÀCIA MONTSE FÉLEZ és una empresa col·laboradora de Sterna) 

Av. de la Platja, 68, 17249 Castell-Platja d'Aro, Girona  Tf. 972 81 85 43 
montserratfelez@cofgi.org  Obert de dilluns a dissabte: 9:00 a 13:30  i 17:00 a 20:30 
Web: http://www.farmaciamontsefelez.com/ca 

mailto:montserratfelez@cofgi.org
http://www.farmaciamontsefelez.com/ca
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QUÈ DEVEM HAVER PERDUT? 
 
Aquesta és una pregunta que m’ha 
perseguit i em presegueix. Malgrat la 
recerca que he fet, no he trobat dades que 
em poguessin respondre aquesta qüestió, 
especialment pel que fa als ocells. Criava el 
corriol cama-negre a aquelles platges de 
casa nostra, encara lliures de turistes i 
banyistes? O l’àguila pescadora als penya-
segats litorals, verges de construccions? 
Ningú va deixar-ne constància. 
Probablement a ningú interessava o ningú 
intuïa els canvis brutals que, en 
poc temps, havia de patir 
aquest meravellós racó de món. 
Aquí no vam tenir cap Lluís 
Companyó (1781 – 1871) que 
en deixés constància, com va 
fer ell, de la fauna de casa 
seva, el Rosselló, en l’obra 
Histoire naturelle du 
département des Pyrénées-
Orientales 
(https://ia800209.us.archive.org
/31/items/histoirenaturell01com
p/histoirenaturell01comp.pdf). 
Un contemporani seu, l’olotí 
Estanislau Vayreda (1843-
1894), va escriure l’obra Fauna 
ornitológica de la provincia de 
Gerona on jo esperava trobar 
alguna referència a la nostra 
vall del Ridaura, però res.  
 
Vaig trobar la primera notícia de 
la nostra ornitofauna a l’article  
que el prestigiós ornitòleg suís 
Paul Géroudet publicà al segon número de 
la revista Ardeola de la SEO (Sociedad 
Española de Ornitología), titulat 
Observaciones ornitològicas en la costa 
catalana 
(https://www.ardeola.org/uploads/articles/do
cs/588.pdf). Hi relatava un viatge que va fer 
entre el 31 de març i el 9 d’abril de 1953, 
des d’Amposta a Port de la Selva. El 6 
d’abril passà una tarda a la desembocadura 
del Ridaura i en va fer un retrat, que 
coincideix força amb el de la imatge de vuit 
anys més tard: “La llanura cultivada 
desciende hasta la playa, entre colinas y 
dunas cubiertas de pino; el río, en seco, 
está bordeado por algunos tamarindos y 
Arundo donax. Cuando pasábamos por allí 
a primera hora de la tarde del día 6/IV, 
soplaba fuerte viento de SO, que obligaba 
a los pájaros a buscar el abrigo de las 

colinas y los árboles”. Avui ens sobta que, 
entre d’altres, registrés la presència d’una 
trentena de terreroles vulgars (Calandrella 
brachydactyla) i sis cucuts reials (Clamator 
glandarius). De llavors ençà, la terrerola 
vulgar només s’ha citat quatre vegades, 
amb quatre, dos, dos i un exemplars, 
respectivament. Del cucut reial només 
tenim vuit citacions i, excepte una en que 
s’observà dos exemplars, la resta eren 
individus solitaris.  

 
Al número 6 de la referida revista Ardeola, 
V. Dorka, publicà l’article Observaciones 
ornitológicas en Cataluña en agosto de 
1958, en el que es pot trobar alguna dada 
escadussera d’ocells encara comuns. Al 
número 9, Bryant L. Sage, en una nota, es 
feia ressó de l’observació, l’11/07/52, d’una 
trenca (Lanius minor) entre Palamós i Sant 
Feliu de Guíxols. I V. Wassenich (L'Oiseau, 
vol.35) referia la presència de dos individus 
d’aquesta espècie a Sant Feliu de Guíxols, 
al 1965. De llavors ençà, només hem citat 
aquesta espècie tres vegades; tres 
individus solitaris en pas, sempre al mes de 
maig. 
 
Tot plegat ens dona una pista de la riquesa 
ornítica que  hem perdut. 

Carlos Alvarez-Cros 

https://ia800209.us.archive.org/31/items/histoirenaturell01comp/histoirenaturell01comp.pdf
https://ia800209.us.archive.org/31/items/histoirenaturell01comp/histoirenaturell01comp.pdf
https://ia800209.us.archive.org/31/items/histoirenaturell01comp/histoirenaturell01comp.pdf
https://www.ardeola.org/uploads/articles/docs/588.pdf
https://www.ardeola.org/uploads/articles/docs/588.pdf
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DEPREDADORS AMB ESCAMES DELS OCELLS INSECTÍVORS

Aquest cop, per una vegada, he decidit 
parlar aproximadament del que tocava al 
número concret que ens ateny de Sterna, la 
revista, en principi dedicada als ocells 
insectívors. Com que d’ocells insectívors, a 
grans trets, en sé el que sap un biòleg i el 
que sap un naturalista normal, he decidit 
que en parlaria dels del punt de vista d’uns 
dels meus animalons preferits, els rèptils, 
dels que en sé més. Era previsible que fes 
alguna finta, no? Que hi ha ocells que 
mengen rèptils de manera habitual o 
ocasional és conegut, però he pensat que 
seria bo de comentar, perquè molta gent no 
ho sap prou, que hi ha diversos dels 
nostres rèptils que mengen ocells. 
 
Cal diferenciar entre depredadors 
ocasionals o oportunistes d’ocells i 
depredadors que els tenen com a part 
essencial de la seva dieta. En el primer 
cas, seran depredadors adaptats tant pel 
seu comportament, mida, força i forma a 
depredar d’altres animals, però que si se’n 
veuen amb l’ocasió, aprofiten i.... doncs 
perquè no fotre’s un ocellet ja que sembla 
que el tinc a mà? El segon grup es tractaria 
de depredadors que saben cercar, 
capturar, immobilitzar i deglutir ocells de 
forma habitual com a part de la seva 
manera de viure. Per dir-ho d’una altra 
manera, són animals que, si tot de cop 
s’extingissin els ocells, ho passarien 
malament. Com tot a la natura però, hi ha 
grisos, i hi ha algunes espècies que són 
molt clarament d’un grup i moltes d’altres 
que tenen un peu a cada banda. Anirem 
comentant doncs, des dels més ocasionals 
fins a algun cas que hi ha de dietes amb un 
component habitual d’ocells. 
  
Una espècie de rèptil que tenim a la vall i 
que ocasionalment enxampa algun ocell és 
la serp de collaret mediterrània (Natrix 
astreptophora). Parlem d’un rèptil 
semiaquàtic que li encanten els amfibis per 
dinar: granotes, gripaus i tritons i el que 
calgui. Per exemple, s’ha comprovat que el 
gripau corredor (Epidalea calamita) evita 
amagar-se en un forat o sota una pedra 
que tingui olor de serp de collaret. En el cas 
de la serp de collaret, se sap que en algun 
cas molt comptat ha enxampat algun ocell 
que viu o niua a prop de l’aigua, com poden 

fer en els talussos les orenetes de ribera 
(Riparia riparia). 
 
Per continuar amb els rèptils que mengen 
ocells, cal comentar un animal que ha estat 
perseguit i eradicat justament per la 
creença que n’era un gran depredador: el 
llangardaix ocel·lat (Timon lepidus). En 
algunes zones de la Península aquests 
llangardaixos han estat considerats per uns 
certs grups de pressió (vaja, els caçadors) 
com a devoradors compulsius d'ous de 
perdiu. Tot i no haver-hi cap estudi que ho 
justifiqués, van ser objecte de duríssimes 
campanyes d'erradicació permeses i 
afavorides des de l'administració franquista 
i ja no tant franquista, fins a finals dels anys 
70. Se’n coneixen casos a Càceres a on es 
van massacrar diversos milers de 
llangardaixos en una sola campanya. Tot i 
que ja no és permès, se sap que es 
continua perseguint l’espècie il·legalment 
en vedats de caça d'Andalusia, Castella-la 
Manxa, Castella-Lleó, Extremadura i 
Madrid, on s'utilitzen mètodes com el verí, o 
el tir a boca de canó al forat on s’hagi 
refugiat el llangardaix. Així doncs, té algun 
sentit funcional això (ja sabem que ecològic 
i moral, no)? Els llangardaixos ocel·lats 
ocasionalment consumeixen ous d’ocell, sí, 
i també nius de ratolins o altres vertebrats, 
tant si són a branques –a on pugen molt 
més sovint del que la gent es pensa– com 
al terra.  Tot i això, en tots els estudis de 
dieta s’ha pogut comprovat que això implica 
habitualment al voltant de només... un 1% 
de les preses anuals de l’animal! És a dir, 
quan un llangardaix ocel·lat es fot un 
vertebrat és el moment de l’any en què fa la 
festa major. En general menja sobretot 
escarabats, cargols i erugues. Pensar que 
aquest tipus de dieta pot tindre un impacte 
en les poblacions d’ocells cinegètics és, 
simplement, absurd. Igualment que no ho 
fos, massacrar unes espècies per passar-
t’ho bé disparant a d’altres que alliberes 
des de granges de caça se m’escaparia de 
la llista d’adjectius. Per sort, sembla que la 
creença va perdent pes, i actualment en 
molts vedats de caça de Castella els 
llangardaixos han tornat a ser ben 
abundants, i és clar, hi segueixen sent ben 
abundants també les perdius, espècie que, 
en teoria, n’era la principal damnificada. 
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Una tercera espècie que menja ocells una 
mica més habitualment és la serp de 
ferradura (Hemorrhois hippocrepis). És una 
serp prima i àgil, que li encanten els 
ambients verticals, de roca i en els quals 
s’ha d’escalar, i que entre dragó i dragó o 
entre sargantana i ratolí, doncs també 
enxampa nius 
d’oreneta, pardal, 
merla o tallarol si 
se’ls troba. Els 
ocells acaben 
formant part de la 
seva dieta entre 
un 0 i un 20% 
segons els 
estudis que se 
n’han fet. Així 
doncs, en alguns 
casos ja no es 
tracta d’un 
consum 
ocasional, sinó 
que els ocells 
formen part de la 
dieta habitual 
d’alguns 
exemplars, 
mentre que 
alguns altres ni 
els tasten.   
 
Com a penúltim 
cas, tenim la serp 
blanca (Zamenis 
scalaris). Seria l’única de les nostres 
espècies de rèptil que pràcticament només 
menja mamífers i ocells, i que per tant seria 
un especialista de vertebrats de «sang 
calenta». És un cas curiós, ja que tot i que 
sempre té ocells a la seva dieta, aquests 
normalment representen un percentatge 
d’entre el 10 i el 20%, percentatge que 
s’assoleix menjant-ne només a la 
primavera, quan hi ha nius. La resta de 
l’any, tot mamífers. És una serp gruixuda, 
forta, i una gran grimpadora. Si es troba un 
animal gros, el pot immobilitzar fent anells 
amb el seu cos i l’asfixia abans de 
consumir-lo. Tot i que no sigui una dieta 
basada molt en ocells doncs, tenim ja un 
cas d’un rèptil a casa nostra que els cerca 
com a part de la seva dieta primaveral, tot 
pujant als arbres i a on calgui. 
 
Finalment, tenim la serp verda (Malpolon 
monspessulanus) que es tracta de la serp 
més potent de la nostra fauna. És una 

generalista i adaptable a una dieta de tot 
tipus d’animals vertebrats que tinguin la 
mida indicada segons com sigui de gros 
l’exemplar de serp, des de conills fins a 
llangardaixos, rates i sargantanes, segons 
el que el medi li doni. La serp verda, com la 
blanca, té realment molta força quan ha 

crescut i pot immobilitzar preses prou 
potents. En aquest cas la llista d’ocells que 
apareix en estudis de dieta s’allarga molt i 
hi apareixen ocells no tant petitons, com 
polls d’esplugabous i de fotja, de faisà i 
perdiu, i tota una llarga llista d’ocells més 
petits. En alguns casos, s’ha vist la serp 
verda aconseguir arribar fins a caixes niu 
penjades a dalt de tot d’arbres i fotre-se’n 
tot el contingut, algun pare o mare insensat 
inclòs. En aquest cas, en els estudis, els 
ocells conformen entre un 5 i un... 60% de 
la dieta! Vaja, estaríem ja davant d’una 
espècie que en algunes zones, si hi ha 
escassetat d’altres preses o facilitat per 
trobar ocells, en menja realment com a part 
habitual i imprescindible de la seva vida. 
Quan això passa, sobretot són petits ocells 
passeriformes que va a enxampar al niu, 
però com hem vist, poden no ser tant petits. 
I amb aquesta serp acaba, si no erro, la 
llista de rèptils ornitòfags de la vall d’Aro. 
Espero que ho hagueu trobat interessant!

 
Eudald Pujol Buxó 
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RESUM CAMPANYA DE SEGUIMENT DEL DUC AL BAIX EMPORDÀ 2022. 
 
El Grup de Natura Sterna, lidera des de 1999 el seguiment de la població de duc (Bubo bubo) 
al Baix Empordà. Dins l’entitat, un grup de 7 persones, mostregen i estudien la població 
d’aquest gran rapinyaire de forma totalment voluntària.  
 
Enguany tanquem la campanya de seguiment amb un total mostrejat de 36 territoris distribuïts 
entre 18 municipis (2 de l’Alt Empordà, però per proximitat i territorialitat de les parelles 
reproductores cal incloure’ls a l’estudi). Actualment, considerem el Baix Empordà com un 
territori molt ben mostrejat pel que fa al duc. Possiblement, tinguem encara unes poques 
parelles per localitzar; amb tot podríem estar parlant que el 85% de la població està actualment 
censada i monitoritzada. Segons les dades, podem observar com aquest 2022, no s’han assolit 
les xifres de l’any passat, que recordem va ser un molt bon any pel que fa a la nidificació dels 
ducs. S’ha vist reduït el nombre de parelles reproductores, han augmentat els fracassos i, en 
darrer terme, la mitjana de polls per niu també ha minvat. Caldria parar atenció als territoris 
actius no reproductors. En aquest apartat voldríem reflectir els territoris que mostren presència 
de com a mínim un exemplar establert, però que finalment no hem detectat la cria efectiva. És 
de suposar que en la majoria dels casos, la manca d’un dels reproductors és la causa del 
fracàs de la cria. Cal advertir que, per confirmar aquests casos, es visiten les cassoletes de cria 
i, en cas de no detectar la cria, es fan escoltes en època de polls per detectar-los pels seus 
reclams de demanda d’aliment.  
  
El resultat ha estat el següent: 
 
Territoris mostrejats........................36* 
Reproductors confirmats.................12    (33’3 % del total) 
Reproductors amb fracàs.................5 
Territoris actius no reproductors.... 11 
Territoris abandonats (5 anys).........4 
Desconeguts....................................4 
 
*El 2021 eren 39 territoris, però un cop valorat la proximitat d’alguns punts de cria, hem unificat 
alguns territoris.  
 
  
Dades de reproducció. 
 
Dels 12 territoris reproductors 
confirmats, n’han reeixit 24 polls i 
hem localitzat 3 ous nials. La mitjana 
de polls per niu d’enguany ha estat 
de 2 polls per parella. Una mica per 
sota de la mitjana del 2021, que va 
ser de 2’64.  
 
Cinc de les parelles reproductores 
han fracassat, ja sigui per depredació 
de la posta o per molèsties 
antròpiques de diversa índole.  
 
Onze territoris, malgrat mostrar 
activitat d’algun adult reproductor, no 
s’han reproduït. Aquest fet podria 
estar associat a la manca d’algun 
dels exemplars de la parella.  
 
Quatre territoris es consideren abandonats, després de més de cinc anys sense ocupació o 
mostres de presència continuada. Com a dada positiva, cal destacar que enguany s’ha 
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recuperat un territori a Santa Cristina d’Aro, després de 14 anys de la darrera observació 
confirmada. 
 
Pel que fa a polls per niu els resultats han estat: 
 

Nombre de polls per niu 2022 2021 

1 poll per niu 3 0 

2 poll per niu 6 7 

3 poll per niu 3 7 

4 poll per niu 0 1 
 
 

 
Cronologia de posta. 
 
Com cada any, una de les 
parelles de Calonge, ha 
estat la més primerenca en 
niar. En els darrers tres 
anys, exactament el 25 de 
desembre ha iniciat la posta 
del primer ou. La resta de 
parelles, llevat d’alguna 
reposició que els pugui 
allargar la data de posta, 
inicien la incubació entre 
gener i la primera quinzena 
de febrer. 
 
Aquestes dades ens 
confirmen que les femelles 
adultes mostren una 
cronologia realment 
ajustada als calendaris 

anuals. I fan pensar que en cas que aquesta sincronia es vegi alterada possiblement sigui per 
la substitució de la femella per una de nova.  
 
Anellaments i marcatges. 
 
S’han anellat un total de 30 exemplars, entre polls i 
adults. A part, s’han re-capturat alguns adults ja anellats 
en altres anys per motius de seguiments especials.  
 
Polls anellats al Baix Empordà..................................... 22 
Adults alliberats del Centre de Fauna dels aiguamolls....1 
Adults capturats per Projecte del GNO (Osona)..............2 
Adults capturats per Projecte Birding Natura...................3 
Polls anellats fora del Baix Empordà...............................2 
 
  
Mortalitat detectada 2022. 
 
S’han localitzat quatre exemplars accidentats (1 
electrocutat, 1 atropellat, 2 per causes desconegudes). 
Només un d’ells es manté en vida al Centre de Fauna 
dels Aiguamolls amb un pronòstic reservat. Amb la suma 
d’aquests quatre individus, aquest any, arribem a un total 
de 88 individus trobats morts a la comarca des dels inicis 
del seguiment (veure les causes al gràfic). 
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Projectes d’investigació. 
 
1- Sexat dels polls. 
Enguany hem iniciat un 
estudi que ens permeti 
sexar els polls en el 
moment de l’anellament. 
Per assolir aquesta fita, 
estem generant una base 
de dades amb les 
mesures biomètriques, 
pes i estat de creixement 
del plomatge, a l’hora que 
prenem mostres de sang 
que són enviades a un 
laboratori de sexat. La 
intenció es trobar una 
fórmula que ens permeti 
sexar els polls a partir de 
les mesures que presenti cada exemplar.  
 
2- Assessorament a explotacions extractives amb presència de ducs. 
En algunes explotacions mineres actives, és necessària una gestió consensuada amb les 
empreses explotadores per tal d’assegurar la viabilitat de la reproducció dels ducs, ja que en la 
majoria dels casos desconeixen la seva presència. Quan la ubicació del niu es trobava en un 
lloc de risc s’ha informat els gestors per evitar-ne l’afectació. En aquest sentit, s’està treballant 
amb dues d’aquestes empreses, per incentivar la cria dels ducs en sectors no prioritaris de les 
tasques d’extracció i apartats de les molèsties. De manera simultània, també s’han corregit 
amenaces com és l’adaptació de basses de lona on hi podia haver ofegaments de fauna. 
 
3- Mitigació de les col·lisions en carreteres. 
Seguim amb estret contacte amb investigadors de la UB i el Departament de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, a fi d’ultimar les mesures correctores proposades en tres trams de la 
C-31 i la C-65 per mitigar les col·lisions amb ducs i òlibes. 
 
4- Gestió amb les companyies de distribució elèctriques. 
Gràcies a les nostres campanyes de divulgació, l’aplicació de la legislació vigent i la gran tasca 
dels Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya,  hem aconseguit obrir una via de 
comunicació directa amb la delegació de E-Distribución (Àrea Costa Brava, Divisió Catalunya 
Oriental), que ha donat certs resultats esperançadors. Al Baix Empordà, s’han adaptat i aïllat un 
total de 31 elements elèctrics des de gener a agost de 2022. 
 
5- Elaboració d’un protocol per afectació de tricomoniasi en el duc. 
Gràcies a la col·laboració del Centre de Fauna dels Aiguamolls i als veterinaris dels Serveis 
Territorials s’ha elaborat un protocol de com actuar amb individus amb tricomoniasi. 
 
6- Col·laboracions. 
Col·laboració amb el Grup de Naturalistes d’Osona/Institució Catalana d’Història Natural, amb 
la captura i marcatge d’emissors GPS, dins el projecte Creació d’una reserva de rapinyaires 
nocturnes a la plana de Vic. 
 
Agraïments. El nostre més profund agraïment al Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de 
Catalunya, en especial a l’Àrea Bàsica del Baix Empordà, al Grup de Suport de Muntanya del 
Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, al Centre de Fauna dels Aiguamolls de 
l’Empordà, a la direcció del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, al Consorci 
de les Gavarres, a tots els nostres informadors. 
 

Equip tècnic: Jaume Ramot, Rosa Matesanz, 
Albert Burgas, Albert Compaña, Josep Maria 
Bas, Joan Bohigas, Mireia Velasco 
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JOIES DE LA NATURA

El món microscòpic de les aigües amaga 
un univers paral·lel de formes i colors d’una 
bellesa extraordinària. Aquests 
microorganismes formen part de l’inici de la 
cadena tròfica, tant de les aigües dolces 
(rius, llacs, estanys) com de l’aigua de mar. 
Són imprescindibles tant com a font 
d’aliment d’espècies superiors, depuració 
d’aigües, recuperació de nutrients, fixació 
del CO2 de l’atmosfera i com a font d’oxigen 
de la nostra malmesa Terra. 
 
La varietat d’espècies conegudes i per 
descobrir és immensa. En aquest recull que 
us presento  mostro diferents tipus de 

microorganismes de mostres  agafades en 
aigües del nostre estimat riu Ridaura i dels 
fons marins davant de Palamós. Els 
principals tipus d’organismes que hi podem 
trobar són: bacteris, cianofícies, 
microalgues verdes, diatomees, protozous, 
foraminífers i altres metazous 
(microcrustacis, cucs, rotífers, tardígrads 
etc.) 
 
Aquí us mostro una ínfima part d’aquestes 
joies microscòpiques i biodiversitat que hi 
ha en les nostres aigües continentals i 
marines, que cal preservar. 

 

                               BACTERIS I CIANOFÍCEES DEL RIU RIDAURA 

 

MICROALGUES VERDES DEL RIDAURA 
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DIATOMEES DEL RIDAURA (Microalgues) 

 

DIATOMEES (Microalgues) DEL FONS MARI DE PALAMÓS 

PROTOZOUS DEL RIU RIDAURA 
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PROTOZOUS DEL FONS MARÍ DE PALAMÓS 

FORAMINÍFERS DEL FONS MARÍ DE PALAMÓS 

 

ALTRES METAZOUS DEL RIU RIDAURA 
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ALTRES METAZOUS DEL FONS MARÍ DE PALAMÓS 

Miquel Blasi Roma 

 

 

 

 

PUBLICITAT (Clínica Veterinària Pou és una empresa col·laboradora de Sterna) 
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L’ART I EL SIMBOLISME DELS INSECTES. 
 
La Naturalesa forma part 
de la nostra Humanitat. 
Potser se’ns ha oblidat, 
però som, i hem format 
part de la Natura des de 
milions d’anys. El nostre 
psiquisme s’ha 
desenvolupat amb un 
còmput d’imatges que beu 
de la relació perpètua que 
hem tingut amb els 
animals, amb les plantes, 
amb les muntanyes, amb 
els rius, amb el cel, amb la 
terra, amb les estrelles, el 
sol, la lluna... 
 
D’aquestes arrels es van 
desplegar els mites, els 
arquetips i els símbols des 
de l’antiguitat. I s’han 
expressat a través de les arts, de les 
religions, dels estudis sociològics, 
psicològics i, fins i tot, al món de la 
lingüística. 
 
Avui us parlaré dels insectes com a 
símbols, que han estat referents d’aquelles 
qualitats que l’home s’ha esforçat a 
plasmar en moltes expressions, des del 
món de l’heràldica fins  al vast univers  de 
les arts. 
 
 
ORIGEN ETIMOLÒGIC DE LA PARAULA 
INSECTE 

 
Les paraules i el lèxic, moltes vegades, ens 
aporten connotacions històriques i culturals 
sobre el context social des d’on es van 
anomenar les coses.  Com diu Joan Vinyoli 
a La paraula, Les hores retrobades, 1951. 
«Com una font, a voltes, la paraula diu els 
secrets del món». 
 
Del llatí insectum, passat participi de 
insecare (tallar dintre), aquesta paraula es 
basa en la idea que el cos de l’insecte 
estava tallat o dividit en tres parts. 
 
Charles Bonnet, naturalista, filòsof i 
escriptor suís,  va ser el primer a usar la 

paraula entomologia per 
anomenar a la ciència que 
estudia als insectes, 
encara que li agradava 
més la de insectologia. 
Actualment, entomologia 
és el mot més emprat en 
aquestes disciplines. 
 
 
L’ART I ELS INSECTES 
 
La humanitat va plasmar 
conceptes simbòlics 
associats als insectes a 
les obres d’art. 
Us comparteixo alguns 
exemples. 
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ABELLES 
 
El simbolisme de l’abella es funda, 
essencialment, en la diligència d’aquest 
insecte i en l’organització del rusc. També 
per la mel i l'agulló, ens parla de dolçor i 
misericòrdia però també de l’exercici de la 
justícia. Prov 6,8: «Ves a veure l’abella i 
aprèn quan laboriosa és». Sant Climent 
d’Alexandria diu: «Doncs l’abella liba de 
les flors de tot un prat per únicament 
formar una sola mel» (Stromata, I) . 
 
 
MOSQUES 
 
Les mosques ens parlen de la capacitat 
de netejar la podridura per així deixar que 
surti a la llum el que és realment valuós.  
 
La llegenda de la defensa de Girona i les 
mosques, va ser un miracle al setembre 
de 1286, «quan l’exèrcit del rei de França, 
Felip l’Ardit, va assetjar Girona, amb el rei 
Pere d’Aragó.  
Els francesos, en entrar a la ciutat, es van 
portar de manera ignominiosa: van robar, 
insultar als gironins i finalment van 
profanar el cos de Sant Narcís, guardat a 
la col·legiata de Sant Feliu, i li van trencar 
un braç.  
Això va ser massa: del cos del sant varen 
començar a sortir unes mosques gegants 
que es varen posar a picar furiosament tant 
els soldats francesos com els seus cavalls, 
I tot seguit de ser picats, els enemics 
morien espeternegant. 
Aquest suposat fet va ocasionar una 
multitud d’escrits, sermons i llegendes i va 

originar també la típica iconografia gironina 
de les mosques de la ciutat». 
 
 
PAPALLONES 
 
Se les pot considerar com el símbol de la 

lleugeresa i inconstància. 
Un altre aspecte important 
és la seva metamorfosi: la 
crisàlide és l’ou que conté 
la potencialitat del ser; la 
papallona que surt és un 
símbol de resurrecció .  
 
Com veieu, el món del 
simbolisme i els insectes 
és ampli i fascinant. 
 
Si voleu investigar, us 
asseguro que us ajudarà a 
veure als insectes, amb 
l’exquisida llum de la 
tradició i la saviesa. 
 
 

Carina Vizcaíno Peinado 
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UN LLIBRE O DOS 
 
HISTOIRE NATURELLE DU 
DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES 
 
Autor: Louis Companyo. 
 
Edita: Imprimerie de J.-B. Alzine. 
 
Any: 1863 
 
Pàgines: 942 
 
Interessantíssim i deliciós compendi de la fauna 
coneguda (mamífers, ocells, rèptils, peixos, mol·luscs 
terrestres i d’aigua dolça, coleòpters i lepidòpters) 
d’una zona de la Catalunya Nord, a mitjans del segle 
XIX.  
 
A banda de les dades, d’un interès indubtable, 
aquesta obra està trufada de detalls que ens 
permeten intuir com era l’estudi de la natura a aquella 
època. Així, les principals fonts d’informació (i 
d’exemplars) eren caçadors, pagesos i mercats. 
Companyo, fins i tot, va establir patrons fenològics i 
d’abundància segons l’aparició de les espècies i les 
seves quantitats als mercats rossellonesos, especialment al de Perpinyà. En el cas dels ocells, 
aquests no tant sols eren estudiats des del punt de vista zoològic, sinó també des de la seva 
qualitat gastronòmica. També hi va recollir alguns noms vernacles catalans. 
 
Es pot trobar a aquest enllaç: 
https://ia800209.us.archive.org/31/items/histoirenaturell01comp/histoirenaturell01comp.pdf 
 

 

GUIA D'OCELLS. Europa i regió 

mediterrània. 

Autors: Lars Svensson, Killian Mullarney, D. 
Zetterström 
 
Edita: Ediciones Omega. 
 
Any: 2018 (segona edició) 
 
Pàgines: 448 
 
La guia de camp per excel·lència sobre totes les 
espècies d'ocells que es poden veure a Europa, al 
nord d'Àfrica i a gran part del Pròxim Orient. Es 
tracten unes 900 espècies, amb textos que descriuen 
la mida, l'hàbitat, els trets característics, les 
variacions i les veus de cada espècie. Les més de 
4.000 il·lustracions mostren com pot variar l'aspecte 
dels diferents ocells segons el sexe, l'edat, l'estació i 
la distribució; els mapes mostren la distribució actual 
de les espècies. Es tracta d'una obra de referència 
tant per a principiants com per a experts. 

https://ia800209.us.archive.org/31/items/histoirenaturell01comp/histoirenaturell01comp.pdf
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UN WEB 
 

 SEO/BirdLife 
 
https://seo.org/  

 
 
Aquest és el web de SEO/BirdLife 
(Sociedad Española de Ornitología), l’ONG 
degana de l’estat espanyol, fundada al 
1954. El seu objectiu és, a través del món 
de les aus, conservar la biodiversitat amb la 
implicació i participació de la societat.  
 

Aquest és un web dens, amb moltíssima i 
molt útil informació per l’aficionat a 
l’ornitologia, amb guia d’ocells i diverses 
aplicacions que  poden facilitar molt 
l’aprenentatge. També ofereix participació 
en projectes de ciència ciutadana i 
activitats de tota mena, cursos de formació, 
així com viatges ornitològics. 

               
 

UNA FRASE (O DUES).  
 

Els ocells recorden, pensen, senten, fan 
regals i estimen. -Jennifer Ackerman- 
 

La poesia es com un ocell, ignora totes les 
fronteres.-Yevgeny Yevtushenko- 
 
 
 
 

UN REFRANY (O DOS). 
 

L'àguila no caça mosques. 
 
Casa d'oronetes, molta sort i amoretes. 
 
 
 
 

 UN PENSAMENT. 
 

Resulta motivador sortir a l’encontre de les 
aus. És com anar a caçar, però sense 
matar. -Lars Svensson- 

 
 

https://seo.org/
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UN CAS DE L'ESTEL I L'ORIOL: OCELLS I INSECTES. 
                               
Avui, l’Oriol és de visita a l’oculista amb els 
seus pares. L’Estel s’ha quedat a cals avis. 
 
—Com ha anat avui a l’escola? —pregunta 
l’àvia —Era avui que havia de venir un 
senyor a parlar-vos d’ocells, no?  
 
—Sí, però no ha vingut cap senyor, era un 
noi una mica “gipiós”. 
 
—Ah, si?  
 
—Sí, però molt simpàtic i en sabia molt 
d’ocells. 
 
—I què us ha explicat? 
 
—Una mica de tot. Però, a mi, el 
que més m’ha agradat ha estat una 
història d’uns xinesos. 
 
—Però no anava d’ocells, la 
xerrada? 
 
—Sí, sí. Estava explicant que per la 
forma del bec dels ocells es pot 
saber què és el que mengen. Els de 
bec prim, mengen insectes i els de 
bec gruixut, granes. Però després 
ens ha dit que això no és del tot 
cert, ja que els de bec prim, de tant 
en tant, també mengen petits fruits i 
els de bec gruixut també mengen 
insectes, sobre tot durant l’època de 
cria. 
 
—I els xinesos? 
 
—Això ha vingut després. Ha explicat que 
un president de la Xina... ara no em 
recordo quin nom ha dit. Era com un nom 
de gat... 
 
—Mao? 
 
—Aquest. Doncs que aquest Mao va 
pensar que si eliminava els pardals que es 
menjaven una part del gra que conreaven, 
en tindrien molt més. I va ordenar que 
tothom matés tots els pardals que pogués. I 
així ho van fer. Però va resultar que no 
comptava que els pardals (tot i tenir el bec 
gruixut) també mengen molts insectes. I va 
resultar que els insectes, sense ocells que 
se’ls mengessin, van proliferar de tal 
manera que es van menjar tots els cultius. 
 

—Caram! 
 
—I espera’t. 
 
—Encara n’hi ha més? 
 
—Sí, perquè després, per eliminar els 
insectes, va ordenar fer servir tota mena de 
insecticides. I la cosa encara va empitjorar 
perquè els van quedar uns camps en els 
que no creixia res i no sé quants milions de 
persones van morir de gana. 
 
—En saps res d’això? —pregunta l’àvia a 
l’avi. 

 
—Sí, és rigorosament cert. Era una 
campanya anomenada Un gran salt 
endavant. I va ser un desastre 
monumental. Al final, d’amagat, van fer 
portar pardals de Rússia. Però van passar 
molts anys fins a revertir la situació. 
 
—I quan va ser això, avi? 
 
—Fa molts anys, quan la teva àvia i jo érem 
molt petits. 
 
—Veus? Ja em miro els pardals d’una altra 
manera. 
 
—Sí, a la Natura, tot té la seva funció i si 
trenquem l’equilibri, de la manera que sigui, 
segur que, a la curta o a la llarga, se’n 
pateixen les conseqüències. 
 

Carlos Alvarez-Cros 
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UNA ACTIVITAT: APRENEM I PINTEM PARDALS 

 
Els pardals comuns 
(Passer domesticus) són 
uns bonics ocells que 
omplen d’alegria i color els 
nostres carrers i jardins, ja 
que estan molt lligats al 
medi humà. De tota 
manera, són cada vegada 
més escassos, doncs a 
pobles i ciutats cada 
vegada tenen menys 
menjar a la seva 
disposició i menys llocs 
adequats per fer niu. Els 
mascles i les femelles es 
diferencien fàcilment per la 
coloració del seu 
plomatge, que és més 
discret en el cas de les 
femelles. 
 
En ambients més rurals, el 
pardal xarrec (Passer 
montanus) pren el relleu al comú. Els 
xarrecs són una mica més petits que els 
comuns i mascles i femelles no es poden 
diferenciar pel plomatge.  A casa nostra 
podem trobar un tercer pardal, el roquer 
(Petronia petronia), molt més escàs que els 
seus dos cosins. Mascles i femelles també 

tenen un plomatge semblat i recorda el de 
les femelles de pardal comú. Les tres 
espècies s’alimenten de granes però també 
els agraden molt els insectes, especialment 
durant el període de cria, ja que els 
insectes són el principal aliment dels polls. 

 
A aquest enllaç:  
http://www.supercoloring.com/coloring-pages/house-sparrow-0?colore=online podeu pintar 
fàcilment el dibuix des del mateix ordinador. 
 
 

UNA SOPA DE LLETRES 

 
 
 
 

  
Busqueu les següents  paraules:

 
Pardal  Plomatge 
Xarrec  Insecte 
Roquer  Femella 
Comú  Mascle 
Escàs  Ciutat 
Insecte  Carrer 
 
 

       UNA ENDEVINALLA  
 

Quin és l’ocell 
que té una pe al bec 
i una ela a la cua? 

 
 

U Q N R E A F M A S C L E R

O L U M P S I U Z A I A S I

A A E E A C U Q U E T I C U

A E G T A M O L P O I A A R

P A E R O A I A L A F O S A

I R U C L I N T E O R C R I

B R O N A T E A T A C D I M

O E U Q U I A Z E R I N A O

I C T U U E X A M G S E T L

L E R I G E A O Z E U T U S

O C A R R E R O C I A I E I

R I T O F A R T E L I R A E

O C E R L F E M E L L A I F

A T A T U I C R I M R Z A R

http://www.supercoloring.com/coloring-pages/house-sparrow-0?colore=online
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UN PARELL D'OCELLS I HUMANS, O VICEVERSA  
 
 

 

VOLARE... 
 
Leonardo da Vinci fou un polímata, el 
paradigma del savi renaixentista que sabia 
de tot, ho investigava tot i, a la vegada, era 
un artista increïblement dotat. Fou autor 
d'obres tan conegudes com la Gioconda, 
conservada al museu del Louvre de Paris, 
o el mural del Sant Sopar, que es troba al 
refectori del convent de Santa Maria delle 
Grazie, a Milà. La seva curiositat era 
insaciable i aprofundia en l'estudi de temes 
tan diversos com l'anatomia o l'enginyeria. 
Sovint havia de fer-ho 
d'amagat per eludir la 
Inquisició, que no veia de 
bon grat els avenços 
científics. Per aquesta raó, 
alguns dels seus 
documents no es varen 
poder publicar a la seva 
època.  
 
Un dels somnis de 
Leonardo, i a la vegada una 
de les seves més grans 
frustracions, fou la de volar. 
A principis del segle XVI, va 
reunir els seus estudis i 
idees sobre el vol al Codice 
sul volo degli uccelli. En les 
seves pròpies paraules: "He 
dividit el Còdex sobre el vol 
dels ocells en quatre parts, 
de les quals la primera 
concerneix a la forma de 
volar batent les ales; la 
segona, al vol sense batre 
les ales, a favor del vent; la 
tercera, al que hi ha de 
comú entre el vol dels 
ocells, dels ratpenats, dels 
peixos voladors i dels 
insectes, i la darrera, al moviment gràcies a 
un mecanisme." Les quaranta pàgines que 
el componen (18 folis més 2 cobertes) 
estan il·lustrades amb 174 dibuixos i el text 
està escrit de manera especular. Leonardo 
era ambidextre però escrivia amb la mà 
esquerra i amb aquest mètode, escrivint de 
dreta a esquerra, evitava embrutir el paper. 

En tot cas, per l'ull no 
avesat es fa 
imprescindible emprar un 
mirall per llegir els seus 
textos, ja que les lletres 
estan al revés. 
 
El 3 de gener de 1496, Leonardo provà per 
primera vegada un dels seus ginys 
voladors, sense èxit. En tot cas, segons 
relata Giorgio Vasari, quan Leonardo, 

passejant pel mercat de Florència, es 
topava amb una parada on venien ocells 
engabiats, els feia alliberar, després de 
pagar-ne el preu, per no privar als animals 
d'allò que ell tant desitjava i no podia 
aconseguir: volare come un uccello. 
 

Carlos Alvarez-Cros 
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DE FORATS I FORANIUS 
 
No hi ha any que no em meravelli veient 
com els falciots entren als petits forats de 
ventilació dels edificis on fan niu. Arriben 
volant a tota pastilla i pleguen les ales a 
l’últim moment. Costa de creure que no es 
facin mal, i sempre pateixo una mica 
pensant que alguna vegada algun hi 
deixarà una ala. 
 
A més dels falciots hi ha 
molts altres ocells que 
aprofiten els forats dels 
edificis per criar. N’hi ha tota 
una col·lecció. Des de 
rapinyaires diürns, com els 
xoriguers, a nocturns, com 
les òlibes, els mussols i els 
xots, passant per tota una 
munió de moixons, com 
cueretes blanques, cotxes 
fumades, mallerengues i 
pardals. Totes aquestes 
espècies criaven de manera 
natural a coves i escletxes 
de roquissars o a forats i 
balmes d’arbres. Els hem 
anat prenent o destruint els 
seus llocs de nidificació 
ancestral i ara, a més, els estem negant el 
darrer recurs que, conscientment o 
inconscientment, els havíem proporcionat a 
les nostres edificacions. 
 
Les modernes construccions, han deixat de 
brindar l’aixopluc amable que els oferien les 
antigues. En moltes rehabilitacions, també 
es tapen forats i obertures de manera 
generalitzada. I mica en mica, anem 
excloent del nostre costat aquesta bellesa 
impagable. Per això, demanaria a 
propietaris i arquitectes que tinguessin en 
compte aquest detall en el seus projectes 
de restauració  i dissenys. I, encara que no 

sigui estrictament necessari, en el mateix 
fer, es pot deixar algun espai pels ocells o 
alguna altra mena de fauna. Pensem que 
pràcticament totes les espècies d’ocells 
necessiten un important suplement de 
proteïna, almenys, durant el període 
reproductor, per tal de produir els ous i 

pujar els pollets. Dit d’altra manera, 
pagaran el seu lloguer amb escreix, en 
forma d’un excel·lent i natural servei de 
desratització i de desinsectació. Sobre tot 
però, ens regalaran la bellesa dels seus 
colors, l’harmonia de les seves veus i la 
gràcia dels seus moviments. 
 
La mida del forat, condicionarà l’espècie 
d’ocell que s’hi podrà encabir. El límit està 
als 2.5 cm, que és per on pot arribar a 
passar una mallerenga blava. A les nostres 
construccions evitem les obertures de 
forats massa petites, els foranius, que ja ho 
diu la mateixa paraula: fora-nius. 

 
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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LA DESITJADA QUIETUD 

 
Jo diria que el nostre company i bon amic 
Oriol Agell Pasola té un joier ple de perles. 
El dia de la revetlla de Sant Joan, m’envià 
un correu en el que, amb el seu to mesurat 
habitual, em feia arribar el seus desgrat i 
rebuig (que molts compartim) pel soroll, 
especialment el nocturn. I, com no, 
l’acompanyava d’una perla. És un plaer (i 
quasi un deure) compartir-lo: 
 

«No és per fer la guitza als petardistes a la 

revetlla de Sant Joan però a la nit, a totes 
les nits, ens agrada el silenci (i als 
habitants del medi natural segur que 
també).  
 
Heus aquí un poema -que és una cançó de 
bressol- que va una mica d'això. El títol ja 
resumeix el tema: » 

 
Una dona de muntanya 
demana quietud perquè 
el seu fill pugui dormir 
 
Casa, estigues quieta 
i no féssiu brogit 
petits ratolins grisos 
que sortiu cada nit. 
 
Papallones nocturnes, 
ah, les ales plegueu; 
marietes daurades 
no moguéssiu ni un peu. 
 
Xamerlí i polla d'aigua, 
no voleu pel terrat. 
Tu coll-blau, no escridassis 
vora el cim encantat. 
 
Bestioles de l'ombra, 
que a muntanya heu d'eixir, 
no us mogueu fins que l'alba 
il·lumini el camí. 

Marià Manent 
Poesia completa (1916-1986) 

Columna Edicions. Barcelona, 1986 
 
Aquesta cançó de bressol va néixer en 
forma de poema. La podeu trobar 
magníficament interpretada per Anna 

Figueras, per aquesta ocasió, a aquest 
enllaç: 
https://youtu.be/NVnwngenFtk  
 
La Sílvia Sánchez, al seu torn, ens regala 
aquesta il·lustració també feta 
expressament. 
 
Moltes gràcies Oriol, Anna i Sílvia! 

 
UN HAIKU. 

 

A prop del riu, 
el cant d'un pica-soques 

em diu que és viu. 
 

Carlos Alvarez-Cros 

https://youtu.be/NVnwngenFtk
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L’HOME ACABARÀ COMPETINT TAMBÉ AMB ELS OCELLS PEL 
MENJAR? 

 
Hi ha països propers a nosaltres, en que 
cert tipus de marisc com ara les gambes, 
els llagostins o els escamarlans, no se’ls 
mengen perquè ni tant sols han provat de 
fer-ho de la impressió que els fa. Nosaltres 
mengem cargols però ens fa fàstic veure 
com en alguns llocs dels Estats Units es 
mengen uns cucs grossos i blancs que 
només de pensar-ho ens fa venir mal 
d’estómac. El mateix ens passa si parlem 
dels insectes o dels aràcnids. Tots hem vist 
imatges d’algun lloc de l’Àfrica en que 
posaven una aranya d’un pam de mida a la 
brasa i després se la menjaven, o bé 
d’algun país asiàtic o de 
Llatinoamèrica  on feien 
una festa tot menjant 
parents dels escarabats.  
 
Que el tipus d’alimentació 
que tenim els països 
desenvolupats no és gens 
sostenible, és una cosa 
que s’ha d’ensenyar a 
l’escola i aprendre a casa. 
Si per menjar vedella, 
hem d’utilitzar moltes 
hectàrees de camp, al 
qual algunes vaques, les 
més afortunades, hi van a 
pasturar i al mateix temps 
que mengen herba, també 
es mengen els insectes 
que hi viuen. A part queda 
la quantitat d’aigua que es 
necessita i la contaminació que produeixen 
amb els seus pets, cosa coneguda per a 
tothom i que fa molta gràcia.  
 
Doncs bé, arribarà el dia en que serem 
tants a menjar que no hi haurà terra 
suficient per alimentar tanta vaca, porc, xai 
o pollastre i haurem d’arribar a la conclusió 
que, o bé la carn es fa en un laboratori (ja 
se’n fa) o bé ens mengem els insectes, les 
aranyes i els cucs, que tenen tanta proteïna 
com els vertebrats i s’alimenten, en part, de 
residus, fet que fa que es redueixi la 
contaminació ambiental.  Fins que no arribi 
aquest moment, per anar a entrant en 
matèria, aquí teniu una llista del que podeu 
menjar i com cuinar-ho:  

 
La larva de l’escarabat de la farina, la 
llagosta migratòria i fa poc s’acaba d’afegir 
a la llista el grill, són els tres insectes que la 
Comissió Europea permet de comercialitzar 
i per tant ja els podem trobar a les botigues.  
Els insectes ens aportarien, si en 
mengéssim (entomofàgia)  la mateixa 
quantitat de proteïnes que la carn, alguns 
en contenen el 80% del seu pes, i quatre 
vegades més de ferro.  
 
A la cuina els podem fer servir com a 
ingredient principal però també com a 

condiment o acompanyament. Podeu 
buscar receptes a la xarxa, que segur que 
en trobareu del vostre gust per començar i 
després, com sempre a la cuina, posar-hi 
imaginació. Jo he començat a imaginar 
com saltejar a la paella un grapat de 
formigues i no sé com ho faré perquè no 
marxin fora!!!  
 
Si som capaços de fer granges d’insectes i 
anar acabant amb els camps de soja 
tractada amb pesticides i fertilitzants que 
s’utilitzen per fer pinso pel bestiar que 
mengem, segurament els ocells en seran 
beneficiats. 

 
Esther Pardo i Gimeno 
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UN ARBRE 
 
LLEDONER – (Celtis australis)
 
Català: lledoner, llidoner 
Castellà: almez, lodoño 
Francès: micocoulier 
Anglès: European hackberry, Nettle tree 
Occità: falabrega, picapolier 
 
Pertany a la família de les ulmàcies i 
al gènere Celtis. 
 
ETIMOLOGIA. El nom del gènere, 
Celtis, ve del llatí i se sap que va ser 
utilitzat per Plini el Vell per denominar 
a un arbre indeterminat de fruits 
comestibles i el nom australis, que 
també ve del llatí, significa del sud.  
 
ORÍGENS I HABITAT. Els orígens 
d’aquest arbre són de l’Europa 
Central, conca mediterrània i 
submediterrània. La seva utilització 
com a arbre ornamental, plantat a 
jardins, parcs i zones urbanes ha fet 
que s’hagi estès a gran part del món. 
No requereix gaire requeriments per 
viure i suporta bé la contaminació. El 
podem trobar naturalitzat o 
subespontani, a vores de camins, rius 
i rieres, dins dels boscos de ribera, boscos 
mediterranis, plantat i/o cultivat a regions 
de clima càlid o temperat, com a arbre 
d’ombra o per aprofitament de la seva 
fusta.    
 
DESCRIPCIÓ. Arbre caducifoli que pot 
arribar fins els 20 metres d’alçada. Pot 
arribar a viure fins a 600 anys. Normalment, 
creix amb el tronc dret, encara que també 
hi ha exemplars en forma arbustiva. 
L’escorça és de color gris, llisa i es va 
clivellant a mida que l’arbre envelleix.  De 
l'escorça (i també de la seva arrel) 
s’extrauen unes substàncies que es fan 
servir com a colorant groc. La seva 
capçada és arrodonida, les branques més 
velles son ascendents i les joves són 
primes i flexibles d’un color verdós i amb 
certa pilositat. Les fulles són simples oval-
lanceolades amb el marge dentat, d’un 
color verd fosc per l’anvers i d’un verd clar-
grisenc pel revers. Aquestes fulles en 
infusió són astringents i ajuden a baixar el 
colesterol. La fusta del lledoner es 
compacta i es molt apreciada per fer 
treballs de tornejat, mànecs d’eines, fuets, 

estris de cuina i forques, aquestes ultimes 
es fan amb una bonica tècnica artesanal 
molt curiosa i laboriosa.  
 
FLORS I FRUITS. Es un arbre que floreix a 

la primavera. Les flors no són gens 
vistoses, d’un color verdós i sense pètals, 
estan formades per cinc lòbuls, cinc estams 
que surten d’un peduncle llarg i d’un ovari 
amb dos estigmes. Aquestes flors són 
petites i ens haurem d’acostar molt per 
veure-hi tot això i, si no tenim bona vista, 
ens haurem d’ajudar amb una lupa. Els 
fruits anomenats lledons, fructifiquen des 
de final d’estiu fins a la tardor. Es tracta 
d’un fruit en drupa, comestible de gust dolç. 
En començar a fructificar és de color verd 
fins arribar al color negre a la seva total 
maduració, que es quan el podrem menjar, 
però hem de saber que té un pinyol que 
ocupa la major part del fruit, i això fa que hi 
hagi poca part per menjar, es com una oliva 
arbequina, per la mida i amb molt d’os i 
poca teca. Amb aquest pinyol es pot fer oli i 
amb el fruit podrem fer una melmelada, 
licor o simplement menjar els lledons crus 
agafats directament de l’arbre. Aquests 
petits fruits són un bon menjar pels ocells, 
que van escampant les seves llavors amb 
els seus excrements, afavorint la seva 
dispersió.

Mònica López García  
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UNA RECEPTA 
 
PASTÍS DE VERDURA (cuinat amb un forn solar) 
 
INGREDIENTS: 
 
- 1 albergínia 
- 1 ceba 
- 1 pastanaga 
- 2 grans d’all 
- Oli d’oliva verge extra 
- 2 ous 
- 1 cullerada de romaní sec 
- 1 bric petit de llet evaporada 
- sal i pebre al gust 
 
Pelem i tallem a daus l'albergínia i la 
sofregim. Un cop feta, la reservem. En 
una altra paella, sofregim amb una 
mica d’oli, els alls, la ceba i la 
pastanaga, tot pelat i tallat petit. Quan 
estiguin mig fets afegim el romaní i ho 
deixem tapat a foc lent durant 10 
minuts, vigilant que no es cremi. Si cal, 
hi posarem una mica d’aigua. Un cop 
feta aquesta barreja, la triturarem i la 
reservarem. Dins d’un bol, batem els 
ous, afegim la llet evaporada, l'albergínia a 
daus, el puré resultant de la barreja de 
verdures, sal i pebre al gust. Barregem tot i 
ho aboquem en un recipient adequat, untat 
amb oli o mantega i ho posem dins del forn. 
En aquest cas, aprofitant l’estada a la casa 
dels Pirineus Orientals on hi tenim el forn 
solar, vaig voler fer aquesta recepta. El forn 
solar ens permet cuinar fent servir només 
l’energia del sol. L’estructura és simple, una 
caixa de fusta, folrada per dins amb 
material fosc, (normalment plaques 
metàl·liques) tancada hermèticament amb 
una portella de vidre per on entrarà 
l’energia del sol i envoltada amb uns 
panells reflectors que faran que la radiació 

solar augmenti i per tant, també 
augmentarà la temperatura a dins. El 
mateix forn solar ens avisa quan el menjar 
està fet, i us preguntareu: com ens avisa? 
Doncs quan veieu que la portella de vidre 
està ben entelada vol dir que el menjar ja 
es cuit. El gust del menjar és especial i molt 
gustós. D’aquesta manera podem cuinar 
d’una forma molt sana i econòmica. Si 
s’utilitza un forn convencional, ho poseu a 
uns 180ºC durant més o menys una hora. 
Un cop fet, esperar que es refredi i el 
podreu desemmotllar, tallar, menjar i... bon 
profit! 

 
Mònica López García

                   
PUBLICITAT (Natura Montfred és una empresa col·laboradora de Sterna) 

 
NATURA Montfred es dedica a l’estudi i la 
divulgació del medi natural i rural, mitjançant 
sortides, cursos, educació ambiental, estudis 
científics, i publicacions. 
 
Visiteu la nostra web per a més informació: 
www.naturamontfred.com 
 
montfred1@gmail.com 
 
C/ J. M. Gironella i Pous 1, esc. A, 6è.-4t. 
17005, GIRONA.  
Tel. 972 40 21 11 

http://www.naturamontfred.com/
mailto:montfred1@gmail.com
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UNA D’ APPS PER AL NATURALISTA. 
 
A part de les aplicacions Naturalist 
d’Ornitho i iNaturalist, de les que ja en vaig 
parlar a l’edició passada de la revista, 
n’existeixen moltes més que, mitjançant 
fotos fetes amb el teu mòbil o amb 
l'enregistrament de sons, t’ajudaran a 
identificar les teves observacions. 
D’aquesta manera, i mica en mica, podràs 
anar coneixent quines espècies tens al teu 
voltant. En farem un llistat. 
 
Pl@ntNet. Si tens curiositat per la botànica, 
aquesta pot ser la teva app. Amb algunes 
fotos de diferents parts de la planta, 
l’aplicació et proposa diversos resultats 
amb tants per cents de probabilitat. És bo 
contrastar el veredicte amb d’altres 
plataformes per assegurar-se bé de 
l’encert. 
 
BirdNet. Com que a través del cant pots 
saber de quina espècie és 
l’ocell, l’aplicació grava el 
so i després l’identifica 
amb un tant per cent de 
probabilitat, també. He de 
dir que funciona molt bé 
per aquelles cantarelles 
que són característiques i 
inconfusibles. Amb els 
crits d’alarma, per 
exemple, o cants llunyans 
i amb certa contaminació 
acústica, no hi té tanta 
traça. 
 
Echo Meter Touch Bat 
Detector. El creixent 
interès per l’estudi dels 
ratpenats ha impulsat la 
creació de noves 
tecnologies per apropar 
aquests petits mamífers 
voladors a la ciutadania. 
Tot i que aquesta aplicació 
va acompanyada d’un 
detector d’ultrasons 
adaptable al smartphone, 
el resultat de la inversió és 
extraordinari. Ens permet escoltar, gravar i 
identificar automàticament els ratpenats 
que tenim al voltant a partir dels ultrasons 
d’ecolocalització que emeten. 
 
Fotografía y Biodiversidad Virtual. En 
aquesta aplicació, desenvolupada per la 
plataforma Biodiversidad Virtual, hi pots 

penjar fotografies de natura (fauna, líquens, 
plantes i roques) de tot el món, fetes al 
moment o des de la fototeca del teu telèfon 
mòbil. Només has de clicar el punt del 
mapa on has fet l’observació i penjar les 
fotos, i, en breu, experts en cadascun dels 
temes les identificaran correctament. 
Penjant fotos en aquesta plataforma, també 
contribueixes a un mega-banc de dades 
que hom pot utilitzar per posteriors estudis. 
De fet, és una aplicació força paral·lela a 
l’iNaturalist. 
 
A les xarxes hi ha infinitat d’aplicacions per 
als naturalistes, per aprendre i, alhora, 
contribuir als bancs de dades locals i 
mundials. Arbres, bolets, meduses, peixos, 
papallones, ratpenats, fòssils… no 
passaran desapercebuts si estan censats. 
Mai saps si, algun dia, la teva observació 
farà parar una obra, anul·lar alguna via 

d’escalada muntada sense permís o 
conservar una vella edificació plena de nius 
d’orenetes. 
 
App…a, la teva aplicació t’està esperant. 
Tria i remena! 
 

Rosa Matesanz Torrent 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.biolovision.naturalist&hl=ca
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.biolovision.naturalist&hl=ca
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inaturalist.android&hl=es_419&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.plantnet&hl=ca&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.tu_chemnitz.mi.kahst.birdnet&hl=ca&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=emtouch.wildlifeacoustics.com.echometer
https://play.google.com/store/apps/details?id=emtouch.wildlifeacoustics.com.echometer
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.proconsi.BiodiversidadVirtual&hl=es&gl=US
https://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/
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IV EXPOSICIÓ-CONCURS DE 
FOTOGRAFIA DE NATURA DE LA VALL 
D'ARO (2022)  Grup de Natura Sterna 
 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA 
 
Tema 
"La NATURA de la VALL D'ARO" 
 
Participants 
La participació és oberta a tots els socis del Grup de 
Natura Sterna. 
 
Premis 
1r premi: Un sopar per a dues persones a LA BROCHETTE-VINS I TASTETS 
RESTAURANT, de Castell-Platja d'Aro. 
2n premi: Guia de camp "Els amfibis dels Països Catalans", García A., Maluquer J., 
Rivera X. I Eudald P., Brau Edicions. 
3r premi: Una ampolla de cava. 
 
Jurat 
Les obres les exposarem al Parc dels Estanys de Platja d'Aro durant la celebració del 
"Dia Mundial dels Ocells", el dia 2 d'octubre de 2022. El jurat serà popular. Tots els 
visitants que ho desitgin podran votar atorgant punts a les tres fotografies que més els 
agradin (5 punts a la primera, 3 punts a la segona i 1 punt a la tercera). Guanyaran les 
tres imatges que més punts hagin rebut. Cada concursant només optarà a un premi, el 
més alt. 
 
Lliurament de premis 
Al Parc dels Estanys de Platja d'Aro a les 13.30h, en l'espai de l'exposició. 
 
Presentació de fotografies i normativa del concurs 
1. Cada participant podrà presentar un màxim de 3 fotografies impreses a mida 
20x30cm, en color o blanc i negre, i sense cap tipus de marc ni marge ni signatura. 
2. Les fotografies han de ser de natura (paisatge, flora, fauna...) i han d'haver estat 
preses dins de l'àmbit de la Vall d'Aro. 
3. Darrera de cada fotografia, hi hauran de constar les dades de contacte de l'autor 
(nom i cognoms, telèfon de contacte i una adreça de correu electrònic), així com un 
títol. 
4. Les fotografies s'hauran de lliurar personalment o enviar per correu postal entre el 
19 i el 28 de setembre a l'Oficina de Turisme de Platja d'Aro (Carrer Mossèn Cinto 
Verdaguer, 2, 17250 Castell-Platja d'Aro), dins d'un sobre tancat a nom de "Grup de 
Natura Sterna/VI Exposició-Concurs de fotografia de natura 2022". També ens les 
podeu fer arribar a algun dels organitzadors. 
5. No s'admetran fotografies retocades digitalment, però si editades bàsicament. 
6. No es poden presentar obres premiades en altres concursos. 
7. L'organització es reserva el dret d'enretirar del concurs les fotografies que consideri 
inadequades. 
8. Les tres fotografies guanyadores seran publicades a la revista del Grup de Natura 
Sterna i a les xarxes socials. 
 
Altres informacions 
Podreu recollir les vostres fotografies després del lliurament de premis. Sinó, 
romandran a l'oficina de turisme durant 15 dies on les podreu recuperar personalment. 
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BASES DEL II CONCURS DE PINTURA NATURALISTA DE 
STERNA 
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UNA DE FOTOGRAFIES BONIQUES O CURIOSES... 
 
... de la Mònica López García  
 
 
 
 
 
 
Una vespa xana (Vespa crabro), 
bebent aigua al Ridaura, a Santa 
Cristina d’Aro, el juny de 2022. ► 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
◄ Cetonia aurata, bonic 
coleòpter de color verd metàl·lic, 
a la Casanova, Sant Feliu de 
Guíxols, juliol de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fruits mig deshidratats d'aritjol (Smilax spera). Tot 
i el seu bonic color, són tòxics. A Sant Amanç, 
Sant Feliu de Guíxols, juliol de 2022.► 
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... d’en Manel Alvarez Cros  
 
 
 
  
 
 
Mascle de martinet menut (Ixobrychus minutus), al 
Parc dels Estanys de Platja d’Aro, el 02/07/22. ► 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
◄ Martinet dels esculls 
(Egretta gularis), al Parc dels 
Estanys de Platja d’Aro, 
l’01/08/22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Becplaner (Platalea 
leucorodia) i martinet blanc 
(Egretta garzetta), al Parc 
dels Estanys de Platja d’Aro, 
el 27/08/22. ► 
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... d’en Carlos Alvarez-Cros  
 
 
 
 
Femella d’empusa (Empusa 
pennata) menjant-se una 
blanca de la col (Pieris 
brassicae). Sant Llorenç, 
Llagostera, el 14/06/22. ► 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
◄ Mentre un cabusset (Tachybaptus 
ruficollis) cova al niu, rere seu, una femella 
de martinet menut (Ixobrychus minutus) 
acaba de pescar un peixet. Parc dels 
Estanys de Platja d’Aro, el 23/06/22.  
 
 
 

 
 
Tres dies més tard, el 26/06/22, al mateix lloc de 
la imatge anterior, i amb una altra llum, els 
protagonistes són uns altres: sobre el niu de 
cabusset, una tortuga d’orelles vermelles 
(Trachemys scripta) i rere seu, reposa un 
martinet de nit (Nycticorax nycticorax). ► 
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... de la Rosa Matesanz Torrent  
 
 
 
  
 
 
Crisàlide de damer roig 
(Melitaea didyma), al puig 
Pinell de Castell-Platja d’Aro 
l’01/08/22. ► 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
◄ Femella de damer roig 
(Melitaea didyma) 
ovopositant, al puig Pinell de 
Castell-Platja d’Aro 
l’01/08/22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Erugues de damer roig 
(Melitaea didyma), al puig 
Pinell de Castell-Platja d’Aro 
el 29/08/22. ► 
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UNA IMATGE VAL MÉS QUE... 
 
 
 
El 22 de juny, el nostre company 
Josep Massó Arnau fotografià 
aquest juvenil de rascló (Rallus 
aquaticus) al Parc dels Estanys de 
Platja d’Aro. Sòlid indici de cria 
d’aquesta espècie que 
normalment no es detecta a la Vall 
fins a finals d’agost i, normalment 
al setembre. ► 
 

 
 
 
◄ Dos dies més tard i al mateix lloc, Carlos 
Alvarez-Cros captà aquesta imatge d’un 
individu diferent, en la que es pot apreciar que 
les primàries estan encara en creixement, 
detall que reforça la hipòtesi de la cria local, 
front la de dispersió post-nupcial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
El 28 de juny, el nostre 
company Miguel Ángel 
Fuentes Rosúa, detectà 
aquest escarabat 
cerambícid Cerambyx 
welensii. Aquesta espècie 
xilòfaga no havia estat mai 
citada a la nostra Vall. ► 
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◄ El 17 de juliol, Carlos Alvarez-
Cros, detectà una tecla (Thecla 
betulae) al tram alt-mig del 
Ridaura. Aquesta espècie 
papallona forestal, pròpia de la 
muntanya mitjana, no havia estat 
mai citada a la nostra Vall. 
 
 
 
 
 
 

 
El 27 de juliol, els nostres 
companys Rosa Matesanz 
Torrent i Jaume Ramot García, 
inspeccionaren la zona cremada 
de sobre Castell d’Aro i, entre 
altres restes antròpiques (parets 
seques, fites, camins antics, 
etc) deixades al descobert pel 
foc, localitzaren per fi una font 
perduda: la de la Palmera o de 
les Acàcies. En dies posteriors 
s’hi ha fet treballs de 
desenterrament i recuperació. 
► 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
◄ El 18 d’agost, Carlos Alvarez-Cros, 
fotografià un individu de  saltarel·la menuda 
(Tessellana tessellata) a Panedes, 
Llagostera. Aquesta espècie d’ortòpter no 
havia estat mai citada a la nostra Vall. 
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El 18 d’agost, Carlos Alvarez-Cros, 
fotografià un individu de  saltamartí bru 
ibèric (Chorthippus jacobsi) a Panedes, 
Llagostera. Aquesta espècie d’ortòpter no 
havia estat mai citada a la nostra Vall. ► 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTES DELS LECTORS 
 
Podeu adreçar els vostres escrits per aquesta secció al correu: grupnaturasterna@gmail.com  
Recordeu que sempre tindran una connexió amb la natura, no superaran les 250 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.  
 
LA RELATIVITAT DE LA IMPORTÀNCIA 

 
Aquest estiu, un munt d’aficionats a 
l’observació dels ocells s’ha desplaçat 
d’arreu de Catalunya (i de més enllà) per 
observar i fotografiar un martinet dels 
esculls (Egretta gularis), ocell que ha fet 
una llarga estada al Parc dels Estanys de 
Platja d’Aro. Aquesta espècie de distribució 
tropical constitueix una raresa a nivell 
estatal i per això ha despertat tanta 
expectació. Com no podia ser d’altra 
manera, i com  a editor dels Anuaris 
ornitològics i naturalístics de la vall del 
Ridaura, m’he plantejat emprar una de les 
moltes i bones imatges d’aquest ocell per 
il·lustrar la portada de l’anuari d’aquest any, 
ja que normalment la dedico a una 
observació rellevant.  
 
En tot cas he considerat l’aparició d’aquest 
ocell com una anècdota. I malgrat que, 

llevat per quatre indígenes de la vall, no ha 
tingut quasi ressò, he cregut que, de 
moment, el fet més destacat de l’any, 
ornitològicament parlant, és el de la 
constatació de la cria del rascló (Rallus 
aquaticus), una espècie comuna a 
Catalunya que, fins enguany però, només 
havíem observat com a migrant i hivernant 
a la nostra Vall.   
 
Tant de bo el rascló s’estableixi com a 
nidificant regular a casa nostra, la qual 
cosa suposaria que s’ha fet alguna cosa bé 
per incrementar la biodiversitat de casa 
nostra.  
 
I si apareix alguna altra raresa..., també la 
gaudirem. 

 
Carlos Alvarez-Cros 

 

mailto:grupnaturasterna@gmail.com
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STERNA EN ACCIÓ 
 
   
 
 
 

 
El 12 de juny, veié la llum el vint-i-unè 

número d'aquesta revista.  El podeu trobar a: 
http://www.grupnaturasterna.org/sterna-la-
revista/   

 
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:  
grupnaturasterna@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 El 17 de juny, els nostres companys 
Miguel Ángel Fuentes i Xavier Salvador, al 
Nàutic Vell de Sant Feliu de Guíxols, 
presentaren una xerrada sobre la diversitat 
marina d’aquesta ciutat.  
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.grupnaturasterna.org/sterna-la-revista/
http://www.grupnaturasterna.org/sterna-la-revista/
mailto:vallridaura@yahoo.es
mailto:grupnaturasterna@gmail.com
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 El 18 de juny, el 
nostre Grup col·laborà en 
els diversos actes que 
SOS Costa Brava 
organitzà en defensa de 
la pineda del Port d’Aro i 
de reivindicació del 
Conservatori del Litoral a 
la zona zero. 

 
Més informació a:  
https://revistabaixemporda.cat/so
s-costa-brava-reclama-al-
govern-crear-urgentment-el-
conservatori-del-litoral-per-
salvar-60-pinedes-i-retalls-de-
bosc/  
 
 
 
 
 
 

 

 El 19 de juny el nostre Grup col·laborà 
a la sortida naturalista a la zona del Balcar 
de Santa Cristina d’Aro, organitzada per 
l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament 
d’aquest municipi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://revistabaixemporda.cat/sos-costa-brava-reclama-al-govern-crear-urgentment-el-conservatori-del-litoral-per-salvar-60-pinedes-i-retalls-de-bosc/
https://revistabaixemporda.cat/sos-costa-brava-reclama-al-govern-crear-urgentment-el-conservatori-del-litoral-per-salvar-60-pinedes-i-retalls-de-bosc/
https://revistabaixemporda.cat/sos-costa-brava-reclama-al-govern-crear-urgentment-el-conservatori-del-litoral-per-salvar-60-pinedes-i-retalls-de-bosc/
https://revistabaixemporda.cat/sos-costa-brava-reclama-al-govern-crear-urgentment-el-conservatori-del-litoral-per-salvar-60-pinedes-i-retalls-de-bosc/
https://revistabaixemporda.cat/sos-costa-brava-reclama-al-govern-crear-urgentment-el-conservatori-del-litoral-per-salvar-60-pinedes-i-retalls-de-bosc/
https://revistabaixemporda.cat/sos-costa-brava-reclama-al-govern-crear-urgentment-el-conservatori-del-litoral-per-salvar-60-pinedes-i-retalls-de-bosc/
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 A primers de juliol i arran 
de l’incendi forestal declarat a 
Castell d’Aro, iniciat en els 
treballs de neteja de la franja de 
seguretat d’una urbanització, el 
nostre Grup emeté una nota de 
premsa obrint un interessant 
debat sobre la realització de 
treballs forestals en dies d’alt 
risc d’incendi. Nota que tingué 
una àmplia difusió i que podeu 
trobar a aquest enllaç: 
https://revistabaixemporda.cat/el
-grup-de-natura-sterna-obre-el-
debat-sobre-la-realitzacio-
treballs-forestals-en-dies-dalt-risc-dincendi/ En aquest context, TV Costa Brava entrevistà als 
nostres companys Jaume Ramot, Josep Ma Bas i Gaspar Segués. Entrevista que podeu trobar 
a aquest enllaç: http://www.tvcostabrava.com/a-la-carta/lentrevista/lentrevista---natura-sterna-i-
els-adf-debaten-sobre-els-treballs-forestals-a-lestiu 

 
 
 
 
 
 

 El 5 de juliol, membres del nostre Grup 
portaren a terme el control de caixes niu per 
xot, instal·lades a Castell-Platja d’Aro i Sant 
Feliu de Guíxols. A més, s’anellà els quatre 
polls d’un niu de xoriguer comú (Falco 
tinnunculus). 
 

 
 
 

 El 13 de juliol, a instàncies del nostre 
company Temi Vives, membres de l’Institut de 
Ciències del Mar de Barcelona prengueren 
diferents mesures i mostres al Parc dels 
Estanys, al Ridaura i a la bassa del Dofí per tal 
de tenir una caracterització limnològica 
d’aquests espais i caracteritzar els diferents 
tipus de microorganismes que s’hi troben i 
establir una comparació entre ells. 
 
 
 

https://revistabaixemporda.cat/el-grup-de-natura-sterna-obre-el-debat-sobre-la-realitzacio-treballs-forestals-en-dies-dalt-risc-dincendi/
https://revistabaixemporda.cat/el-grup-de-natura-sterna-obre-el-debat-sobre-la-realitzacio-treballs-forestals-en-dies-dalt-risc-dincendi/
https://revistabaixemporda.cat/el-grup-de-natura-sterna-obre-el-debat-sobre-la-realitzacio-treballs-forestals-en-dies-dalt-risc-dincendi/
https://revistabaixemporda.cat/el-grup-de-natura-sterna-obre-el-debat-sobre-la-realitzacio-treballs-forestals-en-dies-dalt-risc-dincendi/
http://www.tvcostabrava.com/a-la-carta/lentrevista/lentrevista---natura-sterna-i-els-adf-debaten-sobre-els-treballs-forestals-a-lestiu
http://www.tvcostabrava.com/a-la-carta/lentrevista/lentrevista---natura-sterna-i-els-adf-debaten-sobre-els-treballs-forestals-a-lestiu
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 Tal com es va fer l’any passat, el 6 
d’agost, el nostre Grup, alliberà vuit xots Otus 
scops recuperats i cedits pel Centre de Fauna 
dels Aiguamolls de l’Empordà, a diverses de les 
caixes niu que tenim instal·lades a la vall. Es 
tracta d’aquells pollets que, des de 
procedències molt diverses, van ingressar al 
Centre per haver saltat del niu abans d’hora. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 El 14 de juliol, el nostre Grup, junt amb 
altres entitats, col·laborà en l’edició 
Mediterrània del World Cleanup Tour, amb 
l’objectiu de conscienciar sobre la 
contaminació plàstica a la nostra costa. Es 
realitzaren diferents activitats de neteja  
popular de la platja Gran de Platja d’Aro, 
xerrades i tallers.  
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En el marc dels actes 

de la festa major de Platja 
d’Aro, el 14 d’agost, la 
nostra entitat organitzà un 
taller pels més menuts per 
fer boles de fang amb 
llavors.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 El 27 d’agost, el nostre Grup, junt amb 
altres entitats, col·laborà en l’edició Mediterrània 
del World Cleanup Tour, amb l’objectiu de 
conscienciar sobre la contaminació plàstica a la 
nostra costa. Es realitzà una activitat de neteja  
popular a la platja de Sant Feliu de Guíxols.  
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 Una vegada finalitzada 
l’època de cria, el 4 de 
setembre, diversos membres 
del nostre Grup realitzaren 
una desbrossada a la bassa 
del Dofí de Castell d’Aro per 
tal de permetre una millor 
observació i eliminar part de 
la flora al·lòctona. Bona 
feina! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En el marc dels actes de la festa 
major de Castell d’Aro, i com altres 
anys, el nostre Grup col·laborà liderant 
la Pujada a la font del Ferro, el dia 11 de 
setembre. S'aprofità l'avinentesa per 
inaugurar la font de la Palmera, 
redescoberta després de l'incendi 
forestal del juliol. 
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PUBLICITAT  
 

GALGOS 112 
 
És una associació sense ànim de lucre, legalment constituïda, el 2008, a Sant Feliu de Guíxols. 
El seu principal objectiu és ajudar els gossos llebrers i podencs, tradicionalment explotats per la 
cacera i les curses, recuperant-los i donant-los en adopció com a animals de companyia. A 
l’actualitat Galgos 112 compta amb delegacions a tota Catalunya i a gairebé tot el territori de 
l’estat espanyol. Galgos 112 no compta amb refugi; tots els gossos tutelats per l’Associació 
viuen en cases d’acollida. Això és degut a les atencions especials que solen necessitar la 

majoria de gossos recent rescatats després d’haver patit situacions de maltractament físic i/o 
psicològic. 250 gossos viuen en cases d’acollida sota la tutela de Galgos 112. 
 
A data d’avui, uns 4000 gossos llebrers i podencs han estat recuperats i donats en adopció 
com a animals de companyia a famílies d’arreu del món.  
 
Galgos 112 no rep ajudes públiques. El finançament de l’Associació és possible únicament 
gràcies a l’aportació de persones particulars que col·laboren de manera altruista fent-se socis 
(uns 500 en l’actualitat), afegint--se al grup de la plataforma Teaming, fent aportacions puntals 
al compte corrent que l’Associació té a La Caixa o al compte de PayPal o a través de 
donacions als stands informatius i la botiga on line. 
 
Galgos 112 dóna a conèixer la seva tasca mitjançant el seu lloc web: http://www.galgos112.es, 
les xarxes socials: http://www.facebook.com/galgos112, http://www.twitter.com/galgos112 i 
http://www.instagram.com/galgos112oficial i amb la realització de festes i activitats 
promocionals. 
 
Per qualsevol dubte o consulta sobre Galgos 112, podeu contactar amb nosaltres per correu 
electrònic a info@galgos112.com. Animeu-vos a adoptar! 
 
 
 

http://www.galgos112.es/
http://www.facebook.com/galgos112
http://www.twitter.com/galgos112
http://www.instagram.com/galgos112oficial
mailto:info@galgos112.com


Sterna, la revista  022. Juny - setembre/2022 

Pàgina 46 / 47 

 Vols ser soci/a de Sterna? És gratis! 
 
Si vols ser soci del Grup de Natura Sterna només ens has d'enviar un correu electrònic a 
l'adreça: grupnaturasterna@gmail.com  amb aquestes dades: 
 
Nom i cognoms 
DNI 
Adreça de correu electrònic 
Telèfon mòbil 
Telèfon fix 

Aquestes dades personals no es facilitaran 
a tercers, excepte per obligació legal i 
només es conservaran durant el temps 
necessari per a gestionar la relació que ens 
vincula. 
 

 
Una vegada rebudes, t’enviarem un carnet de soci que podràs imprimir i retallar o portar al 
mòbil. Pel fet de ser soci, tindràs prioritat en les activitats del Grup, podràs col·laborar i 
presentar iniciatives i rebràs a la teva adreça de correu electrònic les revistes de Sterna. 
 

Per fer coses hem de ser més socis padrins! 
 
Si, a més, vols ser soci padrí i contribuir a les despeses del Grup, pots fer un donatiu anual 
de l'import que ens diguis, amb un mínim  de 25€, que se’t carregarà al número de compte 
corrent que ens indiquis. 
 
Si volguessis fer una aportació puntual, posa’t en contacte amb nosaltres a  
grupnaturasterna@gmail.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: grupnaturasterna@gmail.com  
 
Estigues informat del que fem i del que passa a la vall al web 
del Grup: http://www.grupnaturasterna.org/  i a les xarxes socials:  
 

https://es-es.facebook.com/Grup-de-Natura-Sterna-
164351910300211/  
 

   
 @grupnaturasterna                  @gnaturasterna           
                 
 

 

SOLUCIÓ A LA SOPA DE LLETRES I A L'ENDEVINALLA 
 
 
                          

 

 

 

 EL PARDAL 

 

U Q N R E A F M A S C L E R

O L U M P S I U Z A I A S I

A A E E A C U Q U E T I C U

A E G T A M O L P O I A A R

P A E R O A I A L A F O S A

I R U C L I N T E O R C R I

B R O N A T E A T A C D I M

O E U Q U I A Z E R I N A O

I C T U U E X A M G S E T L

L E R I G E A O Z E U T U S

O C A R R E R O C I A I E I

R I T O F A R T E L I R A E

O C E R L F E M E L L A I F

A T A T U I C R I M R Z A R

mailto:grupnaturasterna@gmail.com
mailto:grupnaturasterna@gmail.com
mailto:grupnaturasterna@gmail.com
http://www.grupnaturasterna.org/
https://es-es.facebook.com/Grup-de-Natura-Sterna-164351910300211/
https://es-es.facebook.com/Grup-de-Natura-Sterna-164351910300211/
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UNA DE TALENT. 
 
 
...de Sergi del Río Sala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus) 
 
Obra de 30 × 40 cm. (any 2018). Pintura a l’oli sobre tela en bastidor, realitzada a partir d'una 
fotografia, ja que les mallerengues són uns ocells que no paren quiets un segon, són molt 
actius i nerviosos. S’ha buscat un bonic contrast entre els colors vius i frescos de la mallerenga 
amb un fons calent amb un valor alt per mirar d'aconseguir que la mirada se centri en l’ocell. 
Està tota feta amb un pinzell molt fi, del 0, provant una tècnica nova per a mi fins al moment; el 
fons sí que és fet amb un pinzell més ample i gruixut. La mallerenga blava és per a mi un dels 
ocells més vius i representatius de la fauna del bosc mediterrani. Espero que us agradi. 
 


