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EDITORIAL
La desgracia de les companyies elèctriques a la Vall del Ridaura.
Podeu imaginar una empresa privada que
provoqués, amb la seva activitat, la mort de
milions d’animals? De ben segur que
sortiria a les noticies amb manifestacions
constants dels grups ecologistes i es farien
campanyes de denúncia. Per posar un
exemple, durant el nefast accident (o
negligència) del petrolier “Prestige” a les
costes de Galicia, s’estima que varen morir
un total d’entre 150.000 i 250.000 ocells,
segons SEO BirdLife. Tots recordarem
l’impacte mediàtic que aquell episodi va
tindre a la societat i els medis. Doncs
resulta que, segons la mateixa entitat
ornitològica, cada any a la península poden
morir, ja sigui electrocutats o per col·lisió
amb els cables de la llum, la macabra xifra
d’uns cinc milions d’ocells. Algú n’ha sentit
parlar, llevat d’entre alguns grups
conservacionistes...?
https://www.seo.org/2020/08/05/lascolisiones-de-aves-contra-lineas-electricaspodrian-estar-causando-la-muerte-decinco-millones-de-aves-al-ano-en-espana/
Aquestes morts, a casa nostra, tenen un
botxí, un botxí que és diu FECSA/ENDESA.
És l’empresa privada que gestiona i explota
la distribució elèctrica a Catalunya. Un grup
que, segons el seu web, l’any 2.018 va
guanyar 1.417 milions d’euros. Una
empresa que manté en nòmina com a
assessors una bona colla d’ex-polítics que
suposadament vetllen i aconsellen per la
bona gestió de l’empresa. Amb aquestes
dades, no és d’estranyar que les morts
d’aquests animals, més els efectes
secundaris
com
focs
forestals
o
l’empobriment
del
paisatge
passin
desapercebuts, tant a la justícia com per a
la classe política d’aquest país.
https://cadenaser.com/ser/2018/05/01/cienc
ia/1525189868_885203.html
Per sort, alguns fiscals de medi ambient
valents i algunes associacions han
començat a aixecar la veu en aquest
sentit. Actualment, la llei obliga a les
empreses gestores de les torres elèctriques

a aïllar o modificar els elements perillosos
en els suports que mostrin accidentabilitat.
Un fet que, incomprensiblement, a la Vall
d’Aro només ha succeït en una ocasió per
la mort d’una àliga cuabarrada, mentre que
la resta dels més de 30 casos denunciats
sembla que no han tingut cap efecte o han
caigut al sac dels casos perduts.
https://elpais.com/sociedad/2019/07/31/act
ualidad/1564573165_099720.html
En els darrers 4 dies hem perdut el 50% de
la població de ducs del municipi de Castell
Platja d’Aro, per electrocució. Un drama i
un presagi d’una extinció local previsible de
seguir amb aquestes pràctiques de
deixadesa, tant a nivell polític com de
gestió empresarial. Ja poden els senyors
de
FECSA/ENDESA,
anar
repartint
beneficis, mentrestant nosaltres anirem
recollint cadàvers de sota les torres.
De nou, moltes gràcies a tots i sentiu vostre
l’èxit d’aquesta modesta revista i tot allò
que en ella hi llegireu.
Jaume Ramot García,
President del Grup de Natura Sterna
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UN CONVIDAT: ENRIC CARRERA GALLISSÀ
L’Enric va nàixer un dia de Sant
Blai de l’any 1955 a Barcelona. Hi
ha una dita castellana molt
coneguda que diu “Por San Blas,
la primera Cigüeña verás”, allò
probablement
va
ser
una
coincidència o una premonició, ja
que els ocells han format part
d’una part important de la seva
vida. Fill de la generació dels
programes de TVE i de les
enciclopèdies per fascicles d’en
Rodríguez de la Fuente, de ben
petit es va interessar per la vida
dels animals i la seva protecció,
implicant-se de forma molt activa
en les ONG dedicades a la seva
conservació.
Es va iniciar a la ornitologia amb
17 anys al Grup d’Ornitologia del
Museu de Zoologia de Barcelona que
dirigia en Salvador Filella, integrant-se de
forma molt activa en totes les activitats
ornitològiques que llavors es feien en aquell
grup de joves entusiastes que varen
esdevenir la llavor de l’ornitologia moderna
al nostre país.
Al 1976, va guanyar amb Alberto Soria,
company del Museu, el IV Concurs Sant
Raimon de Penyafort del Museu de
Vilafranca del Penedès per un estudi sobre
“La avifauna invernal y de paso de la franja
litoral costera comprendida entre las
localidades de Cubelles (Barcelona) y Cunit
(Tarragona)”. A les ja desaparegudes
salines de Cubelles, varen seguir durant
més de 2 anys la fenologia de l’avifauna
d’aquella zona amb visites quasi bé
setmanals. Això els va permetre actuar com
a professors de les classes pràctiques dels
cursets d’ornitologia que llavors organitzava
la Secció regional catalana de la SEO a la
seu del CSIC a Barcelona.
Va ser soci fundador de la Lliga per a la
defensa del Patrimoni Natural (DEPANA),
de la qual va ser vocal (durant el període
Filella), Secretari General, Vicepresident
durant el període de presidència d’en Josep
del Hoyo al qual va substituir com a
President.

A la dècada dels 80 del segle XX,
juntament amb l’Alberto Soria, Jordi
Sargatal, Enric Foixench i Francesc Giró va
iniciar-se en l’anellament científic d’ocells
de la mà d’en Lluis Colom, ocupant aquesta
activitat ornitològica un llarg període de
temps. De fet, va ser soci fundador i primer
President del Grup Català d’Anellament
(ara Institut Català d’Ornitologia). Durant
diversos anys va ser el responsable de les
campanyes d’anellament de Gavià argentat
a les Illes Medes on es varen anellar milers
de polls i algun centenar d’adults. Allò li va
permetre estudiar a fons la biologia i els
moviments erràtics de la població catalana
d’aquesta espècie, publicar diversos
articles al respecte i assistir a reunions
d’experts d’aquesta espècie al Mediterrani.
Durant diversos anys va organitzar el cens
hivernal de Gavines a Catalunya i coordinar
el cens del Mediterrani Ibèric.
Ha participat com a autor als 3 atles
d’ocells nidificants de Catalunya i el
d’hivernants, sent coautor dels textos de
diverses espècies de gavines. Al 1987,
publicà el llibre “Gavines” de Cyan edicions,
una monografia sobre les Gavines del
Mediterrani, prologat per Miquel Martí i Pol.
La seva activitat ornitològica disminueix cap
els anys 90, per bé que col·labora
regularment en censos, atles, campanyes
d’anellament de flamencs i gavines corses
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al Delta de l’Ebre. A la
dècada dels 90 i principis
del segle XXI realitza
viatges naturalístics que li
permeten conèixer els
ecosistemes de diversos
països
de
l’Àfrica
subsahariana,
sud-est
asiàtic i Llatinoamèrica.
Professionalment
és
Doctor en Enginyeria
Tèxtil per la Universitat
Politècnica de Catalunya
(UPC). Va estar treballant
a una multinacional tèxtil
durant
8
anys
i
posteriorment va entrar a
la UPC com a professor
encarregat
de
curs.
Posteriorment va fer oposicions fins
esdevenir Professor Titular d’aquesta
Universitat. La docència ha estat sempre
l’eix central de la seva activitat professional.
A la UPC, on ja fa 33 anys que hi treballa,
ha impartit assignatures de tecnologia tèxtil
mecànica i ha ocupat diversos càrrecs com
a Subdirector de l’Escola Universitària
d’Enginyeria
Tècnica
Industrial
de
Terrassa,
Secretari
acadèmic
del
Departament d’Enginyeria Tèxtil i Director
de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat.
Les seves inquietuds en temes ambientals
(que tenen un origen ornitològic) el varen
permetre formar-se durant l’etapa inicial a
la UPC realitzant un Màster d’Educació
Ambiental i un altre Màster sobre gestió
ambiental a l’empresa. Va posar en
pràctica aquests coneixements dissenyant
l’assignatura de lliure elecció “Medi
Ambient i Tecnologia” a la UPC en format

no presencial i entorn multimèdia,
constituint la primera experiència a la UPC
en aquest format i que varen cursar milers
d’estudiants. Per aquest projecte va
guanyar, al 2012, el Premi a la Qualitat en
la Docència Universitària que atorga
anualment el Consell Social de la UPC.
Posteriorment, i durant la seva etapa com a
director de la Càtedra UNESCO de
Sostenibilitat, va treballar en la realització
d’Agendes 21 i en la mesura, avaluació i
modelització de la sostenibilitat.
Actualment és el Director de l’Institut
d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial
de Terrassa (UPC), on treballa en temes
relacionats amb la física tèxtil, avaluació de
les propietats objectives del teixits, fibres
naturals i tèxtils sostenibilistes.

CAP A LA DESCARBONITZACIÓ DE L’ORNITOLOGIA
En principi, la majoria dels ornitòlegs, són
persones amb una alta sensibilitat pels
problemes ambientals i sovint estan
vinculats, encara que sigui com a simples
socis,
a
entitats
ecologistes
o
conservacionistes.
Per als de la meva generació, tan important
o més que l’observació i estudi dels ocells
era la seva conservació. De fet, el sentit del

seu estudi era fonamentalment aconseguir
informació que servís per a la seva
conservació. Penseu que, durant els anys
70 del segle XX, els únics que coneixíem
de forma pràctica la biologia, distribució i
l’estat de les poblacions d’ocells a
Catalunya érem pràcticament nosaltres (els
ornitòlegs del Grup del Museu de Zoologia i
algun altre zoòleg aïllat). L’administració de
conservació de la Natura al nostre país
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estava en mans dels enginyers forestals de
l’ICONA, on més enllà d’algunes espècies
cinegètiques no en sabien res més i ni tan
sols els interessava. Recordo una vegada
quan vaig visitar un cap de servei, de pes,
de l’antic ICONA a Barcelona, per explicarli la matança anual de tords que es feia a
les terres de l’Ebre amb la tècnica de la

“barraca”, que em va dir: “un altre cop amb
els pesats dels tords!!!”.
Evidentment, observàvem i estudiàvem els
ocells també per curiositat personal, per
interès científic i per l’autèntica aventura
que representava fer-ho. Aventura per
aconseguir un conductor que ens portés al
destí ornitològic, aventura per trobar la
combinació de tren que ens deixés més a
la vora, aventura per l’auto-stop que sovint
havíem de fer, aventura per arribar-hi
(llavors no hi havia les carreteres d’ara),
aventura per fer tot això amb el migrat
pressupost d’estudiant i aventura si et
trobaves amb una parella de la Guàrdia
Civil, que et demanava la documentació per
veure què feies en aquell indret solitari
mirant amb un telescopi. “O sea que
ustedes hacen como lo del Rodríguez de la
Fuente, de acuerdo, prosigan”, si
escoltàvem aquesta frase en boca de
l’autoritat estàvem salvats. Ens ajudava
també un certificat de col·laboradors del
Museu de Zoologia de Barcelona, que
puntualment ens preparava en Salvador
Filella abans de cada sortida.
El coneixement sobre la situació de
l’avifauna la teníem nosaltres, no pas
l’administració, i la nostra tasca sovint era
convèncer a l’administració que actués a
partir
de
la
informació
que
els
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subministràvem. Imagineu-vos l’escena, un
enginyer amb americana i corbata escoltant
a una colla de joves estudiants,
habitualment peluts, amb barba i pantalons
de pana davant de grans propietaris de
finques, caçadors i constructors. Vàrem
haver de picar molta pedra fins arribar a la
situació actual on a l’administració hi ha
tècnics de fauna
amb
estudis
universitaris, ben
preparats, que són
fills generacionals
dels d’ornitòlegs
formats al Museu
de Zoologia de
Barcelona.
I tot això, ara a
que
ve?,
deu
pensar el lector, a
aquestes alçades
després
d’haver
llegit l’estrany títol
d’aquest
article.
Doncs bàsicament
a que l’ornitologia
actual no té res a
veure amb la dels anys 70 del segle XX.
Per sort el país ha progressat, i tant
l’interès per la natura com el nombre
d’ornitòlegs també. Abans, la majoria
d’ornitòlegs eren estudiants de biologia i es
dedicaven a estudiar els ocells, col·laborant
en censos de nidificants i hivernants,
anellant etc. Ara, sota el concepte ornitòleg,
tenim els professionals que viuen d’això,
bàsicament a les administracions, els
investigadors de centres universitaris de
recerca i ONG’s, i un ampli i heterogeni
col·lectiu de diletants que van dels que
col·laboren activament i rigorosament en
campanyes
d’estudi
diverses,
els
observadors
d’ocells
interessats
fonamentalment en tenir una llarga llista
d’espècies identificades, els que participen
en
maratons
ornitològiques,
els
excursionistes que els agrada la fauna o
l’estudiant de ciències ambientals que, tot
fent pràctiques, es va quedar embadalit
amb els ocells, per posar uns exemples.
Només cal anar un cap de setmana a algun
dels observatoris de la reserva natural de
les Filipines, al Delta de Llobregat i veure
que el pressupost dels teleobjectius i
telescopis que porta a sobre la majoria del
personal no baixa dels 3.000 €. Allò,
clarament sembla una competició per veure
qui la té més llarga; l’òptica vull dir, és clar!.
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Recordo un dia d’hivern que vaig entrar en
un d’aquests atapeïts hides. Al cap d’una
estona vaig adonar-me que era l’únic que
observava els ocells amb els meus
prismàtics i telescopi, la resta eren
fotògrafs que només paraven de xerrar
sobre filtres, duplicadors i anells d’extensió,
quan apareixia algun rapinyaire, es movia
una polla blava o un blauet es posava a
una canya de la vora. A una illa del davant
hi havia un grup de corbs marins i, entre
ells, un de marcat amb anella de lectura
vertical. Potser vaig estar 40 minuts
esperant a que el corb marí es mogués per
llegir l’anella amb el telescopi. La meva
decepció va ser comprovar que malgrat
que algú havia vist l’anella, cap va fer
l’esforç per llegir-la, ni tan sols per
fotografiar-la. El seu interès per la
informació científica derivada d’aquella
anella era nul, estaven allà simplement per
fer fotos. Recordo també que al cap d’una
estona varen entrar a l’observatori, pare i
fill, el pare amb un telescopi Swaroski de
darrera generació i el fill amb un Carton, i el
noi em pregunta: “hi ha alguna espècie
rara?” i vaig respondre desconcertat “bé...
polla blava, oques, 5 espècies d’ànecs,
becadells...”, va esbufegar i marxar
immediatament. Caram, com pugen!, vaig
pensar.
La popularització de l’observació dels ocells
té aquestes coses; ara hi ha moltíssimes
més persones interessades i això és un
argument potent per a la conservació dels
espais naturals, però en canvi els
interessos són més heterogenis i no

014. Juny - setembre/2020
sempre relacionats amb la conservació dels
ocells.
De fet, l’observació dels ocells en les
societats occidentals s’ha tecnificat molt.
Les òptiques d’ara no tenen res a veure en
pes, qualitat i preu amb les d’abans. De la
fotografia digital no en parlem. I el
digiscoping? si ja es pot acoblar el mòbil al
telescopi i fer fotos que immediatament
pots passar per WhatsApp!.
Si al camp tens un dubte sobre el cant d’un
ocell, et pots connectar a través del teu
mòbil per internet i accedir a una base de
dades de cants. Llibres i guies de camp ja
no calen, amb el mòbil pots consultar les
imatges i dibuixos que vulguis.
El darrer enginy de Swaroski es tracta d’un
monocular de 8 augments i 25 mm
d’apertura amb una transmissió de llum que
arriba al 89%, que suposa una autèntica
revolució. La prestigiosa marca austríaca
ha combinat l’òptica d’alta qualitat i la
tecnologia més avançada para la connexió
de l’enginy amb la App Merlin Bird ID i
Mammals DG, que són els responsables de
la identificació eficaç i interactiva d’ocells i
mamífers. Aquestes App’s funcionen amb
tots els smartphones. En definitiva,
enfoques l’ocell que vols i l’enginy t’acaba
indicant l’espècie. A sobre, si vols, pots fer
una foto que pots exportar a través d’una
connexió USB. Això sí, abans de sortir al
camp has de carregar la bateria que dura
unes 6 hores. La broma costa al voltant
dels 2.000 €. Certament és una eina
interessant
sobretot
quan visites països on
no coneixes prou bé la
seva fauna.
La facilitat i el baix cost
de les comunicacions
per a les economies
occidentals ha afavorit
el turisme ornitològic la
qual cosa ha donat vida
a una notable quantitat
de negocis que giren a
l’entorn
d’aquesta
activitat,
allotjaments,
restaurants,
guies,
llibreries
especialitzades,
roba
tècnica,
transports,
seguretat, etc. A l’igual
que
el
turisme
convencional, si aquesta
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activitat es fa amb mesura, és positiva... no
recordo com era abans, però si es
massifica genera multitud de problemes de
gestió ambiental que acaben anant en
contra de la conservació dels espais
naturals i la fauna.
De fet l’aspiració de molts ornitòlegs és
viatjar pel món per tal de tenir una llarga
llista d’espècies observades. Un ornitòleg
de “prestigi” no pot haver vist menys d’un
determinat centenar o milers d’espècies! Sé
que això no agradarà gens a molts dels que
llegeixen aquest article però aquest
paradigma de qui té la llista més llarga és
una frivolitat que s’acosta més al
col·leccionisme que no pas a la ciència.
La perversió d’aquest model són les
maratons ornitològiques (ara ve quan em
maten), és a dir un concurs per veure qui
identifica més espècies d’ocell en un dia en
un territori determinat. Evidentment quasi
bé tot el trajecte es fa amb automòbil i, a
vegades, amb mitjans més agosarats.
Efectivament has de conèixer molt bé la
distribució de la fauna i la localització de
determinades espècies per fer un
recorregut òptim per tal de maximitzar la
diversitat
d’espècies
a
identificar;
segurament caldrà fer visites prèvies per
preparar la ruta, i això té el seu mèrit, però
si has vist una espècie, no t’has d’entretenir
i anar per una altra, sense parar.
Francament això no es correspon amb els
valors de l’ornitologia que jo vaig començar
a aprendre als anys 70 del segle XX. Els
temps canvien i em faig vell, deu seu això...
Algú ha calculat l’impacte ambiental de
l’activitat vinculada a l’observació d’ocells
actual? Heu calculat alguna vegada la
petjada ecològica que comporta mobilitzar
tanta energia i materials quan sortiu al
camp? Heu calculat els grams de CO2 de
cada “bimbo”?.
Suposem que a Catalunya hi ha uns 2.000
ornitòlegs, en el seu concepte més ampli i
heterogeni, i d’aquests un 40% surt al camp
cada cap de setmana i fa una mitjana de
200 km en automòbil. Considerant que es
fa servir un turisme tipus mig amb unes
emissions de 150g de CO2 pe km, això
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representa 24 tones de CO2 a la setmana i
calen unes 6 Ha de bosc mediterrani per
fixar-les. Si això ho multipliquem per 52
caps de setmana a l’any, surt que aquesta
moguda genera una quantitat de CO2 que
necessita unes 300 Ha de bosc per fixar
aquestes emissions. Evidentment això són
càlculs molt aproximats, no és el mateix
anar sol a l’automòbil que acompanyat, els
quilòmetres no sempre són tants, etc. etc.
Però si fem el simple càlcul per una sortida
de 200 km (anar als aiguamolls, al delta o
al Prepirineu són molts més quilòmetres)
amb automòbil representen uns 30.000g de
CO2, si en aquella sortida has vist 70
espècies et surt la broma a 428g per
espècie.
Si al cap de l’any fas algun viatge amb avió
per veure ocells les emissions es disparen!
Anar i tornar a Londres, per exemple,
representa 0,4 tones per passatger.
Cliqueu aquí i tindreu accés a una
calculadora de les emissions dels vols.
No és cap tonteria això que plantejo. Els
ornitòlegs britànics ja han posat sobre la
taula la necessitat de revisar el seu model
d’observació d’ocells especialment intensiu
en energia (viatges) i la necessitat de
descarbonitzar-lo. De fet, quelcom ja està
canviant, la creixent popularitat d’iniciatives
com ara Patchwork Challenge, i en
particular la seva categoria “verda”, n’és
una mostra. Al nostre país, iniciatives com
les maratons ornitològiques amb bicicleta, o
les iniciatives com “ConfiNATs” de Ponç
Feliu i Toni Llobet, per observar els ocells
des de casa nostra durant confinament, la
campanya de l’ICO de seguiment dels
ocells dels jardins o dels nius d’oreneta són
una
mostra
de
la
necessària
descarbonització que l’observació dels
ocells ha d’assumir per contribuir a la lluita
contra el canvi climàtic.
Al principi d’aquest article deia que la
majoria dels ornitòlegs eren persones amb
una alta sensibilitat pels problemes
ambientals, demostrem-ho!.
Enric Carrera Gallissà
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UN PERSONATGE
Des del primer número d’aquesta revista, aquesta secció ha estat dedicada a grans dones i
homes de ciència. Per una vegada, com un humil homenatge i sense que serveixi de
precedent, hi inclouré una persona que, malgrat tenir totes les qualitats per arribar a ser-ho, li
ha mancat temps per assolir les cotes que l’haurien fet mereixedor de ser-hi inclòs. Era al
començament del camí.

ARNAU BARTRINA LUQUE (2004 – 2020)
Deu fer un parell d’anys, era
al Parc dels Estanys, quan
vaig sentir que em cridaven.
Em vaig girar i una parella se
m’acostà. Ella, la Sabina, feia
anys havia treballat a la
mateixa empresa que jo. Em
presentà el seu marit, en
Jordi.
Després
de
les
salutacions de rigor i una
ràpida
posada
al
dia,
m’explicaren que eren allà, ja
que també tenien casa a
Platja
d’Aro.
Estaven
acompanyant al seu fill,
l’Arnau,
que
en
aquell
moment era a un dels
aguaits.
Em
digueren,
orgullosos, que li agradava
molt la natura.
Al cap de poc, un adolescent guapo i tímid,
se’ns atansà. Me’l van presentar i de
seguida em va preguntar com podia fer per
observar un blauet…
Així vaig conèixer a l’Arnau. Al cap de poc
es va incorporar al grup de WhatsApp,
“Garrotxa Natura”, en el que jo també
estava ficat. Mica en mica va començar a
participar i a meravellar-nos amb unes fotos
i uns vídeos increïbles. Només dir que va
captar una marta (Martes martes) a una
altitud de 400m, una cota baixíssima per
aquesta espècie.
Era prudent amb els nius, i amb una
sensibilitat exquisida en els muntatges
audiovisuals que feia. A una curiositat
infinita hi afegia una maduresa i un
coneixement de la natura impropis de la
seva edat. Ens tenia impressionats.

Alguns de nosaltres havíem comentat que li
donaríem uns anys per no distreure’l de la
seva formació acadèmica, abans de
proposar-li la creació d’un Comitè
Avifaunístic de la Garrotxa, que no
acabàvem de fundar per manca de quòrum.
Era la persona ideal i molt jove. Ens
pensàvem que tenia tot el temps del món...
Malauradament, el 15 d’agost va trobar una
mort inesperada mentre feia allò que més li
agradava: gaudir de la natura. La va trobar
a casa nostra, que també era la seva, a
Platja d’Aro, fent un vídeo d’un peix aranya.
Un cúmul de circumstàncies fatals es van
alinear per arrabassar-nos-el. La sensació
d’injustícia i els perquès sense resposta no
desapareixen de cap manera. El dolor dels
pares, inimaginable.
Carlos Alvarez-Cros

Si el voleu conèixer una mica: https://www.instagram.com/arnaubl2004/
Un dels seus vídeos: https://www.instagram.com/tv/CBDWfG6ChcG/?igshid=cr03sk4n3ew7
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ELS PEIXOS ARANYA.
Els peixos aranya són un grup de peixos
ossis de la família Trachinidae que
comprèn 4 espècies a les nostres aigües.
La seva característica principal és
presentar una glàndula verinosa associada
als radis de la primera aleta dorsal (de color
negre en senyal de perill). Aquesta toxina la
utilitzen per defensar-se dels depredadors
(o en alguns casos per punxar les presses).
La toxina és dolorosa i en alguns casos pot
provocar reaccions anafilàctiques a la zona
afectada. El millor remei consisteix en la
neteja de la zona afectada, retirada de les
punxes en cas de quedar-ne restes i
submergir la part afectada en aigua a més
de 40ºC durant 30 min (o més si persisteix
el dolor), ja que la toxina es termolàbil i es
degrada amb el calor i anar al servei mèdic
perquè avaluïn l’estat de la punxada.
La gran majoria de casos de
punxades de peixos aranya son
deguts a trepitjades, ja que són
peixos que cacen a la sorra a poca
profunditat i, en un moment de
descuit, pot no reaccionar a temps i
quedar atrapat sota el peu. Els atacs
directes a banyistes o persones són
molt rars i solen estar associats a
moments reproductius puntuals, on
els exemplars s’agregen en grups
de desenes d’individus i es separen
del fons dansant, moment en el que
el pas d’un banyista pot provocar
que ho interpretin com una amenaça
i ataquin.
A continuació s’aprofundeix en
cadascuna de les 4 espècies d’aranyes que
tenim a les nostres aigües:
- Aranyó (Echiichthys vipera): És la espècie

més petita, rarament supera els 10 cm de
longitud i viu en platges sorrenques,
generalment de sorra fina a gra mig, on
s’enterra entre pocs centímetres d’aigua i
uns 3 metres de profunditat caçant petits
peixos que passen, que molts cops punxa
per paralitzar. És la causant de la majoria
de picades d’aranya, en aquest cas sempre
per trepitjada. És una espècie molt poruga,
que mai s’enfronta amb els depredadors
més grans que ella i marxa ràpidament a
enterrar-se lluny. A l’estiu, amb la major
afluència de banyistes, aquestes solen
marxar a més profunditat.
- Aranya blanca (Trachinus draco): És la
espècie més abundants, pot arribar a
mesurar uns 40 cm de llargada i viu en fons
sorrencs de tot tipus. Aquesta espècie té un

marcat patró de distribució per profunditat i
edat, per lo que els exemplars més petits
viuen a menys de 10 metres de profunditat,
trobant els exemplars de més de 20 cm de
llargada normalment a partir dels
10 metres. És una espècie que
accidentalment també provoca
alguna
punxada,
sobretot
exemplars juvenils que estan
caçant a menys de 2 metres de
profunditat. Hi ha documentats
alguns atacs a superfície a
banyistes, però només en el
moment precís en el que s’estan
aparellant i es separen del fons,
interpretant els banyista com una
amenaça.
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- Aranya de cap negre o lleopard
(Trachinus radiatus): És una de les

espècies més gran que tenim, poden
superar el quilogram de pes i mig metre de
longitud. Viu en fons sorrencs de gra mig i fi
a partir generalment de 15 metres de
profunditat (tot i que a inicis de primavera
es pot trobar a partir de 5 metres). És una
espècie molt tranquil·la i que no mostra
agressivitat, tot i que és la causant de la
majoria de picada a pescadors recreatius
en embarcació.
- Aranya fragata (Trachinus araneus): És
juntament amb la aranya de
cap negre, la més gran de la
família, arribant fàcilment al
mig metre de llarg. Aquesta
espècie
es
d’aigües
subtropicals, essent la més
abundant
al
Mediterrani
oriental, però a casa nostre
es escassa i només apareix a
l’època
estival.
Les
poblacions més grans les
tenim pressents a Eivissa,
essent escassa a la Costa
Brava per la temperatura més
freda de l’aigua. Pel canvi
climàtic i l’escalfament de
l’aigua, cada cop està
resultant
més
freqüent.
Aquesta
espècie
es
reprodueix a l’estiu, fent agregacions en
fons de sorra de gra mig a fi i on el mascle
dansa al voltant de la femella. El problema
és que són molt territorials i el fet que
envaeixin el seu espai, pot provocar que

014. Juny - setembre/2020
aquestes ataquin (normalment només els
mascles, les femelles, més grans, solen
fugir
o
fer
un
ritual
d’advertència, al igual que els
mascles). En aproximar-nos,
els exemplars es desenterren,
marxen una mica i de cop es
giren, fent una forma de “S”
amb el cos. Si no ens
aproximem, aniran repetint la
operació fins estar allunyats.
En cas de amenaça d’atac,
comencen a fer uns moviments
laterals de cap, seguits d’una
arrencada ràpida i passada a
ran de cos amb la espina
dorsal i les punxes dels
opercles
obertes
buscant
clavar-ne alguna al intrús. El
seu verí, a part de dolorós, pot
provocar contracció tetànica de
la zona afectada, fent que no puguis moure
la extremitat (per exemple, si et punxa el
braç, notaràs que la ma comença a quedar
entumida poc a poc). En cas d’observar
aquesta espècie, fàcilment identificable per
les taques rodones negres dels flancs, no
acostar-s’hi o capbussar-s’hi directament i,
si es vol fer, en cas de mostrar el patró
d’amenaça, retirar-se ràpidament.

Xavier Salvador Costa
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ECONOMIA CIRCULAR O LA NOVA ETIQUETA DEL QUE FEIEN ELS
NOSTRES AVIS.
Des de fa pocs anys alguns països
oficialment més conscienciats amb el repte
de ser sostenibles, han començat a
presentar projectes de llei o lleis per passar
de l'economia lineal a l'economia circular.
L'economia lineal és el que avui encara
fem: consumir recursos sense cap fre i
llençar residus per tot arreu, també sense
límit. Lògicament ja estem veient que la
contaminació d’aigües, sòls i
atmosfera,
la
pèrdua
de
biodiversitat (el rebost únic i
imprescindible) i l'escassesa de
materials i energies no renovables
ens indiquen que no podem
continuar per aquest camí. Per ser
sostenibles hem de practicar
l'economia circular, és a dir,
consumir menys i millor i reparar,
reutilitzar i reciclar tot per arribar a
generar zero residus.
És a dir, abandonar la pràctica de
“utilitzar i llençar” i intentar reparar
tots els aparells abans de llençarlos; reciclar la brossa orgànica,
reutilitzar tantes vegades com
sigui possible, la roba, els utensilis
domèstics, etc. Fins i tot s’està proposant
que, quan es compra un aparell elèctric o
electrònic, tingui un “índex de reparabilitat”,
que ens indiqui si el que comprem es pot
arreglar o al primer problema l’enviarem a
la deixalleria. Caray, quanta innovació!
Però ben pensat, què és el que feien els
nostres avis? Molt senzill: no coneixien les
bosses de plàstic, els envasos de vidre
eren apreciadíssims, es reutilitzaven fins
que es trencaven, hi havia envasos
retornables de manera que es podien
recuperar els centimets que ens costàvem.
En quan a la brossa orgànica, res de al
contenidor orgànic! A l'horta o per alimentar
a les gallines, conills o, qui podia, al porc.
Quin festí quan, ja crescuts, ens cruspíem
els animalets! La roba s’utilitzava fins que
es trencava o es passava del germà gran al
petit o es regalava a qui tenia necessitat.
Quan es trencava, per fer draps, doncs no
hi havia paper de cuina, ni paper per
netejar i pels que no ho hagin viscut: el
delicat i perfumat paper de wàter d’avui,
eren trossos de paper de diari i es feia
cacona a la comuna de la casa o en un

forat a l’hort, res dels banys impecables
que utilitzem d’avui dia. Tot això va ser tal
qual duran segles i mil·lennis i, encara avui,
una gran part de la població actual funciona
així. Tothom reciclava sens conèixer les
parauletes “sostenibilitat”, “reciclar” i no
existien els contenidors per avocar el
rebuig o el plàstic, paper, etc. Tot era
escàs, diners, roba, menjar, coberts, plats,

cassoles, no hi havia aigua corrent amb
garantia de potabilitat i quan es feia de nit,
qui tenia calerons encenia espelmes.
Ara com ara, l’únic planeta que tenim no
pot aguantar el consumisme desaforat de
mes de 7.500 milions d’habitants, hem de
tornar a fer el que els nostres avis havien
fet des de sempre. Caldrà mirar enrere i
recordar i reconèixer que es pot viure amb
menys i ser feliços. Bé, potser a alguna
cosa sí que no voldrem renunciar, com el
paper de wàter o la dutxa d’aigua calenta i
alguna cosa mes. Aleshores direm amb
vanitat i orgull (quan no convençuts de que
som superiors): hem aplicat l'economia
circular.
No cal incorre en allò de que tot temps
passat va ser millor, només cal mirar enrere
i recuperar algunes coses que els nostres
avantpassats feien molt bé i ens van
permetre arribar a la vida luxosa actual. Si
ells haguessin malbaratar com nosaltres,
ara viuríem en la misèria.
Temi Vives
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INFORME FINAL DE LA CAMPANYA
DE SEGUIMENT DEL DUC (Bubo bubo)
AL BAIX EMPORDÀ, 2020
Enguany es tanca la 21 campanya de seguiment de
duc (Bubo bubo) al Baix Empordà. Un any atípic degut
a la afectació del COVID 19 i evident-ment en les
tasques de mostratge. Climatològicament tampoc ha
estat un any gaire propici degut a l’embat de
borrasques prou importants com el Glòria, i algun altre
episodi de pluges importants, que han posat a prova
les parelles reproductores. Amb tot i gràcies a l’esforç
del nostre equip i la col·laboració del cos dels Agents
Rurals i el Grup de Suport de Muntanya, s’han pogut
assolir uns resultats certament importants.
Malgrat que enguany es preveia una campanya de marcatge de polls històrica, doncs fins al
moment del confinament social, el nombre de territoris ocupats era el més elevat des de els
inicis de la nostra recerca, la tasca de seguiment s’ha vist afectada i els resultats han estat els
següents:

EVOLUCIÓ DEL DUC A CATALUNYA
En els darrers Atles dels Ocells Nidificants de Catalunya, es
pot observar com el duc ha abandonat o desaparegut de les
zones muntanyoses per quedar relegat al pre-litoral i litoral
del país.
La pressió antròpica present en aquestes zones litorals amb
alta densitat poblacional i de tot tipus d’infraestructures, no
dona un presagi massa optimista.
1- 1975/1983
2- 1999/2002
3- 2015/2018
EVOLUCIÓ DEL DUC AL BAIX EMPORDÀ
El duc al Baix Empordà, és mostra ben distribuït sobretot a la
zona litoral i puntualment en les pedreres i talussos artificials.
Els problemes als que s’afronta l’espècie són l’alta tassa
d’accidentabilitat i la pèrdua de territoris de cria sobretot per
les molèsties d’activitats com l’escalada no regulada.
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CENS ACTUAL AL BAIX EMPORDÀ: FINALS 2020
Els territoris mostrejats, són tots aquells que en els darrers 20 anys han estat ocupats com a
mínim una vegada. En aquests sentit, passen a llista de territoris, i son mostrejats anualment.
Els territoris abandonats són aquells que en els darrers 5 anys no mostren activitat.
TERRITORIS MOSTREJATS: ……………………………38
TERRITORIS ACTIUS (MÍNIM 1 EXEMPLAR):……….. 25
TERRITORIS ABNDONATS: …………………………….12
NO VISITATS ( NO ES POT ACCEDIR): …………………1
PARELLES REPRODUCTORES CONFIRMADES: …...15

MARCATGE POLLS
El marcatge dels polls, és materialitza mitjançant la
col·locació d’anelles especials de marcatge científic,
accedint a les plataformes de cria.
POLLS DETECTATS:…..22
POLLS ANELLATS: …….18
NIUS DEPREDATS: ……..1
MITJANA DE POLLS PER PARELLA: 2,14

FENOLOGIA DE CRIA:
Enguany s’han detectat dues postes de reposició per motius desconeguts, que ha donat postes
molt tardanes.
DATA DE POSTA MÉS PRIMERENCA:…. 25.12.2.019 (Calonge)
DATA DE POSTA MÉS TARDANA:………. 01.04.2.020 (Palafrugell)

La mortalitat, a 15.8.2020, segueix la tònica general, amb una incidència reiterada en els
animals electrocutats. Es reiter que les troballes són sempre fortuïtes i que no es fa cap
seguiment en aquest sentit.
MORTALITAT:
12345-

5 CASOS DETECTATS ( A 15.8.2.020)

1.5.20 MASCLE ADULT A MONT-RÀS POSSIBLE COL.LISIÓ O
ENVERINAMENT
8.6.20 FEMELLA ADULTA A BEGUR MORT NATURAL
4.7.20 1 EXEMPLAR A ULLÀ MOTIU DESCONEGUT.
8.8.20 1 POLL VOLANTO ELECTROCUTAT CASTELL D’ARO
13.8.20 1 MASCLE ADULT ELECTROCUTAT CASTELL D’ARO
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ACTUACIONS MÉS DESTACADES:

1- Gràcies als permisos de la Direcció del Parc Natural Montgrí, Medes i Baix Ter, hem
pogut seguir mostrejant i confirmar la presencia d’una parella de duc a la Meda Gran.
Degut a les restriccions de la COVID 19 no s’ha pogut confirmar la cria. S’ha tingut
instal·lada una càmera espia amb connexió wifi, a la zona suposada de cria. Amb tot, el
temporal Glòria va inutilitzar la càmera i els seus enviaments. Gràcies també als
aparells de gravació sonors hem gravat l’activitat de la parella de ducs. Es va detectar
una presa recent (Polla d’aigua) en un dels punts on estimem que pot criar.
2- Durant el període 2.020 es denuncia juntament amb el Cos d’Agents Rurals una línia
elèctrica conflictiva dins el Parc Natural del Montgrí on durant el 2.019 si varen detectar
2 exemplars electrocutats. ACTUALMENT HA ESTAT PARCIALMENT AILLADA AMB
RECOBRIMENTS PLÀSTICS. Malgrat tot, considerem que al estar dins d’un parc
natural i la proximitat de punts de cria actius, seria molt important el seu soterrament.
3- Detectem a Castell d’Aro uns abocaments de terra, originats en una obra d’una
parcel·la urbana, que per proximitat poden afectar la cria d’una parella de ducs situada
a uns 300 metres. És posa en coneixement del departament d’urbanisme de
l’ajuntament corresponent

4- Detectem
activitats
esportives,
(escalada/senderisme) amb muntatge
d’infraestructures precàries en una
zona de Sant Feliu de Guíxols, que
afecten la incubació d’una parella de
ducs. No tenim prou dades per
confirmar el seu efecte, amb tot, els
polls han estat depredats. Podria ser
per motius naturals o per la manca de
vigilància dels adults, degut a les
molèsties de les visites. Procedim a
denunciar-ho als cos dels Agents
Rurals i el departament de Medi
Ambient de Sant Feliu de Guíxols. És
retiren les cordes. Creiem que caldria
limitar l’accés a les proximitats del
niu.
5- Un dels polls marcats amb GPS i dels
quals és fa el seguiment des de la
UB, és localitzat mort a Mont-ras. Els
motius no queden clars si pot ser per
col·lisió amb cables de llum o per
ingesta de verins. El cos del duc va
ser depredat (post mortem) per
carnívors i la necròpsia es va fer
inviable. Era el mascle reproductor de
la parella de Mont-Ras.

6- Els Agents Rurals localitzen un jove
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duc electrocutat a Castell d’Aro. Per l’anella es confirma que és un poll nascut el mateix
any a una distància de 460 metres del niu. Els Agents rurals aixequen acta i fan
despenjar l’animal de la torre. El Grup de Natura Sterna en fa amplia difusió i denuncia.
7- S’aixeca acta per part del Agents Rurals i la Policia Local de Medi Natural, d’un nou cas
d’electrocució a Castell d’Aro. En aquest cas, un mascle adult al que es feia seguiment
via GPS, en treball coordinat per la UB. S’intenta estudiar l’alta tassa d’accidentabilitat
amb Ducs a la C-31.
TREBALL AMB EL GRUP DE SUPORT DE MUNTANYA DES AGENTS RURALS DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA:
Gràcies a la col·laboració amb aquest equip, s’han pogut assolir els marcatges en indrets de
dificil accés. Sense el seu suport molts dels territoris haurien quedat sense possibilitat d’estudi i
marcatge dels polls. S’han fet actuacions a : Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Palafrugell, Begur
i Ullà.

MARCATGES ESPECIALS:
Dins un projecte d’estudi liderat per la U.B. s’han marcat 4 ducs adults amb emissors GPS. Els
resultats formaran part d’un l’estudi de risc de col·lisió en infraestructures viaries.
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UN LLIBRE (O DOS)
CETACIS, TORTUGUES, GRANS PEIXOS PELÀGICS I OCELLS MARINS
DE CATALUNYA
Autors: Llobet T., Arcos P.
Edita: Cossetània edicions
Any: 2020.
Pàgines: 16 (desplegable).
Aquesta mini-guia recull
tots els cetacis —balenes i
dofins—, i els ocells
marins —gavines, baldrigues i molts
altres—, que viuen al nostre mar. I encara
hi ha lloc per tortugues marines i grans
peixos de mar obert! Tota la gran fauna que
podrem observar navegant, o des de la
costa, amb textos de Pep Arcos —ornitòleg
especialitzat en el medi marí—, i

il·lustracions de les espècies a escala de
Toni Llobet. 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.

GULLS OF EUROPE, ASIA & NORTH AMERICA
Autors: Malling Olsen, K., Larsson, H.
Edita: Christopher Helm
Any: 2004.
Pàgines: 608.
Una de les guies més voluminoses i
completes de la sèrie de Helm, amb 83
làmines i sobre 820 fotografies en color.
Així mateix és un dels volums més
ambiciosos, ja que pretén recollir els
aspectes d'identificació, plomatges,
muda i distribució. La qualitat de les
fotografies és excel·lent, així com la
informació presentada en els peus de
foto. La qualitat de les làmines és així
mateix excel·lent, especialment en les
gavines més petites. La resta de detalls
en els textos recull la informació
necessària, quan es coneix, per
completar els aspectes importants a
l'hora d'identificar grups problemàtics,
com les estratègies de muda, d'especial
importància en les gavines. També
s'inclouen casos d'albinisme i hibridació,
molt importants en alguns grups de
gavines de grans dimensions. En suma,
la millor guia moderna sobre aquest
grup.
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UN WEB
GRO (Gull Research Organisation) http://www.gull-research.org/

Aquest és un web dedicat exclusivament al
món dels gavians i les gavines en el que
participen ornitòlegs especialistes de tot el
món. Interessantíssim per aprendre a
identificar les diferents espècies, ja que hi
ha un munt de fotografies dels diferents
plomatges classificades per mesos, és a
dir, de totes les edats, la qual cosa permet
fer comparacions amb les nostres pròpies
imatges i deduir amb relativa facilitat l'edat

UNA FRASE (O DUES)
Els dies que desaprofitem també ens els
compten. -MarcialSi fas una pregunta passaràs vergonya un
moment, si no la fas passaràs vergonya
tota la vida -Proverbi xinès-

UN REFRANY (O DOS)
Gavines en terra i el sol trist, mala cosa han
vist.

d'un ocell que haguem fotografiat. D'altra
banda, també és una molt bona porta
d'entrada a la complexitat i variabilitat que
mostra aquest grup d'ocells, gràcies als
comentaris de moltes de les imatges.
També podem trobar-hi exemples de veus i
una
extensa
i
interessant
secció
bibliogràfica.

Quan la gavina va cap a terra, vés-hi tu i
deixa la mar; si no la deixes te'n penediràs.

UN PENSAMENT
Una gaviota grande, oscura y vieja voló
sobre la balsa. Entonces no pude dudar de
que me encontraba cerca de tierra.
"Relato de un náufrago" (1970), Gabriel
García Márquez
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UN CAS DE L'ESTEL I L'ORIOL: GAVIANS
L'Estel i l'Oriol són al port, amb els avis;
han anat a fer un passeig. Fa bon dia,
encara que bufa una mica de xaloc. Alguns
ocells marins juguen amb el vent i fan
acrobàcies aèries. Altres, descansen,
posats al mar o a les roques. Tots sel's
miren una estona.

-Els marrons són els jovenets i els blancs i
grisos els adults. Si t'hi fixes també n'hi ha
que no són ni una cosa ni l'altra, són els
adolescents. Els gavians triguen tres anys
a assolir el vestit d'adult.
-I perquè els petits són marrons?

Tot d'una, l'Estel diu –Us heu fixat que totes
les gavines miren cap allà mateix?

-Perquè així, quan encara són al niu,

-No són gavines.
-Diu l'avi.
-Com que no,
doncs què són?
-Són
gavians.
Les gavines són
més petites i
només
ens
visiten a l'hivern o
quan estan en
pas.
-Val, i perquè
estan posats tots
mirant cap allà
mateix?
-Gira't
d'esquenes i ho sabràs.
L'Estel, estranyada i encuriosida, es gira. El
vent li posa els cabells a la cara i ella se'ls
treu amb la mà. Es mira l'avi, amb cara
interrogant.
-Et molesta que el vent et posi els cabells a
la cara?
-Una mica.
-Doncs ja tens la resposta. Als gavians
també els molesta que el vent els
despentini i per això es posen de cara al
vent.
L'Oriol, que durant tota l'estona s'ha estat
mirant els gavians, pregunta:

incapaços de volar, són més difícils de
veure, en confondre's amb l'entorn. I això
els salva dels possibles depredadors.
-Què és un depredador?
-Un altre animal que se'ls vulgui menjar.
L'àvia, que fins ara no havia dit res, diu:
-No m'han agradat mai gaire, aquests
ocellots, però he de confessar que veure'ls
volar és una meravella. Quina elegància!
Tots segueixen la mirada de l'àvia cap a un
ocell proper que vola davant seu, cara al
vent.
-Sembla que voli, simplement, pel gust de
volar.

-Avi, per què uns són blancs i grisos i altres
són marrons?
Carlos Alvarez-Cros
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UNA ACTIVITAT: APRENEM I PINTEM GAVIANS
Els gavians i les gavines són uns ocells
marins que, originàriament feien els seus
nius a la costa.
De fet, són ocells adaptats a la vida
aquàtica i per això tenen els peus palmats,
per nedar més ràpidament. De tota manera,
sempre
s'han
comportat
com
a
oportunistes. Això vol dir que aprofiten
qualsevol mena de menjar que se'ls posi a
l'abast. Els humans els hem afavorit molt
proporcionant-los menjar fàcil. No, no ho
fem intencionadament sinó que ells han
après a aprofitar les nostres deixalles als
abocadors i els peixos que rebutgen les
barques de pesca perquè els pescadors
els llencen al mar en considerar que no
tenen valor comercial. A més, hem eliminat
els seus depredadors naturals, com àguiles
i astors. També han après que als pobles i
ciutats estan més segurs i per això, ara hi
fan els seus nius.
Hi ha qui creu que n'hi ha massa; el cas és
que tenim els què ens mereixem. Gavians i
gavines no tenen cap culpa de ser com

són, però nosaltres sí que podríem reciclar i
no llençar tantes coses ni tant de menjar.

A aquest enllaç: http://www.supercoloring.com/es/dibujos-para-colorear/gaviotas?colore=online
podeu pintar fàcilment el dibuix des del mateix ordinador.
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Busqueu
paraules:
Gavià
Port
Depredador
Vent
Jove
Elegància

les

següents

Gavina
Marí
Volar
Despentinar
Adult
Resposta

UNA ENDEVINALLA
A uns inspiro,
a altres molesto
i de tots m'aprofito,
cares de mico.
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UN PARELL D'OCELLS I HUMANS, O VICEVERSA
ELS AMICS-OCELL DE DIOMEDES
Hi ha un ordre d'ocells marins anomenat
Procel·lariformes que abraça des dels
menuts ocells de tempesta als grans i
majestuosos albatros. El nom d'aquest
ordre deriva del llatí procella, que significa
tempesta o vent violent. El cas és que,
sembla que aquests ocells es troben en el
seu element
en les tempestes més
violentes, amb mars
embravits
i vents
furiosos, i fa la
sensació que juguen
amb el vent i les ones.
De tota manera, Linné
batejà a la família
dels albatros amb el
nom de Diomedeidae.
Diomedes fou un
heroi etoli, company
inseparable d'Ulisses
durant la guerra de
Troia. Era un guerrer
formidable, que no
dubtava a enfrontarse, fins i tot, als déus.
Així, tot i que ajudat
per Atena, ferí a Ares,
el temible déu de la
guerra, que hagué de
refugiar-se a l'Olimp.
A la mateixa guerra
de Troia, també ferí a la deessa Afrodita.
Aquesta no li perdonà mai tan gran
humiliació. Per això llançà un encanteri a la
tia i esposa de Diomedes, Egialea, fent que
li fos infidel en la seva absència. Quan,
acabada la guerra, l'heroi tornà al seu
reialme es va trobar amb un ambient
totalment hostil, propiciat per Afrodita. Tant
fou així, que hagué de buscar protecció a
l'altar d'Hera, des d'on aconseguí fugir a
Itàlia, als dominis del rei Daune. Allí
combatí al seu costat contra els seus
enemics. Però, quan el rei el privà de la
promesa i justa recompensa, Diomedes

maleí aquelles terres i
demanà als déus que
fossin estèrils mentre no
les cultivessin els etolis.
Sembla ser que Daune
acabà matant Diomedes,
moment en que els seus
companys es transformaren en ocells
marins, que es mostraven esquerps amb

qualsevol humà que no fos grec i sempre
més plorarien el seu cabdill. Malgrat que al
Mediterrani no hi ha albatros, sí que hi ha
baldrigues cendroses, ocells marins de veu
planyívola, de la família Procellariidae, que
porten el nom de Diomedes, ja que el seu
nom científic és Calonectris diomedea.
Una altra llegenda diu que el petit arxipèlag
de l’Adriàtic, avui anomenat Tremiti,
antigament es deia Diomedee perquè allí
fou enterrat Diomedes. Les baldrigues
cendroses, les diomedea, encara avui
volten per aquestes illes.
Carlos Alvarez-Cros

Pàgina 21 / 48

Sterna, la revista

014. Juny - setembre/2020

LA CARDINA I EL CAVALL BERNAT
Diríeu que tenen res en comú? De fet, són
dos eufemismes que s'empren per designar
el mateix: el penis humà.
El penis ha rebut i rep multitud de noms
populars. Passa el mateix amb el sexe de
les senyores. De tota manera, mentre que
del primer n'hi ha uns quants que
l'identifiquen amb ocells (cardina, pardal,
perdiu, ocellet, piula, polla -castellanisme
d'ús freqüent-, tita), no passa el mateix amb
el segon, que més aviat ha rebut noms de
fruites i hortalisses (figa, castanya, poma,
albercoc, codonya, patata, tomàquet,
albergínia, bajoca, bròquil, carxofa, etc.).
Tot plegat perquè, històricament, en la
nostra cultura, la sexualitat ha estat vista
com una cosa vergonyosa i pecaminosa.
Per
això,
d'una
banda,
segons
quines
paraules
referides al sexe i a
la sexualitat no es
podien dir i s'havia
de
recórrer
a
eufemismes
(especialment en el
llenguatge infantil), i
de l'altra, si es
transgredia
deliberadament
aquest llindar es
queia expressament
en la grolleria. Així,
quan es parla amb
nens, per anomenar
les parts íntimes
s'empren
(o
s'empraven)
paraules com cardina
o poma, en comptes de cigala o xona, que
tenen connotacions grolleres.
Per les mateixes raons, a les roques
singulars, la forma de les quals pot recordar

un fal·lus o un penis en erecció, en diem
Cavalls Bernats. A Catalunya, potser el
més emblemàtic és el de Montserrat. Però
en tenim d'altres molt a prop, com el que,
des de l'extrem de llevant, presideix la
platja Gran de Platja d'Aro. De fet, el nom
original seria Carall Armat. Carall és una
forma ordinària de designar el penis i deriva
del terme llatí vulgar ibèric characulus, del
mateix significat. Per tant, un carall armat
seria un penis trempant. Com que, ja a
l'Edat Mitjana, això ofenia determinades i
pudoroses orelles, es canvià per alguna
cosa que sonava de manera similar: cavall
bernat. De tota manera, a l'Empordà
sempre hem estat una mica especials (deu
ser per la tramuntana) i ens hem resistit a
no dir les coses pel seu nom. Així,

conservem dos Caralls Bernats: un dels
illots de les Medes i un roc del cap Norfeu,
al terme de Roses. Per fi, el puig Carallot
és un cim, al nord de Cadaqués.

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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OCULINA PATAGONICA, BREU HISTÒRIA D'UN NOU CORALL EN
EXPANSIÓ A LES NOSTRES AIGÜES
Es tracta d’un corall conegut per la ciència
des de l'any 1908 pel descobriment de
restes fòssils amb més de set milions
d’anys d’antiguitat (Miocè) a l’Argentina.
Com que encara no es coneixien
exemplars vius, aquest corall va ser
considerat en un principi com extingit.

podia ser d'altra manera, això va despertar
l'interès de la comunitat científica que va
començar a estudiar com progressava
l'expansió d'aquest nou corall en les
nostres aigües. Dins dels encara escassos
treballs publicats destacaríem el realitzat en
aigües de Granada i Almeria i a Catalunya

el realitzat a Tarragona.
I així va ser fins l'any 1966 en què es va
descobrir al Golf de Gènova (Itàlia) una
colònia viva d'un corall fins llavors
desconegut a la Mediterrània i que, per la
seva semblança amb el fòssil del sud-oest
Atlàntic, es va classificar com una colònia
viva d’Oculina patagonica. S'hauria trobat
així el primer supervivent d'aquesta espècie
fins llavors considerada extingida.
A partir d'aquest descobriment, i cada
vegada amb més freqüència, es van anar
trobant noves colònies vives al llarg de la
Mediterrània. Primer al Mar d’Alboran,
després costa d’Alacant, Tarragona... fins
arribar a la Mediterrània oriental. Com no

Els primers resultats d’aquests treballs
apuntaven que es tractaria d'una espècie
de corall molt oportunista, que s'estaria
expandint al nostre mar amb una dinàmica
de colonització molt activa, desplaçant
espècies autòctones i produint canvis en
les comunitats rocoses litorals. Que això
podia suposar un greu perill per a les
nostres espècies endèmiques i també per a
aquelles que estaven en perill d'extinció.
Que és molt resistent a la contaminació i
que al contrari del que passa amb la gran
majoria de la resta de coralls, la seva
expansió
es
veuria
afavorida
per
l'escalfament de la superfície de la mar. En
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els seguiments que es feien cada any en
els diferents transsectes en estudi
s'observaven el reclutament de noves
colònies incipients. Això va fer que aquest
corall passés a ser considerat com una
espècie invasora a la Mediterrània.

dècades la presència d'aquest corall i des
de l'any 2014 registrem el creixement anual
de les primeres 89 colònies identificades.
Primers punts que destacaríem:

Però estudis recents demostren que la
nostra Oculina patagonica és una espècie
diferent de la de l’Atlàntic. Estaríem doncs
davant d'un corall nadiu de la Mediterrània,
que durant molt de temps ha passat

- Les colònies són més abundants i de
major grandària en la Zona marina al sud o
ponent del municipi (Cala Vigatà a Port
Salvi) que en la situada al nord o llevant
(Esculls d’en Blanch a Cala Ametller).

- Creixement molt desigual de les colònies.

- Les colònies s’assenten
amb preferència en les
parets
orientades
als
corrents marins de sud o
sud-oest.
- L'observat en els dos
punts anteriors podria
alimentar la hipòtesi que
la
espècie
s'està
expandint en el nostre
litoral de SW cap a NE.
- Bon estat de salut,
absència en general de
paràsits
i
escassos
episodis d'emblanquiment.
- Màxima grandària i
densitat de colònies a l'Illa
S’Adolitx.
- Grandària màxima = 64 x
62 cms.
Profunditat
màxima = 20 metres.
- La densitat de pòlips per
cada 100 cm² de colònia
també és variable. Cal
diferenciar el creixement
de la superfície de la
colònia del creixement en
el seu nombre de pòlips.

desapercebut i que recentment i gràcies a
unes condicions mediambientals que li són
favorables
s'està
expandint
molt
activament. En poc més de cinquanta anys
des del seu descobriment viu en aigües del
Golf de Gènova, aquest corall hauria
passat de ser considerat supervivent d'una
espècie extingida a invasor i finalment
autòcton de la Mediterrània.

Es tracta d'un corall petri
(amb esquelet calcari) que
creix formant denses colònies de pòlips que
es fixen en substrats rocosos situats entre
0 i 20 metres de profunditat. És un parent
proper de la Madrèpora mediterrània
(Cladocora caespitosa), l’únic corall de la
Mediterrània amb capacitat per construir
esculls.
Joan Lázaro Mateo

En aigües del litoral de Sant Feliu de
Guíxols venim observant des de fa dues
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LES ALGUES DEL MAR
Quan parlem del mar, no ens podem
oblidar d’allò que no veiem sinó és perquè
viuen agrupades; em refereixo a les algues.
Hi ha espècies que son considerades per
alguns
botànics
com
una
classe
independent del regne vegetal. Són
organismes fotosintètics i poden viure tant
en aigua dolça com salada. I si ens pensem
que son vegetals és perquè s’agrupen i
adopten aquest aspecte però no tenen ni
arrel, ni tiges ni fulles. Les algues poden
ser éssers unicel·lulars (protòfits) o
pluricel·lulars i viuen al planeta Terra des
de fa 2.000 milions d’anys; en aquest
temps, han anat evolucionant i adaptant-se
a les circumstàncies ecològiques del seu
hàbitat.

espècies que hi ha, només en consumim
unes 50. Són de diferents colors segons la
profunditat on viuen i la capacitat de captar
la llum, la qual emmagatzemen dins les
cèl·lules.
Les algues són magatzems de sals
minerals i oligoelements; en general, són
riques en iode, ferro, magnesi, calci, fòsfor i
potassi i també en zinc, cobalt i silici. I no
només això, sinó que també són una font
de proteïnes vegetals que ens aportaran
tots els aminoàcids essencial. Contenen
una bona quantitat de vitamina E i de
betacarotens (provitamina A). I per acabar
d’arrodonir els seu contingut, també
contenen àcid linoleic i alfa linolènic. Com
podem veure, menjar algues és
el complement nutricional més
adequat. A tot això hem d’afegirhi que no tenen residus
d’antibiòtics ni pesticides, ni
hormones, ni grasses saturades.
Ah! I no engreixen.
Per acabar, les algues contenen
àcid
algínic
en
diferents
quantitats que pot absorbir els
metalls
pesants
(mercuri,
arsènic, plom, etc.) i d’altres
toxines del nostre organisme.
Podem classificar les algues que
mengem per colors i poden ser:
Brunes - van des del daurat al
negre; les que utilitzem per
menjar són;
Nori. S’utilitza al sushi i la
podem posar a sopes i pastes
torrant-la una mica i esmicolada.
Kombu. És ideal per
coure els llegums i cereals doncs
es couen més aviat i queden
més suaus i per menjar amb
verdures.

No és la meva intenció parlar de botànica
sinó d’alimentació. Tot i que al nostre país
no hi ha costum de menjar algues, en els
darrers anys, les hem anat incorporant als
nostres àpats per la influència dels xinesos
i les seves sopes gelatinoses, i dels
japonesos i els seus sushis. De les 25.000

Wakame. És la que s’utilitza per a
la sopa misso; la podem menjar amb
l’amanida, sopes, arròs, pasta, patates, etc.
Hiziki. Combina molt bé amb
vegetals i sobre tot amb els que creixen
sota terra (remolatxa, pastanagues) i amb
seitan i tofu.
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Vermelles –

Arame. Molt bona saltejada amb
verdures o amb les amanides.

-

Dulse. És ideal per a posar a les
amanides i barrejada amb
cereals.
Agar-AgarEn
realitat és una barreja
d’algues vermelles. La fem
servir per espessir algunes
receptes i també a les
amanides.
S’utilitza
com
additiu alimentari amb el
número E-406.
També hi ha algues verdes i
blaves que acostumen a ser
d’aigua dolça i es presenten
en pols o en forma de
comprimits,
com
a
suplement.

Espagueti de mar. La podem
menjar fregida saltejada o bé amanida; té
un bon gust de mar.
Cochayuyo. Molt interessant a la
cuina doncs la podem preparar com si fos
peix o marisc per la seva textura.

Les algues les comprem
deshidratades,
per
tant,
gairebé totes abans de
cuinar-les les haurem de
hidratar i després coure. El
contingut en nutrients varia
segons la que triem, igual
que el sabor. Algunes tenen
un gust intens i d’altres son
més suaus. En tot cas podem
comparar-ho amb cloïsses,
sèpia o espardenya o d’altres
fruits del mar. Si no les heu tastat mai,
potser ara és l’hora. Abans però heu saber
com es preparen i la millor manera de
cuinar-les perquè si teniu una mala
experiència us podeu perdre el plaer de
menjar i nodrir-se d’una manera diferent.

Esther Pardo Gimeno
.

UN POEMA: UNICEL·LULARS

Mai no estan soles,
simulen el que no són
per ajudar-se.
Esther Pardo Gimeno
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CONFINAMENTS A LA NATURA: HIBERNACIÓ I DIAPAUSA (2)
Al número anterior, no vaig anar gaire lluny
per trobar un tema per tractar i, mira, amb
el confinament... doncs vaig parlar de la
hibernació i la diapausa, els confinaments
animals. Us vaig explicar una mica el que
implicava la diapausa (repòs hivernal) pels
animals tradicionalment coneguts com «de
sang freda» com els insectes, els amfibis,
rèptils... que no poden controlar la pròpia
temperatura del cos. En aquest escrit en
canvi, us explico com funciona la veritable
hibernació, la dels animals tradicionalment
coneguts com «de sang calenta» (tot i que
ja us vaig dir que aquesta classificació era
molt simplificadora).
I doncs, per què un animal que controla la
seva temperatura decideix fotre’s a dormir
durant mesos? Si total, el teu termòstat
intern fa que, encara que vingui l’hivern, el
teu cos segueixi a gairebé quaranta graus i
la teva activitat segueixi essent tan bona
com sempre... màxim d’atenció, màxim de
velocitat en fugir o atacar, som-hi tots, onfire... per què cal posarse a dormir si fa fred?
Si jo estic sempre a
tope! Per exemple, els
ossos polars i les
guineus àrtiques no
hibernen,. Però, per
què alguns animals ho
fan en trobar-se amb
les «humils» fredorades
del Pirineu, o del
Montnegre mateix (estic
pensant en el liró gris
Glis glis, per exemple)?
Bé, com alguns potser
ja haureu endevinat és
una qüestió que té a
veure amb la factura de
la calefacció. És a dir,
per mantenir el cos a la
temperatura d’activitat normal es gasta
energia, el que fa que clar, si no n’obtens
prou amb el que vas menjant... entris en
una perillosa situació de gastar molt i tenir
un sou baix (poc menjar) per pagar les
factures. Això, a la natura pot implicar la
mort, i en la nostra societat per desgràcia
tampoc implica res de bo. Així doncs,

trobarem la hibernació, no segons la
temperatura a la qual viu un animal, sinó
segons si el que menja habitualment li
escasseja el menjar en una època
concreta.
Un os bru, per exemple, amb una
alimentació diversa basada en baies i fruits
del bosc, brots tendres de plantes i saba
d’arbres, amb una proporció vegetal que
pot arribar fàcilment al 70 i 80%,
complementat amb tot tipus de preses de
carn, perd gran part de la seva alimentació
a l’hivern. Només li quedaria la carn, i és
una quarta part del que menja. Mala cosa.
Ja no hi ha fruites madures arreu, el
mantell de neu i de gel compliquen encara
més les coses, i les preses fàcils (cries de
cabirol, d’isard...) ja han crescut i corren
molt més. Amb la qual cosa, a l’hivern
entraríem en risc. Cal posar-se a redós,
baixar el termòstat, gastar menys en
factures energètiques i esperar que torni
l’abundant i verda primavera. Un cas

semblant és el del liró gris, o la marmota,
que consumeixen un tipus de dieta que a
l’hivern (perquè ja no hi ha fruits i herba, o
perquè la fred i la neu impedeixen que n’hi
hagi prou disponible) no permet que la cosa
segueixi el ritme. Aquests en són només
uns exemples, potser els més coneguts
(«dormir com una marmota», un clàssic),
però hi ha moltes altres espècies de
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mamífers a casa nostra que es veuen
obligats a estalviar activitat a l’hivern, com
els ratpenats. En totes aquestes espècies,
cal doncs que hi hagi una època
d’hiperfàgia (menjar i engreixar-se com si
no hi hagués demà) abans de la
d’hibernació (que són uns mesos en els
quals no es menjarà res i seguiràs gastant,
encara que sigui a un ritme més lent).
I un cop estem ben grassos i arriba l’hivern,
com funciona el tema? Deixem baixar la
temperatura del cos i ja està, com les
serps? Doncs no. És un fenomen totalment
controlat, mil·limètric, en el qual passem
simplement de tindre el termòstat a 37º per
exemple, a tindre’l a 5ºC, per dir alguna

cosa. Dependrà de l’espècie. Simplement,
al tindre la temperatura del termòstat del
cos més freda gastem menys, perquè es
perd menys calor constantment cap al
medi. Com aquell que marxés uns dies de
casa i deixes la calefacció per no trobar-tela glaçada, però tampoc la deixés a tot
drap.... només una mica més baixa. Però
recordeu:
la
temperatura
segueix
controlada! Un ratpenat, per exemple, si té
la mala sort de posar-se en una cova que
es refreda massa, no permetrà que la
temperatura del seu cos baixi de 0ºC (seria
la mort) i gastarà tots els greixos que calgui
en evitar-ho mentre estigui hivernant... tot
creuant els dits perquè pugui sortir ben
aviat a recuperar els gramets de greix
perduts.

014. Juny - setembre/2020
De tant en tant però, en algunes
espècies, l’individu és despertat o s’ha de
despertar (ara en parlarem) i surt del cau
de tant en tant... per exemple... la
candelera és a l’hivern («si la candelera riu,
l’hivern és viu...») que és la data tradicional
en la qual es fan càbales per veure si
seguirà fent fred... és el mateix dia que el
dia de la marmota als EUA. I ara
pensareu... i què caram hi fot la marmota
Phil per allà passejant si estem a l’hivern?
Que no hibernaven les marmotes? Bé,
desperten al pobre animal amb la fressa i
l’obliguen a sortir una mica diguéssim, però
l’important és que no passa res, perquè ja
està acostumada a anar sortint de la
hibernació un moment, aproximadament
cada 15 dies... a pixar. Sí, sí,
clar a veure, un cos que segueix
funcionant encara que no mengi
i ho faci en base al seu greix,
produeix substàncies de rebuig!
És a dir, produeix orina... i cal
anar sortint a pixar... i això es fa
amb petits bots de temperatura
a 37º perquè l’animal es pugui
moure, és clar. Pics de
temperatura
totalment
controlats, amb els quals la
marmota surt... pixa, i a dormir,
el cos torna a 5º i a seguir... i
així fins a la primavera. Quan,
en sortir a pixar una vegada la
cosa ja té una altra pinta, i
l’animal «pensa»: «vinga cinc
minutets més i m’hi poso» es fa
una última tongada de dormir
més lleugera i més curta, i ja tornem a sortir
a menjar.
Bé, si compareu aquest text amb l’anterior
ara ja sabeu perquè una cosa (diapausa) i
aquesta (hibernació, la veritable) no tenen
res a veure a nivell biològic. Les causes, el
funcionament,
i
algunes
de
les
conseqüències que tenen per l’animal són
totalment diferents! Segur que seguireu
dient que una serp «hiberna» perquè és
com es diu en llenguatge popular, però si a
dins vostre us en recordeu que no té res a
veure amb el que fa un os bru, ja em
donaré per satisfet.
Eudald Pujol Buxó
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UN ARBRE
SERVER (Sorbus domestica)
Català: Server, Severa
Castellà: Serbal, Azarollo, Serbal común,
Serbalero
Francès: Sorbier domestique, Cornier
Basc: Gurbea, Udalacha, Zurbal
Anglès: Service tree
Occità: Serbièr, Sorbièr, Sorguièr, Sourbié
Pertany a la família de les rosàcies i al
gènere Sorbus. Procedent de la zona
latesubmediterrània (ultrapassa la zona
mediterrània i submediterrània) arribant
també a una part de l’Europa Central. Ha
estat cultivat des de temps antics.
HABITAT: creix de manera silvestre a
boscos, normalment en solitari. Viu
preferiblement en terrenys calcaris i a prop
de zones humides, encara que aguanta
relativament be les sequeres. També el
podem trobar a les vores de camins, on
potser antigament hi havia hagut algun
habitatge. El server es un arbre que es
deixa guanyar per la invasió d’altres
especies i molts exemplars desapareixen
per aquest motiu.
ETIMOLOGIA: la paraula “Sorbus” prové
del llatí, que era el nom que els romans
donaven al fruit de l’arbre. “Domestica”,
també del llatí, vol dir casa o habitatge i
s’atribueix aquest nom al fet que aquesta
espècie es solia cultivar a prop de les
cases.
DESCRIPCIÓ: arbre caducifoli, de capçada
ampla, pot arribar als 15 metres d’alçada.
Les fulles són dentades i compostes de 7 a
15 folíols de 3 a 6 centímetres cadascun i
simètriques; són d’un color verd-gris i de
color groguenc a l’anvers. L’escorça és de
color bru, força fissurada i es pot
despendre amb facilitat. Les branques que
surten són d’un color groc-verdós. La seva
llenya és densa, bona i dura, es feia servir
en treballs de torneria.
FLORS I FRUCTIFICACIÓ: les flors surten
a la primavera, entre abril i juny, són de
color blanc i amb algunes tonalitats
rosades, fan d’1 a 5 centímetres, tenen 5
pètals amb molts estams i s’agrupen en
corimbes, (en forma de raïm). Els seus

fruits són les serves, que semblen peres
petites però mes arrodonides, fan entre 3 i
4 centímetres i són de color groguenc amb
taques vermelloses. Aquest fruit, quan és
immadur, és aspre, conté molts tanins, per
tant és astringent i s’ha de deixar sobre
madurar per poder-lo assaborir bé.
Recordo que, quan era petita, cap a la
tardor, acompanyava al meu pare a buscar
les serves. Anàvem amb la moto fins a la
Vall d’Aro i emplenàvem una caixeta amb
aquells petits fruits de color daurat. Les
portàvem a casa i les deixàvem dins un
armari amb paper de diari per sota i
tapades amb un drap de cuina. Cada dia, o
cada dos, les miràvem i veiem com anaven
madurant, fins que quedaven ben marrons i
toves; llavors ja les podíem menjar. El gust
i la textura que tenen és semblant a menjar
pomes al forn. Ara, quan surto al camp i
veig un server, sempre recordo aquella
caixa dins de l’armari i la dolça olor que
feien.
El fruit conté vitamina C i es pot fer servir
per a fer melmelades i licors. Antigament es
feia servir con antidiarreic.
1 COMPARANÇA: “Eixut com una serva”,
es diu d’un home de poques paraules i poc
tractable

Mònica López García
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UNA RECEPTA
MELMELADA
DE
TARONJA
DOLÇA I CACAU AMARG
Ingredients per a 4 pots:
10 taronges dolces
2 cullerades de cacau amarg en pols
Sucre
½ llimona
Rentem bé les taronges. A una de les
taronges li trèiem la pela, que sigui ben
fina, intentant només aconseguir la part de
color taronja. La tallem a làmines que
posarem a bullir uns 10 minuts a foc mig.
Mentre, a la resta de taronges se li treu la
pell i tota la part possible de la part blanca i
les tallem en trossos que no siguin ni molt
grans ni molt petits, aprofiteu el suc que va
quedant mentre feu això ja que es podrà
tirar quan ho posem tot a coure. A una
cassola tirem els trossos de taronja, el
sucre, el suc de mitja llimona i les làmines
del la pell de taronja que hem bullit primer.
Ho posem tot a coure, vigilem i remenem
perquè no es cremi. Veureu com, a mida
que es va coent tot, es va reduint i
enfosquint, llavors tireu el cacau en pols i
continueu el procés de cocció. Per saber
quan la melmelada està feta, heu de passar
una cullera pel fons de la cassola i veure
que la melmelada queda separada. Així
dons, ho repartirem en pots de vidre

esterilitzats i els hi farem un bany maria
perquè agafin el buit. Acabada la cuina,
tocarà
acabar
els
pots
d’aquesta
melmelada, que per cert, es molt bona.
Notes meves: no soc gaire amant del sucre
a les melmelades, per tant, poso poc, poc,
vol dir unes 4 cullerades soperes. Als que
us agrada més el sucre, haureu de fer el
càlcul de per cada quilo de fruita, un quilo
de sucre. Tant la fruita com el sucre i el
cacau, si es possible que sigui orgànic.

Mònica López García

PUBLICITAT (Natura Montfred és una empresa col·laboradora de Sterna)
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
C/ J. Ma. Gironella i Pous, 1-3, 6-4 17005 –
Girona.
montfred1@gmail.com
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UNA DE FOTOGRAFIA DE NATURA.
VOLEU FOTOGRAFIAR LES AUS MARINES?
Si us agrada navegar, aquesta és la millor
opció per fotografiar aus marines. Hi ha
unes quantes espècies que romanen a
prop de terra, les costaneres, i, des dels
camins de ronda, les
platges o des d'un caiac,
ens hi podem atansar
sense dificultats per tal de
recollir-ne imatges amb
diferents llums i moments.
Però n'hi ha d'altres, les
pelàgiques, que viuen al
bell mig del mar i molt
poques
vegades
s'acosten a terra. Només
per reproduir-se o en cas
de forts vents. Paràsits,
ocells
de
tempesta,
xatracs, frarets, gavots,
mascarells,
gavines,
baldrigues, etc.., passen
la major part de la seva
vida a alta mar, i, si les
voleu veure o fotografiar,
us hi haureu d'aventurar.
La millor manera és atraure-les amb
menjar. Però com?. Després de força anys
sortint a mar amb gent especialitzada, us
explicaré el mètode que fa servir quasi bé
tothom qui s'hi dedica. Els dies previs a la
sortida heu d'anar guardant pa sec tallat a
bocins i demanar a les peixateries de
confiança que us guardin les restes del
peix. Aquestes les podeu congelar per
evitar molèsties. També hi ha qui compra
peix petit o mitjà a la llotja. La quantitat
dependrà de les hores que tingueu previst
estar navegant.
L'hora de sortida del port ha de ser força
d'hora. A l'hivern a les nou està força bé ja
que el fred és viu, i a l'estiu millor a les set
o dos quarts de vuit per evitar l'alta
insolació i perquè els ocells blancs de
seguida surten cremats, fotogràficament
parlant.
Un cop sortiu de port, aneu tirant trossos de
pa i alguna resta de peix per atraure als
gavians. Són costaners, molt nombrosos i
estan acostumats a seguir els vaixells dels
pescadors. De fet, el pa només el volen els

gavians i, en un primer moment i per
estalviar peix, és l'esquer més adequat. Si
us segueixen, ja veureu que a mesura que
aneu entrant mar endins s'hi aniran afegint

d'altres ocells que, en passar i detectar la
mola de gavians, veuen l'oportunitat de
picar alguna cosa. És important que no
deixeu de tirar peix perquè acabarien
perdent l'interès.
El resultat és fascinant. Veure que el núvol
d'ocells que segueixen l'embarcació,
cridant i intentant pescar alguna cosa, és
una experiència única.
Una càmera una mica valenta, amb zoom i
ben configurada, us ajudarà a fotografiar
les aus en vol, i una bona guia, a conèixer
les diferents espècies. Si teniu la sort de
veure cetacis, la sortida ja és per treure's el
barret.
Us deixo un parell d'enllaços d'associacions
que organitzen sortides, per si us ve de
gust aventurar-vos:
https://gepec.cat (surten des del port de
Tarragona entre cinc i set cops l'any)
https://www.apnae.org (surten un o dos
cops l'any des del port de Roses)
N'ORGANITZEM UNA?
Rosa Matesanz Torrent
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UNA DE FOTOGRAFIES BONIQUES O CURIOSES...
... de la Núria Formatger Masferrer

Un pardal xarrec
juvenil
Passer
montanus, encara
amb boqueres, al
Parc dels Estanys
de
Castell-Platja
d’Aro, el 22/08/20.
►

◄ Cotxa fumada
Phoenicurus
ochruros, al camí
de
Ronda
de
S’Agaró de CastellPlatja
d’Aro,
el
29/08/20.
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.. de la Rosa Matesanz Torrent

Eruga de nimfa mediterrània Limenitis reducta,
que s’atiparà de fulles de lligabosc fins assolir
la màxima grandària. ►

◄ Eruga de nimfa mediterrània Limenitis
reducta, a punt de crisalidar,

Crisàlide de nimfa mediterrània Limenitis
reducta, ►

◄ Adult o imago de nimfa mediterrània
Limenitis reducta.
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... d’en Carlos Alvarez-Cros

Una polla d’aigua jove tenint
cura i alimentant dos dels
que deuen ser els seus
germans
petits
d’una
llocada posterior, a la bassa
del Dofí, el 28 de juny.
►

◄ El 27 de juliol, a la
bassa de can Llaurador,
hi havia unes illetes que
recordaven
un
petit
arxipèlag tropical. Es
tractava d’una branca de
suro
mig
enfonsada
sobre la qual hi havia
crescut unes plantes.

Una papallona de l’arboç
Charaxes jasius sobre una
cagarada de gos. Res
estrany, ja que aquesta
espècie sovint hi busca sals
minerals.
Panedes,
Llagostera, 13 d’agost. ►
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UNA IMATGE VAL MÉS QUE...

En
Carlos
Alvarez-Cros
fotografià aquest mascle de
damisel·la
enguantada
Calopteryx xanthostoma, el 22
de juny, al tram mig del
Ridaura, a Santa Cristina d’Aro.
Primera citació a la vall
d’aquesta espècie. ►

◄ El 24 de juny, a Sant Feliu
de Guíxols, en Miguel Ángel
Fuentes Rosúa observà dos
exemplars
de
xucladits
Lepadogaster
purpurea;
primera cita pel Mediterrani
Ibèric!!!

El 12 d’agost, a les defenses
del port de Sant Feliu de
Guíxols, en Carlos Alvarez
fotografià
aquest
gavià
argentat Larus michahellis;
amb un plàstic amb el que es
comercialitzen les llaunes
enredat al cap. Probablement
li produirà una mort lenta.
D’una banda, hem de ser
conscients del mal que poden
arribar a fer les nostres
deixalles si no les gestionem
adequadament. De l’altra, els
fabricants i comercialitzadors
haurien de cercar solucions
innòcues
per
la
fauna
salvatge. ►
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◄ Que no ens enganyi
l’aparent somriure d’aquest
desafortunat mascle d’ànec
collverd Anas platyrhynchos,
amb una anella de plàstic
presonera dins el bec. Una
mostra més de l’efecte
directe de la nostra mala
gestió
dels
residus.
Fotografiat
per
Carlos
Alvarez
a
la
desembocadura del Ridaura,
l’11 de setembre; almenys el
dia abans ja hi era.

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 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.
PER QUÈ TENIM TANTS GAVIANS?
Més d’una vegada i més de dues he hagut
de respondre a les preguntes de per què hi
ha tants gavians, per què venen a criar als
pobles i ciutats i per què no es fa res al
respecte. Com que sóc poc diplomàtic, la
resposta no sol agradar gaire als meus
interpel·lants. El cas és que tenim el que
ens mereixem. Hi ha molts gavians perquè
hem posat al seu abast fons d’aliment quasi
il·limitades als abocadors i en forma de
descarts de pesca. Si no separem bé les
nostres deixalles ni les gestionem com cal i
si els pescadors van llençant peix al mar, el
nombre de gavians no disminuirà. I si els
foragitem de les seves zones de cria als
penya-segats costaners construint-hi xalets
i provocant-los molèsties variades en forma

d’escaladors, pescadors i excursionistes,
optaran per ubicar els seus nius a terrats i
teulades, on estan més tranquils i protegits.
Ah! I sí que s’ha intentat fer coses al
respecte, bàsicament eliminant milers
d’exemplars de colònies de cria i fent-los
fora dels nius. Tot plegat com si poséssim
un “tirita” a una hemorràgia d’una artèria
principal. La solució només passa per
eliminar les causes: no llençar menjar al
contenidor que no toca, gestionar bé els
residus d’aquests contenidors, no llençar
peix al mar i no causar molèsties a les
seves zones naturals de nidificació. Fàcil
d’entendre, no?
Carlos Alvarez-Cros
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STERNA EN ACCIÓ
A mitjan juny, veié la llum el tretzè número
d'aquesta revista.
El podeu trobar a:

http://www.grupnaturasterna.org/sterna-larevista/ 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

Durant la segona quinzena de juny, el
nostre Grup va alertar a les administracions
pertinents de l’agressió il·legal perpetrada a
Roca Rovira, a Santa Cristina d’Aro, posant
en seriós perill les diverses espècies d’aus
protegides que hi
nien així com els
escassos peus de
flora amenaçada
protegida i vulnerable. S’havia procedit a
l’obertura d’una pista i a l’estassada d’una
gran zona al cim, condicionada per a
l’enlairament de ginys voladors. Aquesta

activitat, sense cap permís, en una
zona d’alt valor ecològic pertanyen
el EIN Gavarres i a Natura 2000
vulnera
diverses
normatives
ambientals, així com la zona
d’exclusió de l’aeroport de Girona.
El 22 de juny, representants de
l’Ajuntament de Santa Cristina, la
Policia Local, la ADF Gavarres
Marítima i els Agents Rurals es
personaren a l’indret i aixecaren
acta de tot plegat.
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El 26 de juny, i amb
el
testimoniatge
de
l’alcalde de la vila, el
nostre
president,
en
Jaume Ramot, signà un
conveni de col·laboració
entre el nostre Grup,
Natura Montfred i el Club
Nàutic Port d’Aro per la
creació i edició de plafons
informatius i díptics que
han de servir per donar a
conèixer la importància i
per protegir les praderies
de fanerògames marines
formades
principalment
per posidònia Posidonia
oceànica
i
algueró
Cymodocea nodosa.

http://clubnauticportdaro.cat/ca/port-daro-i-sterna-impulsen-una-campanya-de-conservacio-dela-posidonia-a-la-vall-daro/
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El 2 de juliol, el nostre president, Jaume Ramot va concedir una entrevista a TV Costa
Brava, on parlà una vegada
més de la mortalitat d’ocell a la
C-31 i dels efectes del
confinament provocat per la
COVID-19 sobre la fauna i la
nostra percepció al respecte.
Podeu veure l’entrevista a
l’enllaç:
https://www.tvcostabrava.com/l
aia-campos/mediambient/natura/natura-sternareclama-mesures-a-la-c-31per-reduir-la-mortalitat-docells

El 5 de juliol, membres del nostre Grup i de
l’Ajuntament de Llagostera realitzen una visita al
tram alt del Ridaura per tal d’avaluar la possibilitat
de posar rètols advertint de les riqueses

naturalístiques del lloc i evitar que es
malmetin.
Només una setmana més tard, membres
del nostre Grup alertaren a les diferents
administracions del pas il·legal de motos
per la llera del tram alt del Ridaura, fet
recollit a diversos mitjans de comunicació.
https://revistabaixemporda.cat/el-grup-denatura-sterna-i-els-ajuntaments-de-llagostera-i-santa-cristina-daro-denuncien-lacces-de-motosal-tram-alt-del-ridaura/
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2020/07/13/ecologistes-denuncien-lacces-motosal/1052308.html
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https://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1820087-sterna-alerta-dels-efectesde-les-motos-a-la-llera-del-ridaura.html
Esperem que es portin a terme les accions adients per eradicar d’una vegada per totes
aquestes pràctiques il·legals i destructives d’un patrimoni de tots i que si es perd no es podria
recuperar.

A primers de juliol, el nostre
company Xavier Salvador completà
uns reculls de presència d’espècies
d’invertebrats marins i algues del
nostre litoral, amb més de 520 tàxons.
Una feinada tremenda i magnífica.
Podeu trobar-los a l’enllaç:
https://ocellsvallridaura.cat/invertebrat
s-marins

Els dies 6 de juliol i 11
d’agost, els membres del
nostre Grup, Josep Ma Bas i
Jaume Ramot, col·laboraren
en el marcatge de corbs
marins
emplomallats
Phalacrocorax
aristotelis
amb geolocalitzadors en el
marc d’un estudi sobre els
moviments dels exemplars
d’aquesta espècie.
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El 24 de Juliol, el nostre company Jaume
Ramot protagonitzà una xerrada al Centre Cívic
Vicenç Bou de Platja d’Aro, amb el títol “Ridaura, un
riu i una vall”.

El 25 de Juliol, els nostres
companys Sergio del Río i Jaume
Ramot impartiren un taller de
dibuix naturalista al Museu del Suro
de Palafrugell, en relació a
l’exposició temporal “Els ocells de
la sureda i l’entorn mediterrani”.
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Els dies 1 i 2 d’agost el nostre Grup
col·laborà amb la Societat Catalana
d’Herpetologia, l’Ajuntament de Santa
Cristina d’Aro i la Diputació de Girona en
l’organització de l’eliminació del cranc
roig americà de les basses de can Llac
de Romanyà.
Fins a una quarantena de voluntaris
participaren en la retirada del medi d’uns
3.350 exemplars d’aquesta espècie
invasora.
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El 8 d’agost, a una torre d’alta
tensió situada al municipi de CastellPlatja d’Aro es detecta la enèsima
víctima causada per aquestes línies
de disseny defectuós. Aquest cop un
duc Bubo bubo. L’anella que portava
va permetre saber que es tractava
d’un ocell nascut aquest any a no més
de 500 metres del lloc on trobà la
mort. El nostre Grup fa més de vint
anys que denuncia aquesta mena de
desgraciats incidents que delmen les
poblacions d’espècies protegides de
la
vall,
sense
que
ni
les
administracions ni la companyia
propietària de la línia hagin fet
absolutament res per solucionar-ho.
https://revistabaixemporda.cat/el-grupde-natura-sterna-denuncia-la-mortdun-altre-duc-electrocutat-a-castelldaro/
Només tres dies més tard, es detectà
un altre exemplar electrocutat, gràcies
a l’emissor GPS amb què havia estat
equipat. Es tractava del pare de
l’exemplar anterior.
https://www.diaridegirona.cat/comarqu
es/2020/08/12/segon-duc-mortelectrocutat-castell/1057038.html
Arran d’aquests fets, l’alcalde de Castell-Platja d’Aro envià, des d'Alcaldia, per acord de Junta
de Govern Local de 12 d'agost, cinc cartes dirigides a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, i
a la direcció de FECSA/ENDESA.
En aquestes traslladà el neguit del Grup de
Natura Sterna, del Grup de Seguiment del
Duc al Baix Empordà, de la Unitat de Medi
Natural de la Policia Local, i de l'Ajuntament
de la vila causat pel sentiment de
desprotecció del duc en aquest municipi,
produït per la manca de correccions als
suports elèctrics per part de la companyia
d'energia. I es demanà actuacions i
correccions definitives en aquests suports
que han estat causants, fins a dia d'avui, de
com a mínim cinc electrocucions de ducs,
una espècie que està catalogada com a
propera a l'amenaça.
El 9 d’agost, fruit d’una denúncia, agents
de la Policia Municipal de Castell-Platja
d’Aro enxamparen un pescador furtiu al Parc
dels Estanys. Sense comentaris...
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El 12 d’agost, el nostre
president, en Jaume Ramot,
signà
un
conveni
de
col·laboració entre el nostre
Grup, Natura Montfred i el
Club Nàutic de Sant Feliu
de Guíxols per la creació i
edició
de
plafons
informatius i díptics que han
de servir per donar a
conèixer la importància i per
protegir les praderies de
fanerògames
marines
formades principalment per
posidònia
Posidonia

oceànica i algueró Cymodocea
nodosa. Actuà de testimoni la
regidora de Medi Ambient de Sant
Feliu de Guíxols.
http://cnsfg.cat/ca/el-club-nauticsant-feliu-i-el-grup-natura-sternasignen-un-conveni-per-preservarles-fanerogames-marines/

El 26 d’agost, en un reportatge de
Joan Trillas titulat “Vigilants dels fons
marins”, El PuntAvui+ es feia ressò de la
labor d’investigació portada a terme aquests
darrers anys al medi marí per membres del
nostre Grup.
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Aquest any, la pandèmia provocada pel coronavirus i les prohibicions governamentals
van obligar a posposar l’assemblea anual del nostre Grup. La data escollida fou el 5 de
setembre però, altra vegada, les circumstàncies sanitàries ens obligaren a buscar una solució
no presencial. L’escollida va ser una realització a través del correu electrònic, assegurant les
votacions dels diferents punts de l’ordre del dia i la participació de tots els socis que ho
desitgessin.

Durant els mesos de setembre i octubre,
els companys Albert Mallol i Mònica López
presenten l'exposició de fustes de Catalunya i
Occitània a la Universitat de Perpinyà. Una
bona ocasió per visitar-la.

El 15 de setembre, Dia Mundial de
neteja del fons marí, el nostre Grup col·laborà
en l’organització d’una neteja submarina a les
Illes Medes.
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per José Antonio Antúnez Fernández.

https://www.ornithomedia.com/breves/let
ourneau-roselin-a-niche-pour-lapremiere-fois-en-france-en-2020/

PUBLICITAT (Clínica Veterinària Pou és una empresa col·laboradora de Sterna)
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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: grupnaturasterna@gmail.com mb 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 les revistes 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
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:
https://es-es.facebook.com/Grup-de-Natura-Sterna164351910300211/

Instagram: @grupnaturasterna
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CONTRAPORTADA: ART I NATURA
“Paisatge d'hivern amb patinadors de gel”
(1608) es un oli sobre fusta (77,3 cm x
131,9 cm) de Hendrick Avercamp
(Amsterdam
1585Kampen,
1634),
actualment al Rijksmuseum, d'Amsterdam.
Aparentment, Avercamp no podia parlar i
va ser conegut com el mut de Kampen (el
seu poble). Provenia d’una família
il·lustrada: mossèns, metges, farmacèutics i
tutors. Sorprenentment,
malgrat viure
relativament aïllat de les idees dominants al
món de l'art holandès, es va dedicar
gairebé enterament a la pintura d'escenes
d'hivern i concretament a representacions
de gents ocupades en activitats al camp i
als rius congelats. En total, Avercamp va
produir més de cent pintures d'escenes
d'hivern.
Certament, per
gaudir d’aquest
quadre cal fer
un gran esforç
visual i fixar-se
en els diferents
tipus
de
personatges. Si
es diverteixen o
estan treballant,
que fan, quines
robes porten i
quines
eines
utilitzen. Malgrat
el
fred,
els
ocells
són
abundants. Es
veu molta gent
patinant, jugant amb trineus i, fins i tot, fent
vela sobre el gel. No en va, els holandesos
encara conserven aquestes aficions i tenen
molts campions mundials en aquestes
especialitats.
Però, mes enllà o mes ençà de la diversa i
detallada descripció costumista, aquesta
pintura ens evoca dues situacions
absolutament pertinents avui dia: el canvi
climàtic i les epidèmies. A Europa, als
voltants del 1300, es va patir la anomenada
l'Edat de Gel Petita o la Petita Glaciació.
Els hiverns eren extraordinàriament freds i
va ser un període molt dur per a

l’agricultura, la salut i el comerç. Va haver
guerres, provocant tot plegat una gran
inestabilitat social. A aquest brusc canvi
climàtic (cap al fred, no cap a l’escalfament
com ens està passant actualment), s'hi van
afegir les epidèmies que van assolar tota
Europa: la pesta negra y la malària que van
persistir malgrat la frígides condicions.
El període més fred de l'Edat de Gel Petita,
es va solapar amb els 90 anys de l'Edat
Daurada holandesa. A diferència de la
majoria de Europa, la República holandesa
(que va precedir als Països Baixos d'avui),
va desenvolupar-se durant el segle XVII
glacial. Malgrat ser un país de dimensions
petites i recursos naturals limitats, va
aconseguir una gran estabilitat i prosperitat

degut a les seves inigualables flotes
comercials de pesca i comerç i també el
desenvolupament de l'agricultura, la
industria ceràmica, de teixits i les
impremtes. Aquella confluència de política,
economia, religió, i les circumstàncies
socials van crear un clima únic i fructífer
per les arts i la tecnologia, que encara avui
fan d'Holanda un país ric, pròsper i segur.
Els canvis climàtics han estat freqüents a la
història de la Terra. Ara estem vivint un
període d’escalfament del que sembla som
responsables els humans: ¿reaccionarem a
temps?
Temi Vives
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