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EIs Aiguamo1.1.s de 1 rEmpord& ocupaven antiga-
ment gaireb€ tota Ia p3-ana de 1a tradia de Roses
i deI baix Ter. Per fer-nos-en una idea, e1
massls de1- Montg;rL estar/a aIJ-l-at per 1es aigiies,
i e1s grecs, qtruan van fundar Empt1ri-es, Lro \ran
fer en r-lna i1Ia entre J.es antigues desemt>ocadu-
res de].s r ius F1uwi& i Ter .

E1s A5-grramo1-Is q1ue en resten arrui- s6n, perd,
nom6s una petita part dels que hawien exi.stit.
Qu6 ha prorrocat aquesta dessecac i 6?

Fins aI seg1-e X\/f I -XVI f I, la plana es va anar
reomp1-int per un proc6s naturaJ. de sedimentaci6
de1-s materi-al.s aportats pel-s riusr uD proc6s
af arrori-t per 1r acci6 humana, tant directament
amb 1a construcci6 de recs com indirectament per
]-a deforestaci6 de 1a serra de Verdera.

Perd a partir de1. segl.e XVI I I €s m6s di-recta-
ment 1a
mA de
1 t fr<lme,
amb m6s
mitjans
1a que
provoca
e1 pro-
gr ess i r:
desse-
cament.

car_1sa
princi-
pal. va
ser e]-
desig
d I acon-
se;tuir
noves
terres

per a1 conrelr i per a 1a ramader ia. D r aquesta
manera neixien 1es closes, curiosos prats de
pastura inr.rndabIes, cc>mpletament errvo1.tats
(c].osos) de recs i fileres dtarbres-

Tamb6 va ser 1a calrsa de dessecaci6 1a
rra1.oraci6 negatirra qtrue es f eia d I aquestes te-
rres , cons iderades insalubres i causa de mo1-tes
ma1-aJ-ties i epid&mies, sobretot de pa1-udisme.

Una cang6 de 1r dpoca recu11 aque1.1. sent j-ment:
wMares que teniu fi1Ies
si- no J-es estimetr glaire
caseu-].es a A]-bons o Be].lcaire
i si 1es rzo1-eu mortes awiat,
caselr-1es a Vi ].adamattt .
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A1 seg1e XI X s I irrcorporen noves t6cniqr:es al.
buidatge de3.s estanys . L s I j-ntrodueix 1r rls de
bombes d I aigrra mogudes per \rap<rr -

Ai-xi rra ser com 1.rextens estany de Caste3.16
( 5 qui1-dmetres de diimetre ) amtr 1es seves tres
i11es, L e1s estanys de Siurana, Vi1ac61um,
Riumors, Be3-J-caire, UJ.1.astret, Pa1-s i d r a1tresja nom€s queden req;i-strats a Ia l.rist6ria (docu-
ments de1 segJ.e X\/II i XVIII) o be srinsinuen
quan -a cat-lsa de ]-es pluges fortes acompanlzades
de l.1evantades- 1es aig0es tornen a ompJ.ir e1s
seLrs antics dominis.

Un vestigi de 1a rzida humana a 1r inici de 1es
dessecac i ot'rs s6n eIs 30 cortals qLle encara hi ha
distribuits per 1a zona. EIs cortaJ.s van ser 1-es
primeres edif icacions construides. Com que daten
d t un temps d t exp3.otacions predominantment rama-
dera, aquests ed i f ic is consten d r r:na sdr i e de
corral.s per a1 bestiar distri-truits en forma d'U
aI- rzo ltant d t un pat i centra1- i 1 I hab itatge de I-s
coEta1ets a1. primer pis. Aixl doncs, 6s una
estrttctura ben diferent de1 mas tradiciona].
cata15 -

A mitjans deJ- seg1e actua1- \ra apardi.xer urr
a]-tre factor de degradaci6: Ia construcci6
d I equipaments turlsties . Interessants i extenses
&rees varr desapar6ixer i es van transformar en
rrrbanitzacions i ma.rines (Emptrria Bra.ua, Santa
Margar ida, etc ) r i segiurament s t haur ia culmlnat
pr&cticament J.a desapar ici6 de J.es zones humi-des
empordaneses si l.rany 1976 no srl:agu€s iniciat
una imp]. ia campan)za que sota eI lema Bl.s Aigrua-
mo77s de 7'Bmpordd erl peri7l intentawa alertar
la pob1-aci6 de3. wa1or de1s estanys, i parar e1
cop de poss i-bIes noves pdrdues .

BREt, CRANTCA DE LA CA}IPAITYA DE DEFENSA

Despr6s de seEI1.es de pac I f ics conrel-rs,
I r arr ibada de1 tr:r isme va descontro]-ar ]-a s itlla-
ci6: e1s aiguamoJ-ls van comengar a despardixer a
mans de 1es poderoses urbanitzaci-ons. \/lcti-ma de
1 I exp]-otaci6 de1 terren). de 1 r especu].aci6 de1
sd1, L'i-ndret va veure destruit e1. medi natura1-
i arrossegats e1-s seus wa1-ors cientifics i
estAt i cs .

L I anlz L97 6, a 1a rer/ista gironina Pres*ncia,
Jord i Sargatal va a1g;ar 1.a pr irnera veu a f awor
de 1a se\ra def ensa . Ai x I rra comeng:ar uraa J.I.arga
campanya, que al cap de set anys de 1-J.uita sense
trewa va acabar per obtenir uns resu1.tats pa1.pa-
b1.es i ef ectius: awr:i, i des de 1r any 1-983, eIs
aiguamo1.I.s de 1 t A1-t Empord& -no encara e1-s de1-
Baix- s6n oficiosament sal.waguardats, 6s a dir,
sa1.rrats i guardats a1-hora: des1-1-ir:rats de 1- t es-
pecu3-aci6 i protegits per l-a II.ei.

Perd, L eom \ra a.rfar Ia campanlra de defensa?
De fet, el problema m€s grel.l, i eI qlue ha



estat e3. centre de 1a 3-Luita peJ-s Aigrramo1-I-s, ha
estat e1 projecte Port L]-ewant, una urbanitzaci6
de 525 Ha. amb cana1.s navegab1es i capacitat per
a 5O . OOO pers<rnes r qtru€ harria d I ocupar e1s te-
rren)rs de maresma comprest:s emtre els r ius Muga
i FIurriA.

En un pr i nc i p i , 1es acc i ons \ran anar encami -
nades sobretot a donar a con€ixer arreu (dins i
fora de1 pals ) J.a import&ncia de1.s Aiguamo1-J.s i
a demanar 1a seva immediata protecci6.

Una segona etapa, m6s acti-rra, estA caracte-
ritzada per diwers'os actes p<rPulars: <:ctlpaciorls
paclfiques de 1a zona, concentracj-crns, manifes-
tos tot aix6 r P€E intentar atr:rar 1es obres
qrJe J. t empresa urbanitzadora continuava amtr
ceLeritat.

natural istes IAEDEN, CEBE, Pere V i Depana
presenten r-1I3 projecte de 11ei de protecci6 de3-s
Ai-guamo3.ls a1s grLlps par1.amentaris cata1ans-
Fina1-ment, e1.s 7 anlzs de 11uita 1/an \rellre e1s
seus f ru i ts qllan :

EI- l-3 d'octubre de l-983, 1a 1J-ei €s aProwada
per Llnanimitat a1 Par]-ament de Cata].unlza. Es
tracta de ].a 1].ei 2L/ L983, de]- 2,A d'octubre, de
dec l.arac i 6 com a paratges natura Is d I i nter 6s
raaciona1- i reserves zc o1.6giques i botAniques
del-s Aiguamo1-Ls de 1-f EmpordA. E1s AiguamoJ-ls de1
Baix Empordi, per6, van quedar desprotegits.

p&bJ.iea 1a compra de 1-a fi-nca propietat de 1a
urbanitzadora, Llna bona manera dracabar e1
contenc i 6s , a1-hora qtrue const i- tue i x un pas de
gegant de cara a 1a conso1- idaci6 de 1 r espai
protegit-

DESCRIPCI6 DEL PARC NATURAL

E1- Parc Natural €s d i'izid it en dues Arees,
p<:1. lgions segt:rrs 1a LIei, 1es qrra3.s incl.or:en tres
zones de Reserva Natr-rra1 f ntegral.

Les dr:es Arees es troben a nord i sud de 1a
Muga respectiwament, i podem dir que s6n separa-
des per Ia urbanitzaci6 tfEmptlria brat/aI -

POTtGON 1

A1
amb e1
ptlr i. es
Mar SIar
m€s o
Pedret
Pedret
s6n 1a

nord de I.a Muga, co j-ncideix pricticament
11it de 1 tantic estany de Caste1.16 d'Em-

. A1 nord ]. imita amb Ia mar ina de Santa
ida, i segrr:eix cap a I I inter ior, passant
menys pe I cami rre 1 1 que un i a Ros es amb
. A ponent eI l- lmit 6s el caml rural- de
a Caste1 ]-6 - E1s ]. tmits sr:d i de ]. ]-ewant

La
Pollgon

Mugrreta, e1 Sa1ins i e1 mar.
Reserlra Natr:ra1 I nteg|raJ. 7-, aJ. cor de1

1- des de1. mar cap a 1.rinterior inc1-ou:



L t estany de1 Tec i a1-gunes de 1es cJ-oses
eoneglrdes amb e1 mateix nc>m.

L r Ai-gua Cl-ara ( &niea resta rrerge de 1 t ant j-c
estany de Caste1].6) ocupada per extensos canlris-
sars i ba]-cars.

E1s estanys de Pa1au, coberts de canyissars
a la part m6s profunda, i drherbassars pa1.ustres
a 1a men).s prof unda cap a 1r i-nterior,

E1s arrossars actuals.
EJ-s estanys dren Massot i I'AJ-bert.
L I estany de Mornau. Sovint cobert d I aigua,

te bones taques de 1 1 ir is grc>cs i bosquets
incipients de tamarius.

Lrestany de Vi1.aEt. Dtaigiies permanents,
tret dranys de mo1-ta secada, pob1-ades tempora1--
ment per ranunc1-es. Tamb6 s I hi trotren taques de
jonques d r aigua, aigEes 11iures, i bosquets de
tamar i us a 1 es vor es .

EI Po3- lgon L, e1 qual- inclou i en\ro1ta Ia
Reser\ra. Natr:ra1- fntegiral comprdn a m6s, de mar
cap a 1.rinterior:

La Rorzina. Zona s ituada entre e1 SaI. i-ns, e1
Grau de Santa Marg[ar ida, e1 mar i Ia carretera
Caste1].6-Rcrses (caml ral). Es formada bAsicament
per ttpecestr druna vessana i quart, limitades per
recs i vores de tamar ius . A 1a Rorri-na tamb6 hi
ha una part d I estanyols sa3-abrostls: .eIs Fangas-
sos, i Lrns estanlrs dtaigua do1Ea, els de1 Tec-

E1s a.spres. Vorejant a nord-est Ia zona
d t estanys, trobem Llna part f ormada per a1-gunes
c1.oses, i sotrretor per conrer-rs, ( winya ) .

Les c]-oses. Entre e]-s Panarde]-]. i Caste].16
s t estenen les zones de pastura i de da1 1 wolta-
des de recs i tancades ( c].oses ) per arbres de
ribera (sau1.esr pollaneres, arbres bl-ancs, oms,
freixes-..) o de p]-ana (roure matinenc, suro).
Les closes s6n inundades per idd icament per
rentar J-es sal-s que cont6 eI sdJ. - En aquesta
zona hi ha dos conjunts drestanys, e1s de Pau i
eIs de Sant Joan de]-s Erms ( o tamb6 Sant Joan
Sescloses ) .

E]-s cu].tir:s- La franja que \ra de Caste116
a la Rorrina., 43-a vora esquerra de Ia Mugueta i
e].s Sa]- ins .

P(}LTGON 2

A]. sud de Ia
Mugar la taca pro-
tegida entre eJ-s
r ius i e1 S irwent
va de mar f ins a
uns 5 km a ].rinte-
rior. MEs al sud,
1r espai protegit
remunta e1 FlurriA
des deI mar fins aI
comenE;ament del

Superficie del Parc Natural

Superlicie total del Parc Natural

dels Aiguamolls de l'Empordi 4.783,5 ha

2.3$,5 ha

2.419 ha

Poligon I

Poligon 2

Reser

Rl I

RIz
RI]

es Narurals integrals. total 867,5 ha

al Poligon l) 334 ha

al Polison 2) 532 ha

al Poilson 2) I ha



terme de Torroe1-1.a de FJ.uwiA. A1 1.itora1 queda
protegida l.a f ran ja que va de la gol.a deJ. r ir_r
fins a]- riu Ve].]..

Hi ha dr:es Reserves Natura1s Integra1.s:
Reserva Natural fntegra1- 2. Vuit 1.lacunes

entre Ia Muga i eJ. F lurri & ( ,t J. 1altnes rr en termi no-
J.og ia 1oca1 ) que de nord a sud s6n : l.a Muga
Ve11a, Itestany drEn Trlri-es, 1a Rogera, 1a
Serpa, 1-a F'onda, J.a L1-arga, l.a Massona i 1r es-
tany S irvent -

Les 11acunes, comuni-cades amb e1 FIurz5-4, i
amb 1-a Muga nom€s durant 1es crescudes deI riu,
s6n mo1.t prclperes aI mar, d I a.igr:a sa1-abr<:sa , i
tenen fondir ies var iab3.es ( 1, 5 m de mitjana ) .
Reben aigua do1.Ea deI rec de1 Mo3. 1, i ocasionaJ.-
ment del Fluwi& i de 1.a Muga. Durant les llevan-
tades, l.es onades trarresen Ies dunesr €s forma
rJn estanyol al llarg de la part interior de I-a
p]-atja i ]-raigr:a sa].ada penetra a1 sistema
1-lacunar a traw€s de la Rogera.

A1 rrol.tant de 1es masses dtaigua sf est6n Llna
estepa de sa].icdrni-a (ttsa].surarr) drimportant
extensi6, J-a qual- srinunda tempora1-ment per
efecte de les 1.I-ewantades o 1es pluges fortes.

Reserva Natural- IntegraI- 3 I1J.a de Caramanlz.
Aquesta i 1 1.a va ser formada com a resultat
d t unes obres de redragament de1. F1-urriA, eI Lg7g,
EI. bosc dren Nicanor o de Caramany wa ser ai-
11at, i. augmenti consi.deratrJ.ement e1 seu inter€s
com a mcrstra forEa intocada de bosc de ribera i
ct:m a refugi ornitd1.ogic.

La resta de zones protegides aI PoJ-lgon 2, de
nord a sr:d s6n:

Camps de cu1.tiu entre l-a Muga i e1 rec deJ-
Mol t -

CJ-oses entre eJ. rec de1 Mol. l i eI. S i.rvent,
de gtrran interds ramader i paisatgtstic. A ambd6s
ccrstats de]. Sirrrent srestenen les rtfei_xesrr
( igua1. origen qtrue 1es ttpecesfr caste1-lonines ) de
3. t anti-c estany de Sant Pere i eIs Pangasscrs.

Vores de1 FlurriA. A diferent distineia de].
riu segons e1s trams, s6n protegi-des fins arri-
bar a]. terme de Torroel ].a de F]-urriA -

Franja 1-itora1- de 1a go1-a de3- F1-u.uii aI
s[rau de]. riu Ve11;].a p].atja i ].es dunes s6n
protegides- Ltespai conserrrat sIendinda cap a
1rinterior en a1.giuns punts.



Aque.st mes d'octubre fa set anys
que el Padament de Cataluaya va
aprovar per unanimitat la Llei de
creaci6 del Parc Nattrral dels
Aiguamolls de l'Emporda- Ara €s
un bon {rtofiient per fer balang,
per analitzar l'abans i el despr€s,
perqu€ justament la campanya de
defensa dels Aiguarnolls tambe
havia durat set anys.

PROBLEttIATICA
Els problemes que tenien ies zones hu-

mides empordaneses en el moment d'ini-
ciar-se la campanya de delensa eren de tipus
molt divers. Avui dia algun d'aquests proble-
mes estan ben desteffats. d'altres en canvr es
van agreujant.

Urbanitzaci6: Amb la llei a la md ja no
6s possible fer cap mena d'urbanitzacio a
cap lloc dei Parc, per ranr el projecte "Pon
Llevant" es pot considerar totalment extingit.
No en canvi dos projectes que varen quedar
aprovats als limits matex del Parc, ,,Ampu-

:ribrava" e la F.-ribila i "Fiuvii Ndutic,, ala go-
la del Fiuvid. Esperem que les fendes i els re,
tards que varen patir durant la campanya de
defensa impossibilitin la seva cootinuaci6.

Al Barx Empordd, sembia que finalment
es podrd aconseguir la protecci6 del Ter
Veil, de la part fronral de la Pletera i de les
Basses d'en Col1, aquest [rlrim lloc gricies al
pronunciament de la Justicia, qr-re ha taiiat
les il.legals expectatives urbanitzadores de
l'Ajuntament de Pals.

Port esportiu a la gola del Fluvii:
Aquest projecte, lligat al desenvolupamenr
de "Fluvid Naudc", 6s il legal, encara que des
de diferents sectors turistics es pressiona per
dur-lo endavant. La salioitzacr6 del Fluvii
pot ser un bon argument complementari en
contra del projecre.

Control dels Mosquits: La creaci6 el
1982 dei Servei de Control de i\losquits de 1a
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Una fotogrofia histirica: l'oturodo de les
obres de Porl Llevant al jvliol de 1978.
A lo dreta, censos d'andtids i fotges ols
aiguamolls <ie l'Alr Empordd. El cens oficial
es fa.cado ony o miljan gener.
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Anecs

Fotges

Els Aiguarnolls de I'Ernpordi
aban.s I despres de pro.tecci6la
per Jordi Sargatal

ecordo com -innocentment- en el
moment en qud el Parc r,'a comen-
gar a funcionar (marg 1984) pen-
sava i deia que si la reivirrdicaci6
havia durat set anys, la construcci6
n'hauria de dr-rrar set m€s. I akd ho

deia pensant que exagerava, veient els set
anys com un periode molt llarg. Ara, passat
aquest temps veus que s'han t-et moltes co-
ses, perd en falten moites encara per acabar
de consolidar el Parc Natural. S'ha treballat
molt, pero amb mes voluntaI qr-re mirjans. a
causa de la precarietat pressupostiria. Les
de-claracions ooliticnres per tirar endavant
els Espais Protegits s'haurien de tradr.rir en
uns pressupostos com cal.

IA CATIIPANYA DE DEFINSA
La reivjndicaci6 per proregir les zones

litorals empordaneses -aiguamolls inclosos-
es va inicrar a comenQaments deis 70 a panir
de la secci6 d'Ornitologia del Museu de Zoo-
logia de Barcelona (Mani Boada. Salvador
Filella, Jordi Sargatal i Jaume Xampeny),
perd 1a campanya cle defensa prdpiament
dita va tenir l'o:igen en un anicie eparegut a
la revista gironina Presincia ei juliol de
1976, tituiat "Els aiguamolls de I'Empordd
amenagats" (Jorcli Sargatal). A panir d'aqui,
i sobretot de 1a con:runicaci6 presentada ei
setembre del 7976 al Col loqui internacional
sobre Zones Humides, celebrat a LiEge
(Vlarti Boada, Jordi Sargatai), es va crear el

Fologrofies d' Oriol Alamc,ny

"Grup de Defensa deb Aiguamolls Empor-
danesos", el qual ja des del primer momenr
comptava amb el suport de DEPANA.

La campanya de defensa es va centrar
per una banda a donar a condixer la zona i
a conscienciar la poblaci6 de la necessitat de
conseryar els aiguamo.ils i, per altra, a atutar
eis projectes d'urbanitzaci6 aprovats, bdsi-
cament el fam6s "Port Llevant" urbanitzaci6
per a 50.000 persones a situar entre les
desembocadures de ia Muga i el Fluvii.

La iniciativa final de ia IAIDEN (creada
a partir del Gmp de Defensa dels Aigua-
moils), e1 grup baixemoordands Pere VB i
DEPANA, de redactar un Projecte de llei i
dur-lo directament a1s Grups Parlamentaris
Catalans, va donar resultat i el 13 d'octubre
de 1983 el Parlament aprovava 1a protecci6
dels Aiguamolls de I'A.lt Empordi. Trista-
ment els del Baix Empordd quedaven fora
del text legal.

La proteccr6 dels aiguamolls va consti-
tuir una de les m6s clares victdries conserva-
cionistes a Catalunya, i tamb6 a tot l,Estat. A
part de 1a feina feta, un dels factors de-cisius
per aquesta victdria va ser el moment: l'inici
de la democrdcia i del govern autd-nom
catald. Potser ara. amb eis enemics de la
narura resituats en diferents mecanismes de
govern es faria m6s dificil assolir aquells
resultats, pels tipics arguments del desenvc-
lupament i "creaci6" de riquesa (ex. Aigries-
tortes, Delta de l'Ebre, Doflana, etc.)

-€7 \ _---
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Badia de Roses i del Baix Ter, a base del
control lawari, el menys agressiu respecte al
medi, va arurar e1s tractaments massius amb
avioneta i productes altament tdxics, que
provocaven grans mortalitats de tot tipus
d'insectes, peixos, amfibis i ocells.

DesapariciS de closes i fileres d'ar-
bres: El ritme de conversi6 de closes (prats
de pastura inundables) en camps de cultiu
amb la consegrient pdrdua d'interds bioldgic
i paisatgistic, ilatala de fileres d'arbres que
1es envolten ha augmentat d'engd la creaci6
dei Parc, tant per un intent d'incrementar la
productivitat com per una politica de fets
consumats davaot de possibles mesures
conservacionistes. Aki com la tala d'arbres
s'ha pogut aturar m6s o menys, l'arrenca-
ment de closes per convertir-les en camps de
blat de moro, ha augmentat.

Dessecaci6 dels estanys: L'augment
d'irees conreades en zones de1 Parc i vol-
tants ha fet reivindicar la neteja deis recs de
drenatge, e1s quals en passar per dins de Ia
Reserva Integral dels Estanys han afectat
molt negativament els nivells d'aigua exis-
tents. Aki els estanys de Castell6, Palau,
Vilahut i Momau es troben pitjor actualment
que quan es va crear e1 Parc.

Caga i pesca: L'enorme pressi6 cinegdti-
ca i en menor mesura pesquera, que patien
els aiguamoils, s'ha pogut aturar mercds a les
Reserves Integrals. Es pot dir que, malgrat
algun cas aillat de furtivisme, la normativa es
compleix b6 i s'ha aconseguit fer notar
l'ei'eae positiu de la creaci6 de reserves.

Contaminaci6: La principal font de
contaminaci6 ha estat de sempre el riu
Muga. An-ri dia la situaci6 s'ha agreujat, en
baixar tamb6 amb certa contaminaci6 el riu
Fluvid. Diverses .ieres aboquen directament
a la Reserva Natural Integral 1 les aigiies

Un dels proie<tes
m6s interessonls
dels que es realilzen
als Aigaamolls de
l'Empordd 6s el de
reintrodd'cci6 de les
<igonyes blanques,
A boix, un lliri grac,
llor molt
corocteristita del
Por< natural.

negres dels pobles de la zona Nord.
Esqui aquitic: Al riu Fluvii, sobretot a

les vores de l'illa de Caramany, l'esqui pro-
vocava sovint greus moldsties a l'avifauna
nidificant. La instal.laci6 d'una pista d'esqui
a tocar Sant Pere Pescador i la prohibici6 de
pas de barques per la vora dreta de f illa de
Caramany han disminuit el probiema.

Sobrevol d'avionetes: La proximitat de
l'aerddrom d'Empuriabrava feia que sovint
les avionetes fessin vols rasants sobre els es-
tanys, expressament per fer volar els dnecs.
Aviaci6 Civil ha prohibit sobrevolar 1es Re-
serves; ara el problema s6n els ultralleugers,
la majoria immatriculats i per tant de dificil
control.

Freqiientaci6 humana: L'entrada ar-
reu de gent: banyistes, recol lectors diver-
sos, caEadors, pescadors, ornitdlegs, fotd-
grafs, etc., havia provocat un estat peffna-
nent d'alerta als grups d'ocells, i tamb6 1a

seva deserci6 de moltes zones. El iraqat d'iti-
neraris dissenyats de manera que la gent
vegi e1 mixim fent e1 minim d'impacte o de
molestia, amb l'ajuda d'observatoris, i la
prohibici6 d'entrar a les Reserves Integrals,
ha relet la tranquil.litar de moltes zones i ha
permds que la fauna les reocupes.

OBJECTIUS DEL PARC
Els quatre objectius fkats a I'inici del

Parc s'han anat acomplint amb major o me-
nor mesura. Per ordre de prioritat, els objec-
tius i el grau de compliment han estat:

1. Conservaci6: Les Reserves Naturals
Integrals han estat sotmeses a una protecci6
estricta. perd mentre a la dels "Estanys" (RNI
1), encara de propietat privada, els nivells
d'aigua han anat balxant, a la de les "LIau-
nes" (RNI 2), adquirida per la Generalitat el
1984, s'han pogut dur a terme accions de

I luskocio de Conxo Munoz

gesti6 i arranjament que han multiplicat 1es

possibilitats d'acolliment per a la fauna, a Ia
vegada que milloraven les comunitats vege-
tals. La RNI 3 6s f irnica que ha gaudit d'una
protecci6 totalment integra, en no haver-s'hi
fet ni accions d'arranjament. Les principais
actuacions han estat:

- Arranjament. MII 2: S'han regeneraf i
ampliat dos antics estanyols de ia Massona:
la Bassa del Matd i la del Gall Mari, i se n'han
excavat dos de nous: I'estany Palleji a la ma-
teixa Massona i l'estany de la closa del Puig,
el qual a m6s ha deixat aillat un bosquet de
rlbera que esperem que pugui ser lloc de
cria per alguna coldnia d'arddids.

DEPANA, 8. 9



Bito
Morlinef menul
Agrc roig
Cigonyc blonco
Cigne mul
Anec grisel
Xorxel
Anx collverd
Xorosclei
Anec culleroi
Arpello
Aligor
Pollo blova
Fot[o
Comesllorgues
Govid orgenlof
Trenco

Aprofundint canals narurals s'ha refet
una illa a la cua de la Fonda i una altra entre
la Massona i la Llarga (illa dels cendrosos).

La millor actuaci6 per retomar 1a zona al
seu antic esplendor ha estat la regeneraci6
hidrica de les llacunes litorals, mitianlant
I'anul'laci6 parcial del rec de desguds (Mas-
sona-Sirvent) per una comporta, merces a la
qual s'ha pogut mantenir el nivell de les
llacunes entre 50 i 80 cm m6s ait del normal,
cosa que ha tingut uns efectes molt positius.
De 1es 37 ha. de superficie que ocupen 1es

llacunes norrnalment, a 1'hivem i primavera
del 90 s'ha passat a unes 112 ha., augmentant
considerablement els llocs d'aigries poc pro-
fundes -altament productius- i augmentant
la consistdncia i extensi6 de canyissars i bal-

- Estany del Cortalet: Davant de1 Centre
d'Informaci6 del Cortaiet, el 1989 es va rege-

Anec collverd ..5.305 ex
Xorxet ............. I. I 35 ex
Fotio ...... -...........7 45 ex
Anec culleroi .......260 ex
Anec xiulodor...... I lO ex
Anec grisei ...........6O ex
Morell de plomoil ..56 ex
Anec cuollorg ... ..... 40 ex
Moreil coproig .. .... I 8 ex
Oco vu|gcr........... ll ex
Eider ................... I I ex
Anec blonc .-........... 9 ex
i-
Anec negre.... ......../ ex

Cigne mut ..............6 ex
Xibec.................. I ex
Anec losc.... . ....... I ex

Compasici6
numirico d'anatides
i fotges en el cens de
gener de 199O.IOfAL 7.775 ex

1990
4

35+ {l)
t6
3
2
2
I

24AO i

4i
4 \Pl
t0
J
l+

124/ 1

40/43
OJ

17 11l

nerar un estany de 18 ha., que s'ha eviden-
ciat com un bon punt de cria per diverses
especies (Anec coll-verd, fotya, camesllar-
gues, cabusset, xarrasclet i fredeluga), i
tamb6 d'hivernada per anailds i fotges. A
mes 6s un 1loc que acull i conrenta la maioia
de visitants, rebaixant notablement 1a
pressi6 en d'altres punrs de ia reserva.

- Arrossarc: L'any 7985 es va recuperar e1

cultiu de l'arrds a la finca del Matd (40 Ha.),
d'on havia desaparegut el 1958. Actualment
al Mata i finques properes ja hi ha unes 150
ha. d'arrossar, i continua en expansi6. El
control de pesticides i ia l.rundaci6 hivernal
fa que siguin bons liocs de cria i d'hivemada.

- Recuperaci6 de closes: Des del 1985
s'han anat recuperant les closes que hi ha a
tocar el Cortalet, de propietar p(rblica, i s'esti
duent a terne un programa de reconversi6
de camps de blat de moro a closes, a la zona
del rec Corredor (inicialment 20 ha.).

- Hiuernada d'dnecs: Ei nombre d'inecs
i fotges comptats ai cens de gener no ha
parat d'augmentar, amb aigunes frenades
degudes a anys de mala c::ia del coll-verd, o
a la dessecaci6 de la Reserva lntegral dels
Estanys. De la mitjana d'uns 500 ex. abans de
la prorecci6 als 1.77i del gener del i990 els
progressos s6n evidents (uegeu quadre).

- Nidificacio: De les espdcies nidificanrs,
lamajoria s'han mantingut en nombre, enca-
ra que potser augmentant una mica l'dxit
reproductor (.uegeu quadre). Hi ha perd rres
especies molt significarives que han aug-
mentat considemblement els seus efectius:

BITO: La primavera det 7984 se'l comen-
ga a veure i es considera de nidificaci6 pro-
bable el 1985. E1 1986 hi nien 3 parelles, 2 el
1987, 3 el BB, 3 el 89 i 4 eI 1990.

A l'esquerra, una parella de xarrdsclels en
uno closa inundado. Localmenl se'ls
anomend "9.oncdires" i s6n el simbol del
Porc Natsral.

A la dreto, l'estany del Cortolet i la
u rboniEaci6 d'Empu riab rava.

A l'esquewa, evolucid del n{mero de parelles
nidi{kants d'algunes esp&ies al pon.

NC: No censof
-; Absdncia de l'esp*ie <om o nidificant
+.: Afegit darrera un nim. significo sospila
de major quo,ntitolt
(Pr):6rio probable
(1) Augmenl degut a un millor censr;,ment

Sembla que de tota 1a Peninsula Ibdrica
nomes nia a1 Delta de l'Ebre i als Aiguamolls.
Segurament anaven.arribant ex. a l'hivern
procedents de la poblaci6 centreuropea,
que eren sistematicament afusellats. La
tranquil.litat oferta per les reserves va provo-
car avial la seva nidiflcaci6.

ANEc cou-r,nRD: De 2oo-z5o parelles
eI 7984 a unes 2.400 el 1990, el salr ha estat
espectacular. L'explicaci6 6s 1a millor pro-
tecci6 durant la cria, a la rnilia veda i els
refugis hivemals.

ARPELLA: El 7984, hi havia 1 parclla, ara
n'hi ha 9. La tranquil.litat de les zones de cda,
els refugis hivemals i segurament la poca
presdncia de pesticides en s6n 1'explicaci6.

- Augment d'inuertebrats: Actualment
s'esta seguint la poblaci6 de papallones
dir-imes i noctumes, i s'ha notat ja un incre-
ment notable en quantitar i diversitat. Tamb6
es no[a un increment en els invertebrats
aqui.tics (libdl'1ules, quirondmids, etc).

- Reintroducclors: S'estan duent a terme
els seglients proiecres:

DAINA: Els primers ex. (1 mascle i 7
femelies) varen ardbar de1 Pardo (Madnd) e1

1987. S'han adaprat molt b6, (29 ex. a .iuliol
del i990) i han de servir per conrrolar la ve-
getaci6 de la Reserva Inregral de les Llaunes.

CIGONYA BIANCA: El 7987 varen ar-
ribar, procedenrs del Zoo de Barcelona, els
cinc primers exemplars entre ells la farnosa
Guita. Es tracta de sedeniaritzar. exemplars
nascuts en captivitat i posteriormeni, a partir
de la poblaci6 sedentaria nidificant, recrear
una poblaci6 salvatge migradora, donat qr-re
e1s polls emigren encara que els seus pares
no ho facin. Actualment hi ha 3 parelles re-
productores.

1984

5+
to/12

2OO/250
7/B
arD.r

l

40
2s/30

4
2

r985
(Prl

t0
t0,/11

f fP,t
3so/ 4oo

B

2lPl
I

I

1987
2
12
7

1988
3
1t
ll
I

I lPr)

r 200
?

r 989
3

NC
l4
2
I

60a/650
4

23
?l

NC NC
25 20
15 35
22

80 NC
35 30
66
l3
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J. Investigaci5: En aquest camp s'han
fet poques coses. tret d'algunes tesis i tesi-
nes, i 31gun conveni puntual amb :llgllll,l
Universitat. S'estan segr,rint b6 les pobla-
cions d'ocells (censos, anellament. atl'"ls de
nidificants sobre 1 lim, ...), cle papallones.
certes comunitats vegetals i la lirnnologia.

Caldria r-rn Conveni ampli de cof iabora-
ci6 amb ies Universitats, per seguir ci'aprop
l evolucio tieis ecosistemes protegits i per
conilxe'ls i gesrionar-los miilor.

4. Integraci6 de la poblaci5 del Parc:
Aquest ha estat el punt m6s diflcii, a callsa
sobretot de les reticdncies iniciirls i enfronta-
ments per caqa, taies d'arbres, nivell d'ai-
gues, etc. L'ajut dei Parc en alguns aspectes
(cenes plagues). 1es subvencions i col labo-
racions tecniques. i la recuperaci6 de cllades

unit:iries (Festa dels Nlasos) estan canviant el
clima inicial.

El Parc ha d'acabar volgut pels habitants,
sempre que sigui de bona ie. Els enfronta-
ments arnb gent poc escrupulos:r i contrdria
l tot interes col lecriu s6n ine"'ttables.

tiNlgs or FUTUR
Com s ha vist, en algrlns sspectes.

I'interds Cels Aigr-rarnolls no para de cr€Lxer.

Aviat. juntarnent :rmb el Deita de 1'Ebre en-
treran a fomrar part de la Llista c1e Zones
Hnmides cl lmponincia lnternacionel se-
gons ei Conveni de Remsar. A nt6s el ConritB
l1Ats (Pro-granra Hon-ie i Bio.sfela de ia
UNESCO) esp:r-a.iol v:1 eL)rovar inicielrnent
la seva cleclara-cro collt lt ltcscrya de 1'.r

Biosfera. Cal perr):
Adquirir o erpropi:rr le licscrue Intcgral

dels Estan.,.s per torD3r la a I'estat c1'aigue-
nroil, sen.sc efuctar cls crrititrs propcrs. cosat

. :i...::: .,

,$, l'esquerra,
;;nc im*ige
fiiv*rn*i de js
iiacur:*r de i*l
ld*ss*nl:, amb
e, Prrineu de
{cns. A sala, un
rr?ds<J* <le
dsino.

factible traqant nous recs de desglris.
- Fer r-rn Pla de protecci6 i recuperaci6 de

Ies cioses. Seria absirid gastar diners desse-
cant terrenvs per convenir-los en cultius
productius. en el niarc d'una Europ:r amb
excedents agricoles.

- Fer un Pla de protecci6 de les dunes i
de Ia fagana litoral. mitjangant una Resen'a
N'{arina que abasri de la lvluga a1 Fluvid.

- Reduir la contaminaci6 del riu Muga.
provocada bisicament per Figueres i irea
industrial circumdant, com tamb€ dels altres
rius i rieres de la zona.

- Acabar el Centre d'lnformaci6 i d'Acimr-
nistraci6 del Parc. al Cortalet.

- Dotar els Parcs d'uns pressupostos dig-
nes i suficients que eis tregtlin de la incligdn-
cia econdmica en qud es trobeo acntalment,
ni que sigui pel f-er que els Parcs s6n un veri-
table aparador de la politica de conservacl6
de la Natura que fa un gov€m.'

,,':-,, -.:-i ,, r; -r,,.!L.;.i.!i.;ili

i a! .::rijli :.:;. l:: S;5;*!.9trt!q?alr'')!.I'tJjE

I)EP,L\,\, 8 I I

CIGNE MUT. La prir.nera parella va arrl-
bar (regal de l'alcaide de Barcelona al de
Castell6 d'Empiiries) ei 1987, Actuaiment
n'hi ha 3 parelles. dues cle 1es quals s'han
reproduit. Hi ha documents del segie XMII
que comenten la seva abunddncia a la zona.

POLLA. BL\VA. El i989 en un proiecte
conjr-rnt de DEPANA i ei Parc, es varen alli-
berar 38 ex. procedents de Doiana. Aquesta
espdcle es devia err-tingir com a reproductor,
cie Catalunya. a comenEements de segle. El
juiiol del 1990 s'ha comprovat la cria d'al-
menys una pareiia amb 3 pollets.

ESP.AR\TR CENDROS. Ilitiangant ia tdc-
nicr del hrckin.g ' s incent:t qtre iomi :t nier
en herbassars de 1a zona. i abandoni el r-ret-ast

costum de criar en els sembrats.
- Races clomistiques aLLtAcbnes. Actr:al-

ment s'esta intentant recuperalr la l'aca mari-
nera, a pertir de la vaca menorquina, i s'esti
treballant per aconseguir un ramat ci'ases
clielans. a pen Je Iintere> !'orn J r:lccs
elltoctones, s6n uns bons aliats per gestioilar
correctament les cioses.

2. Educaci6 arnbiental: Els P:rrcs i les

R(scrves N.rtural: h:Ln Je servir. 'crnpr( (-lu('

aixd no sigr-ri incompatible arnb la conserva-
cio. per establir un moclel cle gesti6 del terri-
tori r per donar un exemple cie relaci6 honre-
niltura. L'afluEncia de visitants als Pltrcs s ha

cl eprolirar per ecir-rcar. El problema es plan-
teja quun rina mejoria no enten els rttissat-
ges, sirrplement perque t6 r,rn alrre codi cle

conducta o de llengu:rtge, per alrd cal atretl-
re'ls. impressionar-los i a partir d aqr-ri edn-
c'.rr-1os. Per uixd a1s Aiguarttolls s'estl) ass:r
jant, '.rmb ixit, una clisciplir-rrt cittt cteicnr ne
ccss)riameni enterior e l'eclucaci(l rrrlbieri
rrrl. e.s tracta cle 1e seclrrccirl lirltllientel.



-Itineraris didàctics

Observació d'ocells al parc natural dels
Aiguamolls de l'Empordà*

Jordi Sarga/al i Josep del Hoyo

• AQuest tele! pef1any allibre dels maleixos autors de rarticle titula!: Els ocells del Parc Nal.utaI dels Aiguamolls de1~ edita!: per
Lyrul Edidons ¡ que ili és a la venda a les libreries.

-

ttlnenlrI A per la Reserva
Integflll de Iee U.Une8

!Nd I fIMI: El Cort*t D!.ndI: -4-5 hores ...
.1':. peu 0beeI Atdul..: mUIOr al mali

Se surt ben bé des de davant del
CortaJet, on s'ha projectat i hi ha en
fase de realització l'arranjament
d'un estany d'aigua dolça de poca
fondària i unes 18 ha d'extensió el
Qual, en principi, estarà inundat tot

- l'any excepte ets mesos més calo
rosos (juliol-agost). També hi ha
prevista la construcció de dos ob
servatoris. un d'ells enfront mateix
del Centre d'Informació.

Del Cortalel hem d'anar en direc
ció al mar pel carni que hi ha entre
el mas i l'aparcament Primer es
travessa una zona de doses. Si és
temps de migració cal prestar aten
ció ats nombrosos pelits ocells que
veurem als arbres que limiten el
carni, ja que no tots seran rossi
nyols o tallarols de casquet. En
aquest temps sovint es veuen la
cotxa cua-roja, la bosqueta vulgar,
el mastegatatxes, i diverses espè
cies de mosquiters i de tallarols,
com la tallareta vulgar (alguns dies
en gran nombre) o el tallarol de ga
rriga

- A uns 250 metres de l'inici, a mà
dreta i accessible des del mateix
carni, veurem un obIerv8torf enl.Jo.
rat des d'on es poden veure els
centres de cria, per a posterior rein
traducció•. de cigonyes i daines. En
un futur està previst reintroduir dai
nes a la Reserva Integral de les lla
cunes salobroses per substituir, en
la seva funció controladora de la
vegetació, els ramats de xais i de

_ cavalls que actualment hi pasturen.

En alguna de les fileres d'arbres
que es veuen des d'aqui, també ob
servable més endavant .;fes de l'ili
nerari, cria una parella de gaig blau.
Com que el lloc concret de cria va
ria cada any. el millor és esperar,
des de punts amb bona visibilitat
sobre diversos prats I fileres d'ar
bres, que el lIampegueix blau bri
llant del seu inconfusible vol delati
la seva presència. o'anres ocells
interessants, com el picot verd o la
puput, amenitzaran l'espera. Pel
que fa a aquest darrer, cal remarcar
que la puput hiverna a l'Empordà i,
per tant, és possible observar-la
fins i tot durant les fortes gelades
de gener i febrer.

Prosseguint l'itinerari s'anit5a a
un petit mirador des del qual es do
mina una bona part del sistema lito
ral de llacunes. Des d'aquí, a la tar
dor i sobretot a l'hivern, poden ob
servar-se bones concentracions
d'anàtids i és freqüent veure aixe
car-se grups d'uns quants cente
nars d'ànecs espantats per alguna
de les nombroses arpelles vulgars
o de les escasses arpelles pal·lides
que hivernen en aquest indret. Els
anàtids són probablement els
ocells que s'han vist més benefi
ciats per la protecció -sobretot per
la prohibició de caçar- que han re
presentat les Reserves integrals
del Parc. Els censos d'hivernada
del mes de gener donaven una mit
jana de 300-400 ànecs abans de la
protecció. Des de llavors, peró,
l'augment ha estat constant, i el
1989 s'ha arribar a superar els
7.000 exemplars. Les espècies re
presentades en aquesta época, per
ordre d'importància numèrica, són:
l'ànec collverd (3.700). el xarxet
(1.400), el xiulaire (300) i el.cullerot
(250). En nombre més reduit: també
hi són presents tots els anys el gri
set. el morell de cap roig, el morell
de plomall i l'ànec blanc, aixi com
un petit grup (d'entre 3 i 10 exem
plars) d'oca vulgar. Des del mirador
també és freqüent veure grupets de
bernats pescaires i de martinets
blancs desplaçant-se d'una llacuna
a unaahra.



Ma" a prop del mirador es passa
un pont eobnt el rec Comtdor.
Aquest rec aporta aigua dolça a la
lIaOJna de la Massana i, precisa
ment per això, aquesta lona esta
coberta per un extens canyissar. El
mateix pont o les immediacions, a
primera hora del mati, quan els
ocells estan més actius i encara hi
ha pocs visitants, pot ser un lloc
molt bo per veure passeriformes de
canyissar. Durant tot l'any hi abun
den el rossinyol bord i el trist, i
aquest és un dels llocs on més ve
gades, i des de més a prop, s'ha
vist la interessant boscar1a mos
tatxuda. A l' época de cria s'hi afe~

geixen la boscar1a de canyar i el
balquer, en bon nombre, i, moU
més escas, el boscaJer comú. Per
detectar la preséncia d'aquests
ocells, i per poder observar els que
més ens interessin, resulta de gran
ajuda conéixer els seus distintius
cants. En aquest canyissar també
crien algunes parelles de martinet
menut, una d'arpella i una altra de
bitó, si bé on més possibilitats hi ha
d'observar aquest ardèid esquiu és
a la zona dels estanys dolços.

Després del pont, l'itinerari conti
nua uns 100 metres entre canyis
sars i fileres d'arbres fins als arros-
sara. Aquests conreus poden apor
tar bones observacions en qualse
vol època, ja que el Parc els manté
inundats permanentment, excepte
en el moment en qué s'ha de pre
parar la terra (febrer-març), i per
aixó atreuen bon nombre d'ocells
aquatics, bàsicament ardèids, anà
tids i laro/im/coles. A l'época de cria
als arrossars s'hi fan petites colò
nies de cames llargues, s'hi veuen
niarades d'énec coll-verd I també
s'hi troben nius de cuereta groga
A1tres espècies que nien pels vol
tants utilitzen sovint els camps d'a
rrós per alimentar-se, com passa
amb l'agró roig. el bitò i l'arpella En
el temps de la migració prenupcial,
i sobretot durant l'abril-maig, els
arrossars s'omplen de limicoles, ja
que els camps acabats de llaurar
ofereixen bones superficies llimo
ses encara lliures de vegetació. Les

espècies més freqüents són la
gamba roja, la valona, el batallaire,
el tétol cuanegre i el becadell, en
cara QUe també s'hi poden obser
var la majoria de limicoles euro
peus. En els dos passos migratoris
s'hi pOden obs8Var els fumarells i
xatracs habituals (atenció al fuma
rell alablanc durant el mes de maig
i al xatrac gros a finals d'estiu, ja
que són força regulars), i com a ra
resa cada cop més habitual cal es
mentar el capó reial, el Qual s'ob
serva sobretot durant l'octubre. A
l'hivern, els camps d'arrós inundats
s6n visitats assiduament durant el
dia per ardèids com els bernats
pescaires. els martinets blancs i els
esplugabous, i al capvespre, i so
bretot durant la nit, pels anàlids, en
cara Que alguns de costums més
diürns, com roca vulgar i l'ànec
blanc, s'hi poden veure a ple dia

Un cop s'ha arribat als arrossars
l'itinerari segueix cap a l'esquerra.
però primer valia pena fer una peti
la desviació cap a la dreta, d'anada
i tornada, per arribar-se a l'aguait
de ta Closa del Puig (aguait enlairat
de fusta). Des d'aquest observatori
es poden veure, d'un costat, els
arrossars, i de l'altre. una closa on
s'esta recuperant un estany i al fons
un bosquet de ribera aillat on s'està
afavorint l'establiment d'una colò
nia d'ardèids arboricotes (el focus
d'atracció -a part del bosquet a'i·
lIat- és una gàbia amb ardèids nas
cuts al Zoo de Barcelona). Aquest
estany és un bon lloc de pesca per
als ardéids, i entre abril i setembre
també s'hi observen freqüentment
tortugues de rierol.

Tornant a l'itinerari principal, que
passa entre els canyissars de la
Massona (a reSQUerra) i els arros
sars (a la dreta), trobem l'~tt del

'GaI Mañ. AQUest aguait permet
l'observació de la bassa del Gall
Mari, connectada a la Massona, i
del canal que uneix aquesta lIaeu
"na amb la Uarga ~s bo a l'agost
setembre per a limicoles donat el
baix nivell de les seves aigües, i a
l'hivern per a anàtids, durant el dia
a tes llacunes i al capvespre bai·

-



xant als arrossars. La part de darre-
re de l'aguait estd encarada a Po-
nent i per aixo permet seguir l'evo-
lucio dels dnecs a contra llum quan,
estimulats per la progressiva fos-
cor, van a alimentar-se als camPS
d'arros. Alguns dies, el vol dels
dnecs amb un fons de cel rogenc i

el xiuxiueig de les seves ales Po-
den donar les darreres satisfac-
cions ornitologico-paisatgistiques
de la jornada al visitant que vulgui
tornar de fosc al Cortalet o al Mas
de Matd.

Deixant els arrossars, l'itinerari
segueix per una zona de jonqueres
fins a l'aguait det Mati, el qual Per-
met l'observacio de la bassa del
Matdr i de Ia meitat interior de la
Massona. Aquest lloc 6s bo Per ob-
servar ocells pescadors en Pas o
hivernants, com els diferents cabus-
sons, el corbmari gros o l'dguila
pescadora (alguns dies cada any),
per veure les espdcies que transi-
ten entre el sistema de llacunes i

els arrossars, com fan els arddids, i

per observar els andtids i les fotges
hivernants. Als capvespres d'hivern,
des de l'observatori del Matd, es
poden veure les concentracions,
abans d'anar als dormidors, d'arPe-
lles (a vegades fins a 20). La vigi-
ldncia dels canyissars i els balcars
visibles des dels aguaits del Matd i

del Gall Mari pot produir bones ob-
servacions del martinet menut, de
ral.lids i de petits ocells de canyar,
en funcio sempre de les diferents
dpoques.

De l'aguait del Matd l'itinerari
continua vorejant el rec de la Mas-
sona, que uneix aquesta llacuna
amb l'estany Sirvent, per travessar
aquest rec en direccio a mar, abans
d'arribar el cdmping. El cami conti-
nua entre uns prats inundables i el
cdmping fins arribar a la platja. En
aquest ultim tram es travessa una
zona de canyissar esclarissat i sali-
corniar inundat a l'hivern, que pot
proporcionar alg unes observacions
interessants tant de passeriformes
com de rdl.lids.

En arrlbar a la platja trobem una

de seguir la platja cap al nord fins
arribar a la Rogera. Durant el reco-
rregut i cap a l'interior es van veient
les llacunes (es tracta d'una zona
d'acc6s totalment restringit, Per
evitar moldsties a l'avifauna), de les
quals a l'hivern, i espantats Per les
nombroses arpelles, se'n poden ai-
xecar lorga centenars d'dnecs. En
6poca de cria en aquesta Platja hi
nien les espdcies m6s tipiques dels
sorrals, com el corriol camanegre,
en nombre abundant, i el torlit i la
terrerola vulgar de forma molt m6s
escassa. Aqui mateix en dPoca de
pas hi podem trobar qualsevol sor-
presa, com per exemple el mussol
emigrant o algun passeriiorme can-
sat que intenta amagar-se entre
l'escassa vegetacio.

A la Rogera hi ha un Petit amaga-
tall des d'on observar la llacuna i on
es poden passar estones molt
agradables. En 6poca de cria s'hi
poden veure les poques esPecies
que es reprodueixen en aquest lloc,
com el corriol camanegre, ja es-
mentat, i els ocasionals xatrac me-
nut i la gamba roja, pero en canvi hi
ha nombrosos estiuejants, bdsica-
ment limicoles i arddids. En dpoca
de pas la Rogera 6s bona per ob-
servar limicoles ixatracs, i 6s el lloc
on solen aturar-se els flamencs. A
l'hivern, hi ha dies que la Rogera
queda ennegrida d'dnecs de dife-
rents espdcies; tamb6 s'hi veuen
nedant cabussons coll-negres i

corbs marins i, a les vores, marti-
nets blancs, nombrosos bernats
pescaires i volades de becuts i Pi-
gres. Als capvespres d'hivern la
platja de lq Rogera serveix de dor-
midor als becuts (uns 100) i a les
gavines rialleres (de vegades fins a
6.000).

Per continuar l'itinerari cal traves-
sar la Rogera per la platja, conti-
nuant cap al nord, i agafar el caml
senyalitzat que porta cap a l'interior
tot travessant salicorniars on a la
primavera se sent, de forma cons-
tant, el bonic cant de l'alosa.

Al cap d'una estona els alicor-
niars deixen pas a uns prats salo-

torreta d'aguait des de la qual es
poden fer bones observacions d'o-
cells marins hivernants, com la ca-
ldbria agulla (alguns hiverns fins a
40 exemplars) i el gavot. Altres es-
pecies menys freq0ents son l'dnec
negre, l'dnec fosc i l'dider. En dies
de tramuntanades i llevantades, a
la badia entren mascarells i baldri-
gues, tant la cendrosa com la pufi,
que son visibles des de la platja es-
tant. Les llevantades o tempestes
de l'est, molt espectaculars des
d'aquest punt d'observacio, son de
vegades especialment fortes en
aquesta zona degut al fet que, en
trobar-se al mig de la badia, les
ones arriben perpendiculars a la
platja. D'octubre a marg, cada any
alguna llevantada 6s prou forta
com perqud les onades travessin la
platja i inundin totalment els prats
salobrosos, moment en el qual la
superficie inundada dels aigua-
molls augmenta considerablement
i aixo els fa mes atraients per a mol-
tes espdcies aqudtiques en pas o
hivernants.

De la torreta d'observacio s'ha



brosos (prats de can Comes) molt
interessants. Aquests 6s un dels
sectors del Parc, juntament amb les
proximitats de l'estany de Vilahut'
on a partir del maig sol instal'lar-se
una parella de trenques. Aquest ld-
nid 6s una de les esPecies que do-
nen importdncia ornitologica al
Parc dels Aiguamolls Perqud, tot i

que ho fa en escas nombre (unes
cinc parelles), a tota la Peninsula
lbdrica nomes cria en dues altres
localitats. Tamb6 6s en aquests
prats on es fan la majoria de cites
de la piula gola-roja en ePoca de
pas (sobreiot a finals d'abril-
principis de maig, moment en qud

i6n mes detectables Pelfet de Pre-
sentar plomatge estival), esPdcie
registrada anuilment al Parc dels

Aiguamolls. De forma menys regu-
lar tamb6 s'han observat aqui al-
guns grups de corriols pit-roig. A
l'hivern s'hi veuen bones concen-
tracions de fredelugues i daurades,
torlits i grans volades d'aloses vul-
gars i diferents fringil.lids. Llavors,
tant l'esmerla com, mes rarament,
el falco pelegri han estat vistos en
aquesta zona aprofitant l'abunddn-
cia d'ocells.

Quan el caml arriba a un vial pe-
dregos (vial principal de Ia urba-

nitzacio que s'havia projectat en
aquesta zona) cal anar en direccio
sud-oest cap al Cortalet, vorejant
prats i conreus forga rics en avifau-
na i passant per la vora d'un mas
enrunat. Aquest 6s un dels indrets
d'aquesta part m6s interior i seca
del final del recorregut on mes so-
vint s'observa la perdiu.

L'itinerari acaba al Centre d'lnfor-
macio, ia l'0ltim tram es ressegueix
la vora nord del projectat estany del
Cortalet.
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Els mamífers

-

Si hom realitza una excursió als
aiguamolls o tanmateix per un altre
indret de les nostres contrades, s'ado
narà de la presència dels ocells, dels
petits invertebrats i, si ens acostem a
les vores d'una bassa. probablement
denotarem la presència dels amfibis
àdhuc dels peixos. Però més dificultós
serà adonl!lr-nos de Ja presència d'una
guilla o d'una musaranya. Els mamífers,
en la seva majoria, s6n espècies
esquerpes a la presència humana,
silencioses i amb un cicle diari ben
desfasat del que segueix rhome. Per
aquesta ra6. el naturalista que vulgui
entrar en contacte amb aquest grup
haurà de carregar-se de paciència a
més d'imaginar mil artilu9is per detec
tar la seva presència. E:s una tasca
dificultosa, però en cap cas desagraïda.

Un dels mètodes més emprats per a
estudiar els petits mamífers d'una zona
determinada és l'anàlisi de les regurgi
tacions de les aus de rapinya. L'expe·
riència ha demostrat que les egagrò
piles de l'òliba, són les que donen un
millor resultat, ja sigui per l'espectre
tròfic del depredador, com per la
conservació de les peces òssies.

A l'estómac de la rapinyaire, el petit
mamífer és sotmès a l'acció dels sucs
digestius que destrueixen la carn i dei
xen el pel i l'ossamenta intactes.
Aquests residus, sota l'acció d'un
moviment de rotació helicoïdal, s'aglo
meren entre elles fins a formar progres
sivament una massa ovoide que l'au
regurgitarà al cap de poques hores.
Aquesta bola grisosa i allargada, sovint
punxaguda en llurs extremitats, és
anomenada egagròpila.

l'anàlisi de diferents lots d'egagrò
piles sobre una localitat determinada,
ens donarà una mostra bastant real de
restat de les poblacions dels petits
mamífers, sempre i quan tinguem en
compte el ventall alimentari del depre
dador, d'acord amb el medi que ocupa.

Altres mètodes d'observació ens els
proporciona l'el<amen exhaustiu del
terreny, la col.locació de paranys, el
contacte amb la gent del camp, i en fi,
tOl allò que pugui informar sobre
l'activitat de les espècies.

Els taups, els eriços i les rates
esquirolades

Agrupem, en aquest cas, animals
amb uns requeriments ecològics ben
diferents; soterranis en el cas dels
taups, terrestres en el de l'eriçó ¡ aeris
en el cas de la rata esquirolada. No
obstant això, a causa principalment de
la seva etologia i fisiologia, àdhuc pel
tamany, formen un grup a part en el
tractament metodològic,

les dues primeres espècies són
insectívors, amb un règim basat en
insectes i cucs que troben en el medi
on viuen.

l'eriçó (Erinaceus europaeus) és
propi de les lerres baixes conreades on
proliferen les tanques, fileres d'arbres,
hons etc. i on es concentren gran
nombre d'insectes i moLluscs terres
tres. Per aquesta' qüestió, en la zona
dels aiguamolls hi és abundant en el
perímette i zona de contacte amb la
plana conreada, àdhuc en les closes
interiors. S'ha trobat arran de mar en
hàbitat salabrós, prop de les llaunes
litorals, ocupant el salicorniar i l'espar
tinar. Cal remarcar que tots els exem
plars examinats pertanyen a l'especie
esmentada. Hom esperava la presència
de l'eriçó morú. (frinaceus algirus),
propi de llocs mediterranis costaners.
la manca de dades més concretes
permet de deixar ebena aquesta
possibilitat, ja que ha estat localitzada
per altres autors al Baix Empordà.

El taup (Talpa europaea) habita prefe
rentment els erms, els conreus i les
masses vegetals prop dels rius i rierols.
la seva presència als aiguamolls es
podria considerar recent. Malgrat la
seva abundància actual; presenta una
intromissió lineal a partir de les motes
resultants del drenatge dels recs i
canals. Aquest hàbitat assegura la seva
presència en l'època en què els aigua
molls resten anegats i solucionen
l'expansió en les èpoques seques. les
fileres d'arbres que arredossen les
closes actuen igualment com a estabi
litzadors i dinamitzadors de l'espècie,
encara que d'una manera més natural.

la ubicació de la plana emporda
nesa, a mitjom dels Pirineus i lIindant a
l'oest amb la zona més humida de la
Garrotxa i el Gironès, fa que determi
nades espècies de requeriments,
podríem dir, més centreuropeus puguin
presentar introduccions vers l'Empordà
en la seva àrea de distribució. Aquest
fóra el cas del taup.

Hom dubta a considerar la rata
cellarda o esquirolada (fliomys quer
cinus) pròpia de la fauna dels
aiguamolls, ja que només es presenta
,en la zona marginal d'aquests, Abunda
als terraprims septentrionals, just fins
al mateix estany de Palau on s'han
trobat reiteradament diversos punts de
nidificació. Fóra probable' de trobar-la
en zones antropòfiles vora arbredes al
bell mig dels estanys i de les closes,
encara que no hagi estat provada la
seva presència. Tots els nius trobats
havien estat construïts en cases aban
donades, barraques de vinya, torres
poc frequentades etc., i situats en buits

en els murs de pedra, forats deixats per
les bigues caigudes, etc" generalment
en llocs inaccessibles.

Malgrat ésser un rosegador, s'ali
menta d'un ampli espectre de preses:
coleòpters, miriàpodes, petits
mamífers, cucs, isòpodes, ortòpters,
fruits i llavors. A la zona probablement
hi tingui un depradador dinàmic en la
mustela.

Les musaranyes

És una família de micromamifers
insectívors molt abundant i pràctica
ment desconeguda del públic. Si algú
n'ha vist cap en el camp, fàcilment l'ha
confòs amb els petits rosegadors. Una
característica diferenciadora d'aquesta
família, aixi com de la major pan dels
insectivors, és la prolongació del llavi
superior en forma de trompa que dóna
al conjunt del musell una forma allar
gassada típica. Als aiguamolls hom
coneix dues espècies d'aquesta família.
D'altres amb requeriments ecològics
ben diferents, ocupen les zones
humides i fresques a l'altre extrem de
la comarca: són les musaranyes del
gènere Sorel( (musaranyes de dents
vermelles).

la musaranya comuna (Crocidura
russula) és el micromamífer més
abundant als aiguamolls, però no el
més ben adaptat. És a dir, malgrat
presentar una densitat molt elevada
en la zona tractada, està millor adap
tada a un tipus de terreny més
pedregós, com el que s'esdevé en la
zona dels aspres de l'Albera. El reque
riment preferencial de l'espècie és la
presència de murs o munts de pedres o
abundant vegetació herbàcia que aixo
plugui els invertebrats que li serveixen
d'aliment. I això succeeix preferent
ment a la zona costanera on s'acampa
el salicomiar i l'espaninar.

Si hom calculés un índex represen
tatiu de la freqüència dels insectívors
enfront dels rosegadors, en petits
mamifers, ens adonaríem que aquest
és molt baix a les zones més anegades
de raqUifer centrat (Madral-Vilaüt), Això
respondria al règim intermitent dels
nivells d'aigua que no permetrien una
colonització estable, en les èpoQues
seques, dels micromamífers que viuen
a là perifèria. El grau d'adaptació del
ratoli casolà ferèstec (Mus spretus),
enfront de la menor capacitat colo
nitzadora de la musaranya en serien les
causes. Aquest índex augmentaria con
siderablement en un transecte lineal
vers al nord, ja que entraríem en els
dominis dels terraprims i aspres del
peu de Serra Verdera. Aquí, la propor·
ció d'insectívors és altament significa-



El dofi ratllat 6s, potser, el cetaci
mds comi en el golf de Roses.

tiva i probablement, de les m6s altes de
la comarca. Un lndex baix es corres-
pondria en el transecte meridional, 6s a
dir, en el mosaic de closes temporal-
ment anegades, obeint al cardcter
abans esmentat. En un transecte trans-
versal, trobem un gradient positiu vers
la zona de conreus i, curiosament, un
augment desproporcionat dels insecti
vors en la zona salabrosa de l'espar-
tinar i el salicorniar.

Els bidtops preferencials de la musa-
ranya comuna serien, en ordre creixent,
els aiguamolls, els conreus, les brolles i

la sureda. S'alimenta principalment
d'ortdpters, himendpters, dipters i

larves de lepiddpter.
La musaranya menuda (Suncus

etruscus) presenta una densitat molt
m6s baixa. Es el mamlfur m6s petit que
es coneix a Europa amb un tamany de
3 - 3.5 cm (LCC) i amb un pes de
3 - 4 gr. Comparant la seva presdncia
relativa en els tres grans medis repre-
sentats a la comarca, es manifesta com
animal de plana conreada. L'existdncia
de tanques, bardisses i marges de
pedra faciliten extraordindriament la
seva presdncia.

Els rosegadors:
les rates i els ratolins

S6n. potser, els micromamifers m6s
popularment coneguts, ja que la major
part d'ells conviu amb l'home i, tan-
mateix, el seu cosmopolitisme fa que
determinades espdcies s'estenguin per
gran part de la superffcie de la terra.
Una part d'aquestes espdcies s6n
d'origen asidtic.

Hom data l'arribada de la rata co-
muna (Rattus norvegicus) a la Penln-
sula lbdrica a finals del segle XVlll.
principis del XlX. Aquesta rata, de gran
tamany, ha desplagat la rata xemenera
(Rattus rattus) de diverses residdncies
que ocupava, relegant-la a les zones no
urbanitzades o en els nuclis urbans, als
edificis, i m6s freqtientment en les
zones altes d'aquests. Diferents autors
consideren que existeixen amplis buits
on falta aquesta espdcie i aixd f6ra
perqud mai no els ha colonitzat o b6
que sofreix, en aquestes zones, algun
tipus de regressi6 per part de la rata
xemenera.

Es l'espdcie de rata m6s abundant als
aiguamolls i ocupa diferents medis.
Abunda a les vores del Fluvid i de la

Muga, aixi com la zona de closes de
Vilaut-Mornau, i els arrossars. Hom ha
capturat exemplars de fins a 413 cm
de longitud total i m6s de 5OO grams
de.pes.

Es freqrient en els medis urbans i

rurals, bastant ubiquista i amb una gran
capacitat de colonitzaci6. A prop dels
llocs habitats i a les zones cultivades
travessades, com a requisit prdctica-
ment indispensable, per canals de
regadiu, s'hi distribueix en major o
menor densitat, en funci6 de les condi-
cions, perd sense arribar a ocasionar
estralls a l'agricultura. La rata comuna,
en zones com les de l'Alt Empordd, t6
m6s capacitat de colonitzar els medis
ruderalitzats que la rata xemenera.

La rata xemenera (Rattus rattus)
seria una espdcie m6s prdpia de la zona
dels aspres i muntanya. Hom l'ha
capturada, a Castell6 d'Empriries, a les
vores de la Mugueta, entre canyars i

vegetaci6 ruderal, i a la riera de Pedret
relativament lluny dels nuclis urbans,
perd en llocs afectats per la vegetaci6
antropdgena. Els animals capturats,
corresponen per llur coloraci6 a la

subespdcib frugivorus, en el cas que
hom encara consideri vAlida aquesta
subespdcie. La forma rattus, de colo-
raci6 grisosa. tamb6 ha estat captu-
rada en altres indrets de la comarca.
Pels seus costums, la rata xemenera,
pot ser trobada als masos on hi ha
dipdsits de gra. Tamb6, seguint les
petites rieres que travessen llocs
humanitzats. on viu entre la vegetaci6
herbdcia i els canyars. L'exemplar m6s
gros capturat tenia una longitud total
de 425 cm. i un pes de 20O grams (Cal
assenyalar la major longitud de la cua
del R. rattus, cosa que desproporciona
el tamany de les dues rates).

El ratoli casold o domdstic /Mus
musculus) presenta unes caracteris-
tiques de colonitzaci6 semblants a les
de la rata comuna, si b6 una mica
restrictives. A part dels llocs urbans,
tamb6 habita les zones cultivades
seguint la vegetaci6 que hi ha al voltant
dels canals de regadiu.

Als darrers anys de la ddcada del
setanta s'estableix definitivament Mas

spretus com espdcie diferent de Mus
musculus. Aquesta espdcie salvatge es
presenta molt m6s abundant que l'es-
pdcie domdstica. L'Empordd t6 unes
caracteristiques dptimes per a l'establi-
ment de Mus spretus. Aquesta espdcie
presenta requeriments mediterranis i

abunda a les vores dels camps amb
marges de pedra o abundant vegetaci6
herbdcia. A Ia zona central de l'aqLiifer
del rec Madral i estanys de Vilatlt, ha
estat capturada arreu, entre la vege-
taci6 herbdcia i helofitica. Es troba
associada a la musaranya comuna i al
ratolide camp. Tamb6 6s present en sdl
salobre.

El ratoli de camp (Apodemus sylva-
ticus) 6s una espdcie prdcticament
cosmopolita a Catalunya. Es troba
gaireb6 en tots els hdbitats, si b6 t6
preferdncies pels alzinars amb brolles.
lgualment, als aiguamolls, ocupa diver-
ses comunitats vegetals, amb una
densitat m6s aviat baixa. gs m6s
abundant a la garriga que en els
conreus i que als aiguamolls prdpia-
ment dits. Geogrdficament l'abundan-
cia del ratoli de camp seria m6s
acusada en la zona interior dels aspres
i zona muntanyosa, i m6s feble a la
pla,na *per sota els 35 m. n. m-.

Es un ratollde tamany mitjd amb una
coloraci6 dorsal que va del gris ante al
l'ante, amb linia de demarcaci6 m6s o
menys neta. Alguns exemplars pre-
senten taca gular i tiny rogenc.

Els rossegadors: els talpons i la
rata d'aigua

S6n petits rosegadors de musell
arranat, amb la cua molt curta, sovint
amb pocs pdls i amb anells patents. No
hivernen i s'alimenten bdsicament de
tiges i arrels vegetals.

La rata d'aigua (Arvicola sapidus) 6s
l'espdcie de major tamany. Presenta
com a requeriment fonamental, en tota
la seva irea de distribuci6, la presdncia
de masses d'aigua, estanyades o
corrents, permanents amb abundant
vegetaci6 a les vores. D'aquesta
manera, a la zona humida de la Badia
de Roses, ocupa les zones d'aigua
estanyada permanents (Ulls de la

Mugueta. cursos fluvials, sorreres Bat-
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llies i Torre Albert) o aigties corrents de
cabal permanent (Rec Sirvent, rec del
Molf, etc.). Encara que la zona d'aigua-
moll sigui dmplia, la rata d'aigua nomris
freqtienta els llocs on l'aigua no 6s
sotmesa a oscil.lacions anuals i hi ha el
recobriment vegetal adequat.

El talp6 comrJ (Pitymys duodecimcos-
tatus) 6s una espdcie social. Construeix
galeries subterrdnies fins a 35 cm.,
prdctica en la qual destina gran part de
l'activitat on passa la major part del
dia. El seu estatge 6s un complex de
galeries amb una cambra per la niada i

les galeries d'avangament, que s6n
delatades a la superficie. per petits
pilons de terra (m6s petits, nombrosos
i desordenats que els realitzats per la
taupa). Els seus requeriments ambien-
tals s6n, preferentment, terres de
conreu de sdl tou, amb userda, civada,
blat de moro, fruiters, ddhuc erms.

Es una espdcie que viu distribulda
per tota la plana de l'Ernpordd perd. tan
sols en determinats indrets, constitueix
poblacions importants que afectin els
cultius. En aquests. poden produir
danys econdmics ben considerables i

afectar el rendiment del camp. No
obstant aixd, l'estat de plaga 6s difi-
cilment assolit a causa de la continua
depredaci6 de les aus de rapinya i dels
mamifers carnfvors. En la dieta de
l'dliva hi arriba a 6sser present fins a un
65.9 % a l'Alt Empordd. L'acci6 depre-
dadora de les rapinyaires i en menor
mesura dels carnissers. 6s fonamental
per mantenir les poblacions de rose-
gadors a nivell inferior al de plaga.

Cal destacar la relativa elevada pre-
sdncia del talp6 muntanyenc (Microtus
agrestis) en els aiguamolls enfront de la
seva presdncia en la plana i els aspres.
Es una espdcie que, a Catalunya, viu a
tot els Pirineus i baixa cap a la costa a
trav6s de la regi6 oriental humida,
emparada per unes condicions ambien-
tals medioeuropees. Hom pot conside-
rar que la seva plasticitat li permet
d'ampliar l'drea de distribuci6 cap a
l'est i l'oest d'aquesta regi6.

A l'Empordd s'ha capturat, a la zona
de les closes i sempre en llocs amb
vegetaci6 herbdcia abundant, que
sembla 6sser un requeriment molt
important. Dins l'espectre faunistic, 6s
l'espicie que presenta uns requeri-
ments menys mediterranis. En conjunt
es pot dir que les espdcies m6s
representatives, encara que no les m6s
abundants de la zona dels aiguamolls,
s6n Mus spretus i Microtus agrestis.

Els conills i les llebres
Despr6s de la introducci6 a Europa

de la mixtomatosi per un metge rural
francds a finals de 1952, aquesta
malaltia s'estengu6 als restants pa't'sos

europeus. Els primers brots apareixen,
a la Peninsula lbdrica. a la collada de
Toses el setembre de 1953. A partir
d'aquesta data, la major part del terri-
tori es veu afectat de manera m6s o
menys violenta i els estralls s'acusen
en el 9O7o de la pobtaci6 de conills.

El conill (Oryctolagus cunniculusl
havia estat molt abundant els anys
anteriors a l'expansi6 de la mixtoma-
tosi. No obstant aixd, en aquella dpoca,
en tenir un major nombre de depreda-
dors, la seva abunddncia no havia estat
tan desmesurada.

La llebre (Lepus capensrs/ ha sofert
un descens considerable a causa de la
mecanitzaci6 del medi rural i la caga,
fins al punt que a la plana costanera de
l'Empordd es maten molts pocs ani-
mals. Determinats cultius com els
fruiters semblen procurar el bon desen-
volupament de la llebre.

Les feristeles i la guilla
Amb el mot de feristeles s'agrupen

els carnivors de la familia dels mustd-
lids. Aquests mantenen la funci6 de
depredadors en les cadenes trdfiques
dels aiguamolls. Sovint son conside-
rades perjudicials a causa dels estralls
que ocasionen a la caga i animals de
corral. Perd si b6 algunes espdcies es
poden acostar a les masies en busca
de menjar no 6s menys important el
paper de controladors de plagues que
efectuen, amb un rdgim basat en gran
part dels micromamifers.

Entre les espdcies que abunden o
que s6n prdpies de la zona dels
aiguamolls. hi trobem la mustela, el
teix6, el tur6 i la lltidriga. El gorjablanc
(martes foina) ha estat citat, en alguna
ocasi6 en la zona dels aiguamolls, perd
hom dubta a considerar-la com a part
integrant de la fauna ben establerta, a

causa principalment dels seus costums
i hdbitats ocupats en altres indrets de
la comarca.

La mustela (Mustela nivalis) 6s la

feristela m6s petita i m6s abundant. Els
exemplars examinats dels aiguamolls
pertanyen a la subespdcie nivalis. Es

una espdcie molt ben adaptada a

terrenys amb gran diversitat d'hdbitats,
com la plana conreada empordanesa.
Als aiguamolls ha estat vista o captu-
rada en tots els bidtops ddhuc en la

zona salabrosa litoral. No sembla prefe-
rir un estatge ecoldgic concret. Hom la
troba en llocs oberts amb aigua abun-
dant. Es molt poc adaptada a l'exca-
vaci6, i per aixd quasi mai no construeix
els propis refugis. Per a aquest afer, fan
servir munts de pedres i caus d'altres
animals, o tanmateix, busca refugi
entre [a vegetaci6 espessa.

El tur6 o espucnaix (Putorius puto-
rius) 6s una espdcie present perd poc
abundant. La major densistat es d6na a

la zona de la reserva integral (Rl-l), ja
que 6s una espdcie, que en els aigua-

molls, 6s tipica i molt ben adaptada a
la zona de closes de Vilatit-Mornau.
Aquesta zona es caracteritza perqud
presenta en un territori reduit, conreus i

closes amb gran proliferaci6 de recs i

la conseqlient vegetaci6 ruderal. arbre-
des fluvials, etc. aixi com taques
d'aigua m6s o menys estables amb
tamarius, saules, etc. El tur6 ha estat
fins ara per.seguit sistemdticament pels
cagadors. Es una animal quasi exclusi-
vament nocturn i crepuscular. Una
particularitat de la seva dieta 6s Ia gran
abunddncia d'amfibis que consumeix,
sens dubte en relaci6 amb els medis
preferencials de I'espdcie. Tamb6
depreda sobre els micromamifers,
conills, rdptils, fruits i invertebrats.

El teix6 (Meles meles) sembla prefe-
rir, per refugiar-se, zones tancades com
boscos, arbredes fluvials, brolles. Als
aiguamolls, malgrat que la seva presen-
cia sigui considerable en algun indret,
es presenten com a excursionistes
nocturns, principalment en els conreus
de blat de moro i fruiters. Ha estat
observat en diferents llocs d'aquests.
aixi com a la zona salabrosa de les
llaunes litorals. Depreda sobre diferents
invertebrats del sdl, fruits i llavors,
ocells petits i micromamifers. Es fre-
qtient que malmeti parcialment les
plantacions de blat de moro.

La llridriga (Lutra lutra) 6s potser el
mamifer m6s representatiu de la fauna
dels aiguamolls i, tanmateix, el que
presenta un futur m6s incert. Es intima-
ment lligada al medi aquitic, ja que
requereix per desenvolupar-se masses
d'aigua estables que abriguin abundant
fauna piscicola.

A la zona dels aiguamolls, la seva
presdncia 6s palesa en diferents punts.
Aixi ha estat observada a l'Armentera,
al grau de la Muga i al rec Madral.
No obstant aixd, ha sofert, els darrers
anys, una forta regressi6, fins al punt
que hom dubta de la seva presdncia en
l'actualitat. Les darreres dades corres-
ponen a finals de la ddcada dels
setanta. Aixi, individus que foren obser-
vats reiteradament en la zona de
l'aqtilfur central de Vilatit-Madral, desa-
pareixen l'any 1977. A l'estany d'en
Tfries la darrera dada es refereix al
1978. F6ra probable actualment la
presdncia de la lkldriga en el grau del
Fluvii.

La guilla (Vulpes vulpes) 6s un animal
abundant en tot el territori de l'Empor-
dd i ocupa tanmateix la zona dels
aiguamolls. La seva activitat depdn de
la proximitat de l'home, perd es com-
porta principalment com una espdcie
crepuscular i nocturna. El seu rdgim 6s
compost de deixalles i despulles
animals, caga menor (incloent els
conills, ocells i animals de corral), petits
vertebrats, invertebrats, fruits i llavors.
Els possibles perjudicis que la guilla pot
ocasionar en animals de corral s6n
perfectament evitables construint
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aquests amb condicions d'evitar-li
l'entrada. Els danys que afecten sobre
la caqa s6n minims.

Les rates penades
Tamb6 anomenats quirdpters o

muricecs, formen un grup de mami-
fers ben particular, ja que, amb el pas
de l'evoluci6, s'han adaptat al vol, la

qual cosa implica la modificaci6 de les

extremitats anteriors. Dues famllies es
distribueixen a I'Empordd, mantenint
representacions en la fauna dels aigua-
molls.

Els rinoldfids (Rhinolophidael presen-
ten com a particularitat m6s represen-
tativa les excredncies nasals, en foi'ma
de ferradura, on reben de rebot les ones
que ells mateixos emeten i que inter-
ceptaran els objectes en l'espai. L'espd-
cie de major tamany, el rat penat gran
de ferradura (Rhinolophus ferrum-
equinum) 6s, potsel l'0nic representant
de la familia en la zona dels aiguamolls.
Es comti de veure aquest gran rat
penat, al capvespre, caqant inverte-
brats voladors i m6s particularment els
diptgrs, tot seguint el curs dels recs
amb abundant vegetaci6 herbdcia.
Aquesta espdcie, en l'dpoca de cria,
s'agrupa en gran nombre (fins a 20O
individus) en construccions humanes
poc freq0entades, tanmateix dins les
poblacions. No obstant aixd no 6s una
espdcie gaire gregdria, per la qual cosa
gran part de la poblaci6 6s formada per
exemplars solitaris. Probablement, en
la zona dels aiguamolls, fan servir com
a llocs de descans ditirns, l'escorga i

forats de les saules (Salix alba).
Els vespertilidnids /t/espertilionidae)

s6n una familia molt nombrosa. Hi
pertany la major part de la fauna de la
comarca. Als aiguamolls, hom ha de-
tectat la presdncia de tres espdcies
pertanyents a dos gdneres.

El gdnere Pipistrellus 6s el m6s
abundant i diversificat. La rata penada
comuna (Pipistrellus pipistrellus) ha

estat trobada ocupant les masies aban-
donades que constel.len la zona dels
aiguamolls, refugiant-se en els buits de
les parets de pedra o forats del material
de construcci6, aixi com sota els ponts,
etc. La rata penada de Nattusi (Pipistre-

llus nattusi), presenta una ecologia prou
interessant. Probablement sia una
espdcie en expansi6. Estd molt ben
adaptada a formar coldnies a les
cornises de les cases de construcci6
recent. A la zona de la Badia de Roses,
tan sols s'ha detectat la seva presdncia
en la urbanitzaci6 d'Empuriabrava.

Del gdnere (Myotis), s'ha provat la
presdncia del rat penat d'orelles denta-
des (M. (setsyus) emarginatus). Es una
espdcie gregdria que forma coldnies
ben nombroses. Ocupa cases poc
freqtientades en els nuclis rurals o
masies solitdries.

En el conjunt de la fauna de muricecs
de la comarca de l'Alt Empordd. s'han
localitzat diferents espdcies, moltes
d'elles susceptibles d'ocupar la zona
dels aiguamolls. Una breu ressenya ens
donard una imatge global del pobla-
ment de la zona:

- Rat penat petit de ferradura
( R h i n o loph us h ipposideru s)

- Rat penat mitjd de ferradura
(Rhinolophus euryales)

- Rata penada muntanyenca
(Pipistrellus savii)

- Rat penat ndctul (Nyctalus noc-
tua)

- Rat penat orellut (Pleocotus auri-
tus)

- Rat penat de Dauventoni (Myotis
daubentoni)

- Rat penat de cova (Miniopterus
schreibersi)

Els mamifuns marins: dofins,
balenes i foques

La noci6 d'espai, per a un mamlfur
terrestre o per a una espdcie marina, 6s
totalment diferent. Per a un dofi o una
balena, el territori de reproducci6 i el de
caca o tanmanteix, l'ocupat en les
seves migracions 6s molt ampli.
D'aquesta manera, hom fari referdncia
tan sols a les espdcies que normalment
es troben embarrancades a les nostres
costes. El dofi ratllat (Stenella caeru-
leoalba) f6ra l'espdcie m6s abundant a
la Badia de Roses, ja que ha estat
trobat reiteradament a la platja dels
aiguamolls. Tan sols l'any 1979 es
trobaren tres exemplars. Curiosament,

La rata cellarda abun.da en els
terraprims, just fins als mateixos
estanYs.

en la majoria de les ocasions, els
exemplars embarrancats han estat
individus joves, presumiblement per-
duts del grup d'adults en la plataforma
continental del golf. Es molt semblant
al dofi com0 amb la particularitat de
presentar ratlles negres longitudinals.
Ha estat considerat divagant en la
Mediterrdnia. No obstant aixd, i com
hem dit, 6s el dofi m6s abundant a les
costes empordaneses.

La balena de Cuvier (Ziphius caviros-
tris), el muld. (Tursiops truncatus) i el
dofi de Risso (Grampus griseus), els tres
de tamany mitjd (2 - 3 m.), tamb6 han
estat trobats reiteradament a les plat-
ges de l'Empordd.

Dues balenes han encallat a les
nostres costes. La balena tranca (Ba-
laenoptera physalus) i la balena gepe-
ruda (Megaptera novaeanglidae). Son
espdcies de gran tamany. Hom coneix
normalment la presdncia d'aquestes
per la mateixa premsa local.

No voldriem acabar aquest apartat
sense esmentar l'0nica espdcie de foca
que viu en aigLies mediterrdnies i que
antigament criava a la costa rocosa del
Cap de Creus. Actualment, els efectius
de la foca del Mediterrd (Monachus
monachus), no sobrepassen el miler
d'exemplars, la major part d'ells esta-
blerts en el Mediterrd oriental. A l'occi-
dental es troba alguna parella divagant
a les illes Balears i probablement
exemplars reproductors a Cdrsega.
Sembla ser que la desaparici6 d'aques-
ta espdcie en la costa ibdrica data del
primer quart de segle. El 1953 i el
1 959 es capturaren dos individus a
Alacant i a la platja de Sdller. Pels volts
de I970 es captura el darrer individu a
les costes del Garraf. La causa principal
de la regressi6 d'aquesta espdcie ha
estat la caca per part dels pescadors, ja
que fou considerada, per aquests, una
interferdncia seriosa en el nou context
econdmic dels anys seixanta.

JENAR FiLIX i FRANAUESA
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Els amfi bis i els rdptils
L^ dunu. empordanesa 6s una

conca d'inundaci6 constituida amb les
aportacions de la Muga i el Fluvid.
Antigament les aigties d'aquests dos
rius vessaven en una albufera litoral
separada del mar per una barra de
sorra que enllacava el massis del
Montgri amb la peninsuh del Cap de
Creus. M6s a l'interior, i a la manera de
franja semicircular, s'estenen els sedi-
ments prlo-pleistocdnics que consti-
tueixen els aspres.

Els pagesos del pais solen dividir els
sdls de la plana en dues classes. els
terraforts r els terraprims, divisi6 que fa
referdncia sobretot a la consistdncia i

textura del sol. Els terraforts, forts i

pesats, s6n sdls argilosos, compactes i

profunds. Els terraprims, prims i lleu-
gers, s6n sorrencs i solts. Entre aquests
dos termes s'intercala tota una gamma
de tipus intermitjd, en la qual la
proporci6 de sorra o argila sol trobar-se
m6s equilibrada. S6n aquests, en defi-
nitiva, els que predominen a la plana
interior.

Aquesta terminologia, presa de la
toponimia popular i que fa referdncia a
la qualitat del terreny empordands, ja
6s remarcada per Botet i Sis6 el 1878.
S'entenia per terraprims l'antiga baro-
nia de Vilademuls que ocupava una
ampla zona entre Bdscara i Banyoles, i

que per extensi6, posteriorment. s'in-
clouria la meitat septentrional, del
Fluvid a Figueres. El terme de terrafort
s'aplicava als terrenys de la Jonquera i

Darnius on es pot entreveure una
al.lusi6 a la falca eddfica que penetra a

l'interior pel curs del Llobregat.
Els terraprims, ddhuc els terraforts,

han passat diferents fases de conreu.
Prenen gran importincia per llur exten-
si6 els cereals, l'olivet, la vinya i m6s
actualment els farratges, l'horta exten-
siva i els fruiters. La utilitzaci6 del sdl
per l'home al llarg del temps, 6s
interessant a causa de l'efecte que
tindr.d sobre les poblacions d'amfibis i

rdptils, ja que determina les oscil-
lacions de les espdcies i modifica la
distribuci6 local.

Els terraforts
S6n sdls que abunden en les anti-

gues zones pantanoses. Generalment
es tracta d'antigues terres comunals
destinades a pastura fins que, amb les
grans transformacions agrdries dels
segles XVlll i XIX foren roturades,
parcel.lades i repartides entre els ve'ins.
Llur cohesi6 i elevat poder retentiu fa
que a l'hivern sien terrenys humits. A
l'estiu, i a causa de l'evaporaci6, es
formen amples i profundes esquerdes.

L'acci6 de l'home ve a contrarrestar
la textura d'aquests sdls, mitjancant

considerables aportacions de sorra.
Aixd, juntament dmb la periddica sedi-
mentaci6 de llims transportada per les
inundacions fa que es donguin, en
l'antic estany de Castell6 per exemple,
tots els cultius propis de la plana.

Els terraforts s'estenen per les zones
m6s baixes de la plana i s6n el resultat
de les aportacions de la xarxa fiidrogri-
fica, principalment de la Muga, Llobre-
gat, Manol i Fluvid, on els diferents
materials s6n dipositats segons llur
granulometria. La zona d'argiles o
terraforts ocupa una franja paral.lela a
la costa en uns 5 - 'l 0 Km. general-
ment, penetrant a la conca de la Muga
i del Llobregat en uns 17 Km. Aquesta
falca eddfica 6s de gran importdncia
dins el conjunt comarcal per separar
bidtopf tan diferents com els terra-
prims septentrionals i els meridionals,
o, tanmateix, els aspres centrals dels
occidentals.

En els terraforts, desglossarem els
bidtops seguents: Les sorres litorals,
les sulsures, les closes i prats de dall,
els conreus i la interzona, i l'hona.

Les sorres litorals
S'escampen en una estreta faixa en el
litoral del golf de Roses. Entre Sant
Pere i l'Escala existeix un sistema de
dunes, mdbils en altre temps. Es tracta
de formacions obertes predominant-
ment herbicies o subarbistiques.
esteses m6s o menys paral.leles a la

vora del mar.
Entre les espdcies que ocupen

aquest hibitat, hom s'adona de la
presdncia de quatre sauris. El sargan-
taner com0 (Psammodromus algirus)
mant6 poblacions continuades en tot el
litoral sorrenc i ocupa les sorres en les
tofes del borr6 (Ammophilia arenaria).
Cal destacar la presdncia d'aquesta
espdcie en tota la costa rocosa semide-
sdrtica, de la peninsula del Cap de
Creus, la costa de la Marenda i el
massls del Montgri, ddhuc en el medi
insular de les illes Medes. Malgrat 6sser
una espdcie que ocupa densament, en
alguns punts, aquest bidtop, no tras-
passa la vegetaci6 de graminies per
aventurar-se a la platja. Aquest afer 6s
especific de la sargantana com[
(Podarcis hispanica) que ocupa tamb6
la barra de sorra perd amb necessitat
de refugis mris consistents (cons-
truccions, munts de pedres, troncs,
etc.). Tamb6 en la soira i en els
conseqtients prats de graminies adja-
cents, introduint-se en el medi haldfil,
trobem poblacions isolades del dull
(Chalcides chaltides). El llangardaix
comi (Lacerta lepida) menys abundant,
perd tamb6 present en el sistema de
sorres litorals. Una espdcie, no mencio-

nada en la fauna altempordanesa 6s
habitant de les sorres del Baix Empor-
di. Aquesta 6s la sargantana cuarroja
(Acanthodactylus erythrurus), esprdcie
mediterrdnia subdesdrtica que colo-
nitzaria malament la costa del nor-est
de Catalunya, gaudint, la poblaci6 del
Baix Empordd, de ser la m6s septen-
trional en la seva distribuci6. El
sargantaner ibdric (Psammodrumus
hisparticus) ha estat observat en alguna
ocasi6 en el sistema de sorres. Es
possible que l'home amb la seva
modificaci6 de les platges i costa en
general, hagi foragitat aquesta espdcie,
ja que la posici6 relictual amb gran
segregaci6 de les poblacions, corres-
pondria a la dinimica d'una espdcie en
els limits de la seva distribuci6, i per
tant, amb una poblaci6 frdgil propicia a
l'extinci6 en la modificaci6 del medi.

Les sulsures
Just despr6s de la faixa sorrenca,

s'estableix un altre gran domini geo-
botdnic. les sulsures, amb una vege-
taci6 de tipus marcadarnent haldfila.
En aquestes,.els sdls, contenen una
elevada proporci6 de sals que es
manifesta externament per una fina
capa blanquinosa superficial. Cobrei-
xen extenses superficies incultes al
caire de la platja.

Es una zona particularment pobre
tot considerant el poblament faunistic.
No s'ha localitzat cap posta d'amfibi
en les llaunes, perd algunes espdcies
s'aventuren en el salicorniar i l'espar-
tinar, i entre aquests hi trobem
l'esgaliipet de les jonqueres (Bufo
calamita). El tdtil granoter (Disco-
glossus pictus) i la granota verda
(Rana perezi) s'adapten b6 si el grau
de salinitat no 6s molt alt. El dull
(Chalcides chalcides) tamb6 ha estat
trobat ocupant el salicorniar en les
llaunes. La serp groga (Malpolon
monspessulanus), la colobra de graons
(Elaphe scalaris) i el llangardaix comd
(Lacerta lepida), s'endinsen en les
sulsures a trav6s de les fileres d'arbres
i tamarius.

Les closes i els prats de dall:
la zona humida semidolga

En les terres situades m6s a

l'interior i a causa del rentat que
ofereixen les aigties en les inunda-
cicins hivernals i a la infludncia de les
aigties dolces, disminueix en major o
menor grau la concentraci6 salina.
Aquesta caracteristica distingeix la
zona m6s anegable, a l'interior i per
sobre la Muga, de la m6s costanera
entre la Muga i el Fluvid vell, amb un
proc6s d'escorrentia menys acusat i



tt;,/ /.

"ltl,r{

,ir
I

at,
ii\

1

TI
(t
t)\

/
4

fr.

ar;. : r':rl ::r t'.1::.:.:: ;ri;r:'i:, .,,.:...::.:: l

La vegetaciO dels aiguamolls ha
permds el bon desenvolupament de
la granota verda. Les modfficacions
realitzades per l'home en el medi
humit han influit directament en el
poblament dels amfibis.

amb una capa fredtica salabrosa d'ori-
gen marf. En aquest sentit entrem en
un tercer domini, i el m6s important
per l'extensi6, el dels prats de dall,
erms o closes. La major part s6n
terrenys utilitzats per a la pastura de
cavalls i vaques, malgrat que s'hi
efectuin a l'any diverses dallades.
Resten separats entre si pels sistemes
de drenatge, consistent en petits recs
que envolten i parcel.len, a cops molt
linealment, les closes i que s6n desti-
nats a disminuir l'exc6s d'humitat. Les
aigtes que es recullen s'escolen vers
els grans recs i canals que situats
perpendicularment amb la linia de la
costa, vessen les aigLies en les llaunes
(rec Sirvent, del Moli, els Salins, el
Madral, la Mugueta, etc.).

Es el domini de la vegetaci6 heldfi-
tica, encara que la seva imbricaci6
amb les comuni'tats haldfiles es fa
palesa sobre el terreny. Presenten
comunitats com l'arrossar, el tama-
rigar. l'espartinar i les jonqueres. Al
llarg de la histdria i segons el periode,
s'ha cultivat l'arrds en aquestes con-
trades. Actualment sembla haver

,/

influit en el bon desenvolupament
d'una espdcie, la granota verda (Rana
perezi). Les modificacions que ha
realitzat l'home en el medi humit
altempordands han influit directament
en el poblament dels amfibis.

Tres s6n les espdcies predominants.
L'esgaldpet de les jonqueres (Bufo
calamita), la granota verda (Rana
perezi) i el tdtil granoter (Discoglossus
pictus), l'ocupen segons el grau de
salinitat i la quantitat de massa aqud-
tica. L'esgaldpet de les .ionqueres
suporta un major grau de concen-
traci6 de sals i realitza la posta en
petites masses aqudtiques. El seu
medi preferencial s6n els petits recs
que envolten les closes, i l'ocupen
densament. La granota verda prendria
una posici6 antagdnica. Suporta un
cert grau de salinitat i 6s prdpia d'un
hdbltat m6s aqudtic. Poblaria densa-
ment les grans sdquies, canals i recs
m6s permanents. L'acci6 de l'home
afavoreix aquesta espdcie, amb la
creaci6 dels grans canals d'escorren-
tia, amb el rentat de les zones sala-
broses, i amb el grau de contaminaci6

i eutrofitzaci6 de les aigties. El tdtil
granoter (Discoglossus pictus), ocu-
paria un estatge intermig, suportant
un cert grau de salinitat i ocupant
petits recs amb vegetacj6 helofitica o
subarbustiva. Les tres espdcies s'han
adaptat mtis o menys malament a la

formaci6 del gran nucli rural, restant
com a despulles d'una poblaci6 popu-
losa i sana. Aquesta 6s la situaci6
herpetoldgica que es viu a la macrour-
banitzaci6 d'Emp[ria-brava, amb una
relativa densitat de l'esgaldpet de les
jonqueres (Bufo calamita). Aquests, a

m6s de suportar altes dosis de salini-
tat. fan la posta ddhuc en les basses
de la pluja.

Els grans canals de Castell6 d'Em-
p[ries i les profundes bases adjacents
resguarden una comunitat de tortuges
d'aigua. En principi fou ldgic de pensar
que es tractava de la tortuga d'estany
(Emys orbicularis), que ocupa aquest
medi al Balx Empordd, a menys de
20 Km. a vol d'ocell. No obstant aixd,
despr6s d'observar exemplars provi-
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nents de Vilatit, del rec Madral i de les
bases del Tec, hom s'adona que es
tracta de la tortuga de rierol (Maure-
mys caspica), que ocupa per altra part
els aspres del contrafort oriental dels
Pirineus.

Cal remarcar l'estatus de la marieta
(Anguis fragilis) per ratificar la seva
posici6 cosmopolita i en proc6s de
dispersi6 en la comarca. Sempre de-
pendent d'un microclima higrdfil
adequat, la seva presdncia en determi-
nats llocs dels terraforts, 6s associada
a la vegetaci6 helofitica, buscant
refugi entre la canya morta, podrida i

humida que es forma en aquest medi,
i les abundants deixalles sdlides que
s'hi acumulen. La seva presdncia en
l'anomenat riu vell de l'Armentera i a
prop del mar, 6s considerada una
posici6 fortuita dins el sistema de
dispersi6 de l'espdcie i provocada per
un avenir atzar6s amb un bon assenta-
ment i reproducci6. Situaci6 possible
grdcies a les caracteristiques microcli-
mdtiques que ha pogut trobar en el
canyissar degradat.

Els conreus i la interzona
Una part dels terraforts despr6s de
grans aportacions de terra per equi-
librar el sdl i la contlnua aportaci6 de
Ilims pels rius, han acabat conver-
tint-se en conreus. Aquesta inter-
venci6 de la md de l'home en la
transformaci6 del medi eddfic, ha
modificat el poblament faunistic,
diversificant-lo en la mesura en qud es
diversifica el medi creant nous hdbi-
tats i obrint nous ninxols ecoldgics.
Junt amb els conreus, les fileres
d'arbres, tanques i marges, i nuclis
humans, etc., que propicien l'assenta-
ment d'espdcies fins llavors foranes.

Cal esmentar aqui un efecte de la
situaci6 dels sdls en la plana i de com
influeix en el poblament d'amfibis. La
zona de closes i recs s'est6n molt m6s
enlld de la nomenclatura de terraforts.
En els terraprims. septentrionals,
s'est6n una zona humida sobre la zona
humida dels terraforts, entre ella i el
mar. En aquestes, cal remarcar la gran
diferdncia en diversitat d'espdcies
entre les dues zones. Mentre ia situa-
da als terraforts hi dominen tres
espdcies, a la zona dels terraprims s'hi
troba un alt percentatge dels amfibis
de la comarca. Cal esperar en la zona
un equilibri dels recursos alimentaris i

una infludncia definitiva de les condi-
cions eddfiques sobre les espdcies
m6s excavadores, com l'esgaldpet
comti i el d'esperons. Si aquest factor
ha frenat o impossibilitat la colonit-
zaci6 dels terraforts per aquests dos
anurs, llur absdncia o mala adaptaci6
n'ha dinamitzat un altre molt m6s ben
adaptat, l'esgaldpet de les jonqueres.

al qual afavoreix la mateixa salinitat
del sdl i la seva facilitat per a moure's
en terreny obert.

La mateixa diversitat d'espdcies es
concentra en la mateixa delimitaci6
dels terraprims amb els terraforts.
D'aquesta manera i per les caracteris-
tiques especials que s'hi donen, hom
anomena aquest indret de transici6,
interzona. En ella hi conviuen espdcies
que en altres subregions de la comar-
ca es troben segregades (l'esgaldpet
comrl, de les jonqueres i d'esperons;
el trit6 jaspiat i el palmat; la granota
verda i el tdtil granoter). Diversitat
aconseguida per un descens en l'es-
pai, de l'espdcie dominant, l'esgaldpet
de les jonqueres (8. calamita). Un cop
traspassada aquesta interzona es pro-
dueixen uns canvis significatius, ja sia
en les dues regions o en els nuclis
septentrionals i meridional.

D'aquesta manera podem parlar
d'un seguit d'espdcies oportunistes,
que paral.lelament a la transformaci6
dels terraforts, l'han anat colonitzant.
Entre els amfibis trobem l'esgaldpet
pigellat (Pelodytes punctatus), l'esga-
ldpet com[ (9ufo bufo), l'esgaldpet
d'esperons (Pelobares cultripes) i la
reineta (Hyla meridionals/. Tots ells
presents en el limit amb els terraprims
(interzona). L'esgaldpet d'esperons, el
trobem en diversos indrets dels terra-
forts perd sempre lligat a les transfor-
macions edifiques. L'esgaldpet com0 i

la reineta m6s lligats als assentaments
humans, als quals acompanyen en llur
colonitzaci6.

Una caracteristica semblant a la
diversificaci6 d'hdbitats provocada per
l'home; 6s el resultat en diversificaci6
que ens ofereixen els marges dels,rius
que travessen els terraforts. El bosc
fluvial tamb6 actua de vector de dis-
persi6. Aquest vector de dispersi6
actua principalment en els rdptils. La
serp groga (Malpolon monspessulanus),
la colobra de graons (Elaphe scalaris) i

el llangardaix comti (Lacerta lepida),
aprofitant la cobertura del bosc fluvial, i

per extensi6 les fileres d'arbres, mar-
ges, etc., s'introdueixen en els
terraforts. Les dues serps aqudtiques
(Natrix natrix i Natrix maura), s'han
trobat m6s o menys localitzades ocu-
pant els terraforts. El trit6 jaspiat
(Triturus marmoratus), sembla molt
sensible a la salinitat, per Ia qual cosa
no els colonitza, encara que presenta
gran densitat en els terraprims. El
trobem en el limit amb aquesta inter-
zona i al llarg del Fluvid. La presdncia
en alguns punts del trit6 palmat
(Triturus helveticus) dificulta encara
m6s la interpretaci6 ecoldgica d'aquest
urodel a la comarca.

Les pomeres i els pollancres
El cultiu de la poma s'ha estds

enormement els darrers anys i ha

promcgut una espdcie sempre present
en aquest cultiu, la sargantana comuna
(Podarcis hispanica). Junt amb els
conreus i l'assentament humi trobem
el drag6 (Tarentola mauritanica), comi,
d'altra part, a tota la costa empor-
danesa. Perd si b6, en els aspres
marins, els exemplars viuen a terra
(possiblement en el medi primitiu) amb
contacte amb la roca, en els terraforts
ocupen construccions humanes exclu-
sivament, i podriem parlar de la manera
que l'ocupaci6 dels terraforts pel drag6
ha anat paral.lela a l'ocupaci6 dels
terraforts per l'home, i que si l'home
estd multiplicant els assentaments en
la zona (campings i urbanitzacions)
tamb6 aquesta multiplica la poblaci6,
encara que ho fa a un ritme m6s lent,
al ritme de la natura.

Volem parlar aquI d'una comunitat
arbdria que per les caracteristiques
d'implantaci6 i d'ordre econdmic es
considera com a conreu. Ens referim a

la pollancreda de Populus canadiensis
de recent importaci6 i adaptaci6 a la
comarca. Sembla ser que aquest arbre
s'ha implantat a l'Alt Empordd a partir
de 1968 amb els regadius del "Plan
Muga del ll Plan de Desarrollo Econ6-
mico y Social" i afecta tant els
terraforts com els terraprims septen-
trionals. Cultiu arbori de gran cobertura
i quasi bxempt de nivell arbostiu,
proporciona ambients m6s humits que
semblen repercutir en el poblament de
la marieta (Anguis fragilis), estenent
l'espdcie per la plana altempordanesa.

L'horta a petita escala pren impor-
tdncia com a mitji econdmic familiar
en els nuclis rurals de Vilabertran,
Cabanes, Vila-sacra i Peralada. Aquesta
extensi6 de terreny se'ns presenta com
un mosaic de petites peces protegides
per fileres de canyes (Arundo donax) i

xipressos (Cupressus senpentivens) que
la preserva del fueteig de la tramun-
tana.

Dos factors influiran directament en
el poblament d'amfibis i r6ptils: els
contaminants quimics, sempre pre-
sents en aquest tipus de cultiu, i la
diversitat de microhdbitat que
ofereixen les fileres d'arbres i canyes.

JENAR FELIX i FRANAUESA



ins al present s'han observat 294
espdcies d'ocells diferents a la zona
d'aiguamolls de la Badia de Roses idrea
d'infludncia, les quals coincideixen amb
l'Espai Natural Protegit. Aquest nombre
d'espdcies 6s el m6s elevat de cap zona
en concret de Catalunya, i un dels m6s
alts de la Peninsula lbdrica.

De les 294 espdcies, hi ha 90
nidificants actualment, 1 33 hivernants,
256 migrants, 34 sedentdries i 3O
visitants d'indrets propers. Evident-
ment hi ha espdcies que tenen pobla-
cions sedentdries a l'Empordd i tamb6
poden trobar-s'hi poblacions migrants
o hivernants, i en aquest cas es
compten en ambdues o m6s catego-
ries.

Tot seguit parlarem dels diferents
grups d'espdcies que poblen els es-
tanys i llacunes, maresmes i canyissars
de la plana de la Badia de Roses, fent
especial referdncia a les aus aqud-
tiques. La ra6 de fer-ho per grups
taxondmics i no per zones, 6s la gran
interacci6 que hi ha entre les diferents
drees d'aiguamolls de l'Alt Empordd, de
forma que moltes espdcies es troben
en trdnsit constant entre les llacunes
litorals i els estanys interiors o els
boscos de ribera per exemple.

Les caldbries
Es tracta d'una familia d'aus marines

present a la costa de la Badia de Roses,
gaireb6 sempre mar endins. Nom6s en
ocasions comptades s'han observat en
aigties interiors (desembocadura del
Fluvid, de la Muga i Grau de Santa
Margarida).

La caldbria agulla (Gavia arctica) 6s
freq0ent i regular oom hivernant,
mentre que la petita i la grossa /G.
stellata i G. immer) s6n rares i irregu-
la rs.

L'avifauna
Els cabussons

L'(nic nidificant a la zona r.is el
cabusset (Tachybaptus ruficollls),
malgrat condixer una citaci6 de cria, el
Grau de Sta. Margarida, de cabuss6
emplomallat (Podiceps cristatus), trc-
q[]ent en mar a l'hivern.

Les altres dues espdcies observades,
el cabuss6 coll-negre (Podiceps nigri-
collis) i l'orellut (P auritus) s6n
hivernants, regular encara que en poc
nombre el primer, i molt rar el segon.

Les baldrigues i els ocells de tempesta
Des de la costa es poden observar

les dues espdcies de baldriga, la cen-
drosa (Calonectris diomedea) i la puti
(Puffinus puffinus). Aixi mateix hi ha
alguna observaci6 d'ocell de tempesta
(Hydrobates pelagicus) i una captura de
petrell cua-f orta (Oceanodroma leu-
corrhoa) a l'estany d'en Triries
(desembre 'l 980) durant una tramunta-
nada ('l ." citaci6 a Catalunya).

Els mascarells i els corbs marins
El mascarell pot risser observat des

de la platla de la Badia durant les
migracions, o a l'hivern quan bufa la
tramuntana o el llevant.

El corb mari gros lPhalacrocorax
carbo) 6s freqr-ient a l'hivern i en
migraci6, dpoques en qud sovinteja les
llacunes litorals i els trarns finals dels
rius, per pescar-hi.

El corb mari emplomallat (Phalacro-
corax aristotelis) 6s rar a la Badia.

Les ardiides
Als aiguamolls s'han observat les

nou espdcies bdsiques de l'ornitofauna
europea i m6s d'excepcionals: et bit6
americd (Eotaurus lentiginosus) (un

exemplar capturat en un estany sala-

El simbol de l'Espai Natu-
ral Protegit 6s l'dnec ron-
caire (xarrasclet), perqui
6s l'inica au aqudtica que,
a Catalunya, nom6s cria
als Aiguamolls de l'Em-
pordit.

br6s prop de Boses l'hivern del 61) iel
martinet dels esculls (Egretta gularis)
(una observaci6 probable d'un ex. de
fase fosca a l'Escala durant el maig de
1977, i un exemplar de fase fosca,
perfectament identificat, observat des
del 24 de maig al 3 de juny del 1984
a la zona dels estanys de Castell6,
Palau i Vilarit)

Pel que fa a les altres espdcies, l'agr6
blanc (Egretta alba) 6s un migrant molt
rar, i el martinent ros (Ardeola ralloides)
bastant freqr"ient en dpoques de pas.
encara que tamb6 es pot veure algun
exemplar estiuejant.

Les dues (niques espdcies amb
nidificaci6 comprovada, ambdues de
canyissal s6n el martinet menut
(lxobrychus minutus) i l'agrf roig (Ardea
purpurea), amb 5 i IO - 12 parelles
respectivament. Aquestes dues espd-
cies han sofert una forta minva en els
darrers anys, i actualment semblen
estabilitzades. Segurament, sobretot
l'ag16 roig, han estat afavorides pel
conreu de l'arrds, en tenir m6s super-
ficies de pesca.

Com a nidificants probables hi ha el
bit6 (Botaurus stellaris), l'ardeida que
amb el seu bram ha originat la llegenda
del bruel, i el martinet de nit (Nycticorax
nycticorax). La primera espdcie 6s rara i

irregular, perd ben segur nia o acabare
niant als extensos canyissars dels
estanys de Castell6 i Palau. La segona
espdcie, el martinet de nit, mant6 una
poblaci6 estival als aiguamolls altem-
pordanesos. sense que es decideixen a

instal.lar-s'hi de forma definitiva. El

mateix passa amb els martinets blancs
(Egretta garzetta) i els esplugabous
(Eubulbus rbrs/. Aquestes tres espdcies
nien encara al Baix Ter, en poc nombre
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a causa de les condicions adverses de
contaminaci6 i manca d'drees prou
tranquil.les, i hom espera que la nom-
brosa poblaci6 flotant no nidificant a
l'Alt Empordd s'instal.li aviat a l'illa de
Caramany, al riu Fluvid, on podria
formar una coldnia floreixent i ben
protegida.

El bernat pescaire (Ardea cinerea),
malgrat condixer algun cas de nidifi-
caci6 esporddica, 6s -juntament a

l'esplugabous i el martinet blanc-
l'ardeida hivernant per excel.ldncia.

Les cigonyes
La cigonya blanca, tamb6 coneguda

com ganta a l'Alt Empordd, 6s una'
espdcie que fins fa pocs anys era
freqtient en migraci6 a la comarca, perd
actualment, a causa del fort declivi de
les poblacions centreuropees, s6n m6s
rares en pas a casa nostra.

A l'Empordd, la cigonya hi havia niat,
encara que en poc nombre i de forma
irregular. Es coneix un cas de nidifi-
caci6 a les closes de la Gallinera, l'any
1960. Posteriorment, i despr6s de
romandre-hi una parella adulta durant
la primavera-estiu del 76 i del 77, i de
la temptativa de reintroducci6, amb
exemplars joves, del 78, una parella va
niar a la Torre Mornau l'any 1979.
Malauradament els pollets varen morir
al cap de pocs dies de n6ixer a causa
d'una intromissi6 humana. Actualment
6s en estudi un programa de reintro-
ducci6 amb base fixa.

La cigonya negra (Ciconia nigra) 6s
rara en pas.

El cap6 reial i el bec planer
El cap6 reial (Plegadis falcinellus) 6s

molt rar en dpoca de pas, i el bec planer
(Platalea leucorodia) molt rar com a
hivernant (un exemplar jove de l'any va
hivernar a la zona l'hivern 8O/81 i

acabi afusellat per un faunicida) i rar
en pas.

Els flamencs
Dels flamencs (Phoenicopterus ru-

ber) hom disposa de dades per afirmar

que fins als anys 60, i als estanys on
avui s'aixeca la urbanitzaci6 "Sta.
Margarita" hi sojornaven prdcticament
durant tot l'any, un grup d'uns 3O0
exemplars. Actualment 6s bastant fre-
qtient en pas i poc freqLient com a

hivernant.

Les andtides
Dins d'aquest important grup d'aus

aquitiques s'han observat 27 espdcies
als aiguamolls altempordanesos: 3 de
cignes, 3 d'oques i 21 d'dnecs prdpia-
ment dits.

Els cignes solen baixar els anys
freds. L'hivern del 62163 varen baixar
les tres espdcies: el mut (Cygnus olor),
el cantaire (C. cygnus) i el petit /C.
columbianus). Durant la darrera onada
de fred del gener del 1 985 varen
arribar a les llacunes litorals d'entre la

Muga i el Fluvid, 5 exemplars de cigne
petit (3 ad. i 2 joves). Al cap de pocs
dies nom6s hi quedava un exemplar (a

hores d'ara ja sabem de tres exemplars
morts a escopetades, i no costa gaire
d'endevinar la sort del quart, i aixd
tractant-se d'una espdcie protegida per
la llei).

D'oques tamb6 n'hi ha tres espdcies
observades, dues molt rares com a
hivernants o de pas, l'oca salvatge
(Anser fabalis) i l'oca de galta blanca
(Branta leucopsis), i una relativament
freqr-ient i regular com hivernant, l'oca
vulgar (Anser anser).

Dels dnecs cal esmentar primer els
nidificants: el coll-verd (Anas platyrhyn-
chosl (unes 25O par:elles el 1984, i

possiblement unes 4OO el 85) i el
roncaire (7 - 8 parelles el 841 (Anas
querquedula).

Del xaxet marbrenc (Anas angusti-
rostris) se'n coneix una temptativa de
nidificaci6 la primavera del 8O. Altres
dnecs que havien niat o intentat niar
durant els 70 s6n el griset (Anas
strepera) i el bec vermell (Netta rufina),
els quals s6n, juntament al xarxet
comri, al cullerot, el cap roig i l'dnec
blanc. candidats a la nidificaci6 despr6s
de la protecci6.

A l'dpoca de pas i a l'hivern es poden
veure. en major o menor nombre, la

majoria d'dnecs del Paledrtic occiden-
tal. Com a hivernants, cal comptar-la
per ordre d'abunddncia: dnec coll-verd,
xarxet^ com0, piulaire, cutlerot, griset,
cap roig, inec blanc i dnec de plomall.

Cal destacar la presdncia hivernal
d'dnecs marins com el negre i el fosc
(Melanitta nigra i M. fusca) i l'dider
(Somateria mollissima), aixi com de
becs de serra, bdsicament el gros i el
mitjd (Mergus merganser i M. serrator).

Les rapinyaires diurnes
A l'drea protegida hi crien . cinc

espdcies de rapinyaires, nom6s una
d'elles lligada al medi aqudtic: l'arpella
(Circus aeroginosus), la qual malgrat
6sser relativament freqLient com a

migrant i hivernant, 6s rara com a
nidificant, havent-hi una sola parella
reproductora a l'Empordd, del total de
sis que se'n coneixen a Catalunya.

Les rapinyaires nocturnes
A l'drea protegida s'hi ha comprovat

la nidificaci6 de tres especies: l'dliba, el
mussol i el xot, i 6s probable que tamb6
ho faci el mussol banyut (Asio otus).

L'[nic mussol d'aiguamoll, l'emigrant
(Asio flammeus/ s'hi troba en dpoques
depasial'hivern"

Els rasclons i les polles
D'aquesta familia els nidificants

comprovats s6n el rascl6 (Rallus aqua-
ticus), la polla d'aigua (Gallinula
chloropus) i la fotja (Fulica atra), i com a
probable el rasclet (Porzana pusilla).
Les altres espdcies s6n de pas. La polla
blava (Porphyrio porphyrio) sembla
6sser que era present als aiguamolls
empordanesos fins als anys 60. Fou
eliminada per culpa de la caga.

La grua
Aquesta espdcie (Grus grus) 6s rara

com a hivernant i poc freq[ient com a

migrant. El seu comportamerjt esguerp
la fa dificilment compatible amb l'ex-
cessiva humanitzaci6 de la plana
empordanesa.

El sis6 i el pioc salvatge
El siso (Tetrax tetrax) 6s una espdcie

rara perd forga regular com hivernant a

les sulsures litorals, on tamb6 es coneix
una citaci6 de pioc salvatge /Oab
tarda).

Els limicols
El gran grup de les limicoles, tamb6

conegudes com molleroses a l'Empor-
dd, s6n molt ben representades als
aiguamolls empordanesos, on s'han
vist 62 espdcies diferents, de les quals
hi ha cinc nidificants comprovats: el
cames llarguei (Himantopus himanto-
pus), el torlit (Burhinus oedicnemus), el
corriol camanegre (Charadrius alexan-
drinus), el corriol petit (Ch. dubius) i la
xivitona (Actits hypoleucos).

Els pardsits
Cites molt escasses del pardsit cua-

punxegut (stercorarius parasiticus) i del
gros /S skua), empaitant gavians,
gavines i xatracs a la costa. De vegades
posats a la platja.

Els gavians i les gavines
Un total de 1 O espdcies del gdnere

Larus han estat vistes als aiguamolls.
Sens dubte les m6s abundants s5n la
gavina riallera (Larus ridibundus) i el
gavid argentat (Larus argentatus), la
primera migrant i hivernant, i Ia segona
visitant des de les importants coldnies
de cria velnes.

Es curiosa la inexistdncia com a
hivernants regulars a la Badia de Roses
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de la gavina capnegra (Larus melano-
cephalus) i del gavia fosc (Larus
fuscus), els quals es troben fins a
Blanes, i s6n freqtients a les platges
sorrenques catalanes al sud de la Costa
Brava.

El gavid argentat ja t6 algunes
parelles instal.lades als aiguamolls,
com a nidificants, i 6s fdcil, que seguint
les passes de les poblacions de la
Camarga i del Delta de l'Ebre, aviat
nidifiquin les gavines rialleres, i a m6s
Ilarg termini la gavina capblanca fiarus
genei).

Els xatracs
Els xatracs, actualment presents

nom6s durant els passos, o tamb6 a
l'hivern com en el pas del xatrac
bec-llarg (Sterna sandvicensis), s6n els
pobladors potencials m6s esperats en
la zona protegida quan s'acabin les
obres d'arranjament que tindran com a

resultat la reaparici6 d'illetes a les
llacunes salabroses. Aixi el curroc, el
xatrac comti, el bec-llarg i el menut
podran tornar a les maresmes empor-
daneses.

Els fumarells
Els fumarells es poden considerar

freq0ents durant els passos, tant el
negre (Chlidonias niger) com, sobretot,
el cara-blanc (Ch" hybrida), amb cria
probable aquest darrer. El fumarell
alablanc (Ch. leucopterus) 6s poc fre-
qrient, perd regular durant el pas,
sobretot durant el primaveral.

Els dlcids
Des del litoral, l'espdcie hivernal m6s

tipica 6s el gavot (Alca torda), el qual
sovinteja les aigties properes a la costa.
El gavot[ (Alle alle) ha estat citat en una
ocasi6 i 6s considerat molt rar.

El blauet i el gaig blau
A l'drea protegida encara hi resta

alguna parella nidificant de blauet
(Alcedo atthis), a les vores sorrenques
dels rius, i de gaig blau (Coracias
garrulus) en forats d:arbres.

La poblaci6 nidificant de blauet,
possiblement sedentaria, es veu incre-
mentada notablement durant l'dpoca
de pas i l'hivern. En canvi. el gaig blau
en 6sser estival, desapareix durant
l'estaci6 freda.

Els passeriformes
Entre els passeriformes, cal esmen-

tar com a nidificants les espdcies
tipiques d'habitat humit, com la cuereta
groga (Motacilla flava), el rossinyol
balquer (Cettia cetti), i el vulgar
(Luscinia megarhynchosl, el boscarler
mostatxut (Acrocephalus melanopo-
gon) i el vulgar (Locustella luscinioides),
la boscarla de canyar (A. scirpaceus), el
balquer (A. arundinaceus), el teixidor
(Remiz pendulinus) i la mallerenga de
bigotis (Panurus biarmicus). Cal des-
tacar la nidificaci6 de la trenca (Lanius
minor). Les espdcies citades de passe-
riformes pugen a 1 1 1. D'entre les
migrants cal destacar per la seva raresa
la piula gola roja (Anthus cervinus), la
bosqueta grossa (Hippolais icterina) i el
papamosques menut (Ficedula parva).

Les migracions
Tot el que s'ha escrit fins ara

contribueix a demostrar l'interds
ornitoldgic, creixent d'engd de la pro-
tecci6, dels aiguamolls empordanesos.
Podem dir que les zones humides de la
plana altempordanesa tenen importdn-
cia intrinseca per les espdcies que
contenen, cosa que els d6na impor-
tincia comarcal i nacional, perd tamb6
tenen importdncia internacional com a

refugi de moltes espdcies migradores

durant els seus viatges anuals de les
drees de cria a les d'hivernada.

En comengar l'article s'ha padat de
l'especialitzaci6 de les aus aquitiques i

llur depe.nddncia del medi en qud viuen.
Aixd fa m6s ficil d'establir qrre durant
les migracions aquestes aus neces-
siten aturar-se a descansar i menjar en
drees d'aiguamoll.

Els aiguamolls empordanesos juguen
un paper molt important com a etapa
entre la Camarga i el Delta de l'Ebre,
pels milers i milers d'aus aqudtiques
que aprofiten la riba del Mediterrani
occidental per migrar.

El paper com a refugi migratori dels
aiguamolls empordanesos s'accentua
durant la primavera per un factor
orogrific climatic, per ra6 dels Pirineus
i de les tramuntanes. Durant els mesos
de marg i abril hi sovintegen els vents
de tramuntana, la qual 6s especialment
intensa als colls pirinencs (Banyuls. el
Portris, ...) i al Cap de Creus, llocs
indefugibles com a pas pels ocells.

Els estudis i observacions fets
demostren que durant les tramunta-
nades, els ocells migrants amb direcci6
al Nord, no poden, o tenen molt dificil,
la travessa dels Pirineus, i per forga
s'han de sedimentar a la plana. Es fdcil
d'endevinar la trista sort que esperaFia
els milers d'ocells que, arrecerats a la
plana marjalenca, esperen l'amaina-
ment del vent, si no tinguessin tots
aquests racons d'estanys, llaunes,
canyissars, basses, gorgues, closes i

boscos de ribera on poder buscar refugi
i aliment.

Protegint els aiguamolls empordane-
sos, indubtablement, s'ha fet un pas
tamb6 per a la protecci6 de l'avifauna
europea. Esperem que l'anunciat i ja

incipient renaixement ornitologic de la

plana empordanesa, serveixi i esperoni
cap a un renaixement i conservaci6, ja
no de l'avifauna si no del medi en
general, al nivell m6s ampli possible.

Tant de bo que s'esvaeixin les
negrors que amenacen tants i tants
racons plens de vida, i que les espdcies
que arribin a l'Empordd siguin m6s que
un signe de recuperaci6 de la zona, un
signe de salut de les espdcies i dels
ambients.

JORDI SARGATAL i VICENS

i

rlr

rl

\\1

\lii n[
t,t 

--/- 
---rr$i,'[ 1f'2{t/

\ \u{.- ,/' F'



DOSSIER

l'drea del golf de Roses, la zona
litoral s'est6n en una faixa d'uns 5 a 6
quildmetres d'amplada entre la penin-
sula del Cap de Creus i el Montgri. Des
de la Baixa Edat Mitjana moltes
d'aquestes terres, formades quasi
absolutament de maresmes i situades
entre els cordons litorals i les antigues
terres de conreu s'han anat convertint,
primer en prats de pastura, en forma
de "closes". i posteriorment en conreu
o b6, i sobretot en aquests riltims anys,
en zones urbanitzades.

Actualment a molts indrets, la banda
litoral passa de manera m6s o menys
gradual, cap al paisatge agricola de
l'interior. Perd sovint encara es con-
serva aquella barreja de conreus,
pastures i erms salabrosos o marja-
lencs, que han donat origen a un
determinat tipus de paisatge agrari,
caracteritzat per la presdncia de fin-
ques agropecudries "cortals", d'hdbitat
forqa dispers.

D'antic, el cardcter general de la
vegetaci6 natural de tota la plana
al.luvial del Golf de Roses 6s determi-
nat pel caricter de l'embassament.
Encara que els antics estanys de
Castell6, de Pau, de Sant Pere Pesca-
dor, etc. fa temps que han estat reblerts
o dessecats. el fet 6s que la vegetaci6
6s condicionada pels embassaments
periddics i el joc dels canals i sdquies
que subordinen gran part de l'activitat
agricola i ramadera de la zona. A la
banda litoral l'entrada de mar, ja sigui
per la superflcie i per causa de les
llevantades periddiques, ja sigui per la
capa fredtica, provoca la salinitzaci6
dels sdls i l'establiment de la vegetaci6
tipica de les maresmes litorals.

Hem de destacar el fet que aquest
tipus de vegetaci6 litoral s'estenia
antigament per totes les terres baixes
costaneres (Camarga. Plana del Ros-
sell6, Golf de Roses, Pals, el Maresme,
Delta del Llobregat, Cibelles, Torredem-
barra, Delta de l'Ebre,...). Actualment la
realitat 6s que al nostre pais aquestes
zones han retrocedit o s'han degradat
molt, i podem afirmar que nom6s es
conserven com a zones importants les

La vegetacio
maresmes del Golf de Roses i les del
delta de l'Ebre.

Un altre fet a destacar 6s que el tipus
de flora i vegetaci6 dels aiguamolls
empordanesos 6s molt similar al de les
drees equivalents de la Camarga o dels
estanys de Salses i Leucata al Rossell6,
i en canvi presenta certes diferdncies
amb les comunitats equivalents del
delta del Llobregat, del delta de l'Ebre,
i de m6s cap al sud.

La vegetaci6 de maresmes id'aigua-
molls presenta unes caracter[stiques
especials que la fan forga diferent de la
de les zones properes. Aixd 6s espe-
cialment cert per a les comunitats de
la banda litoral on el joc de l'aigua i la
salinitat prenen una importdncia deci-
sives. Els principals tipus de vegetaci6
que podem considerar a les'zones
d'aiguamolls empordanesos s6n:

a-La vegetaci6 dels sdls salins.
b-La vegetaci6 dels sorrals litorals.
c-La vegetaci6 marjalenca dels

marges dels rius, sdquies i canals, i

dels prats que s'inunden.
d-La vegetaci6 aigualosa i lacustre

de les llacunes i cursos d'aigua.

Vegetaci6 dels sdls salins

a) La vegetaci6 dels sd/s salrns. La
proximitat del mar fa impossible la vida
de la major part dels vegetals de
l'interior, i aixd 6s degut a l'excessiva
salinitat de l'ambient. Els sdls de les
maresmes litorals, llimosos, llimoso-
rrencs o argilosos, tenen una concen-
traci6 de clorur sddic massa elevada
pels delicats equilibris dels sucs
cel.lulars de les plantes normals. Es per
aixd que en aquests indrets hom6s s'hi
fa una sdrie de vegetals molt especia-
litzats que presenten una fisiologia
prdpia adaptada a aquests ambients.
Normalment hi predominen els vege-
tals de fulles suculentes, carnoses, com
s6n ara el plantatge crassifoli (Plantago
crassifolia), les cirialeres o salicdrnies
(Salicornia Herbacea, Arthocnemem
fruticosum), la salsona (lnula crittmoi-
des), el salat portulacoide (Halimione
portulacoides), etc..., o els vegetals

junciformes com el jonc mari (Juncus
maritimus), l'espartina (Spartina
patens), el jonc bord (Triglochin mari-
tima), o el jonc negre (Schoenus
nigricans).

Als aiguamolls litorals del Golf de
Roses hom pot trobar tota una sdrie de
comunitats vegetals que es reparteixen
el terreny en funci6 de la textura del sdl
(si 6s m6s o menys sorrenc, llim6s o
argil6s), de la microtopografia o micro-
relleu, i del temps que romanen m6s o
menys embassades. Aixi, per exemple,
els salicornars arbustius (poblaments
densos de salicdrnia o cirialera) es
troben en els sdls que queden embas-
sats m6s temps amb aigua salada i que
alhora tenen una textura molt fina (llims
o argiles) que els fa molt compactes i

poc airejats. Als estanys que es des-
sequen temporalment a l'estiu, o a les
depressions entre els salicornars
apareixen durant aquells mesos una
muni6 de petites plantes de salicdrnia
anual i salat herbaci (Suaeda maritima).
Damunt els sdls salats perd menys
humitg, i prdcticament mai embassats,
es fan comunitats especials on
abunden diverses espdcies de l'elegant
i complicat gdnere Limonium' i el
donzell mari (Artemisia gallica). Per
exemple, on hi ha un increment de la
fracci6 arenosa del sdl i es mant6 un
elevat grau d'humitat i menor salinitat
s'instal.len prats (prats salins) que

1-Vegetaci6 de platja.
As. Agropyretu m meditet ;aneu m.

2-Vegetaci6 de duna
As. Ammophiletum arundina-
ceum.

3-Vegetaci6 de reraduna.
A s. Schoeno- pla nta gi netu m cras -
sifoliae.

4-Vegetaci6 halofila
(terrenys sali1s).
As. Arthrocnemetum fruticosi.
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poden arribar a 6sser pasturats i on
dominen els joncs marins i les grami-
nies de fulles rigides i junciformes dels
gdneres Agropyron i Puccinellia. Algtrns
d'aquests prats presenten un aspecte
elegant i notable quan durant els
mesos de maig i juny s'omplen de la
florida espectacular d'un cud6s ll|rii (tris
spuria).

Vegetaci6 dels sorrals

bl La vegetaci6 dels sorrals litorals. lJn
altre medi molt peculiar 6s el constituit
per les comunitats de les dunes litorals_
Hem de dir, perd, abans de tot, que a
l'drea que ens ocupa les dunes estan
poc desenvolupades ja que els vents
dominants s'emporten les sorres vers
el mar. impedint-ne la consolidaci6. per
altra banda; l'impacte humd 6s molt
m6s gran en aquesta zona i els
ecosistemes es veuen molt alterats.
Nom6s hi .ha dunes consolidades a la
platja d'Emp6ries, encara que en un
greu estat d'alteraci6 per causa de la
forta freqrientaci6.
El medi aren6s determina l'existdncia
d'unes irees de sdl sec i pobre que
nom6s .pot 6sser colonitzat. per
vegetals molt especialitzats. S6n molt
poques les espdcies que poden viure
damunt dels sorrals. La sorra 6s un
medi inestable on la planta corre el
perill de quedar sepultada. o b6 al
contrari d'6sser bruscament desarre-
lada, ja que el vent litoral 6s sempre
molt fort. A m6s a m6s, aquest vent
acostuma a estar carregat de salobre
mari que afecta molt els vegetals. Tot i

S-Veg etaci6 aigties satabroses.

6- Ve g eta c i6 helof itica
(aigties dolces).
As. Typho-Schoenoplectetum
glauci.

7-Vegetaci6 submergida (hidrdfits).
Aigua salada. As. Chaetomorpho
rupietum.

Aigua dolga. As. Potametum
denso-nodosi.

8- Arrossars.

7/

estant a prop del mar, la sorra 6s un
medi molt sec, ja que l'aigua de pluja
percola molt ripidament. Es en aquest
ambient inhdspit on trobem una sdrie
de vegetals molt adaptats, que es
reparteixen l'espai form4nt comunicats
especials. Aixi, els vegetals que es
troben a primera linia enfront del mar
s6n molt pocs: el jull de platja
(Agropyron junceum ssp. meditera-
neum), l'espordbol (Sporobolus
pungens), ambd6s graminies de
potents rizomes subterranis que
aguanten la motilitat de les sorres.
Damunt de les dunes incipients ja hi
trobem m6s plantes: el borr6 (Ammo-
philia arenaria), robusta graminia
fixadora de les dunes, la corretjola
marina (Convofuulus soldanella), el
panical marl (Eringium martimum), la
lleterassa marina (Euphorbia paralias) i

l'equindfora (Echinophora spinosa).

Vegetaci6 dels marges

cl La vegetacif marjalenca dels marges
dels rius, siquies i dels prats inundats.
Fora ja del medi estrictament litoral,
tota la plana al.luvial del Fluvid I de la
Muga 6s creuada per un gran nombre
de canals d'irrigaci6 que porten una
vegetaci6 particular, dominada
sobretot pels canyissars i comunitats
afins. S6n poblaments herbacis for-
mats per plantes d'aspecte graminoide
o junciforme arrelades en el substrat
inundat de forma permanent o quasi
permanent. Les plantes m6s tfpiques
d'aquests hdbitats s6n: el canyis
(Pragmites australis),les bogues (Typha
angustifolia, Typha latifolia), la jonca
d'estanys (Scirpus lacustris ssp. glau-
cus), el lliri groc (lris prendacorus), el
plantatge d'aigua (Alisma platago-
aquatica), el malvf (Althaea officinatis),
la salicdria (Lytrum salicaria), i un llarg
etcdtera que d6na el to d'aquest m6n
tan peculiar. M6n que s'enlaira, que
forma una massa atapeida, esponjosa,
que frena el vent, perd 6s drictil com
una gran praderia, i que 6s curulla de
vida animal. A les aigties somes hi
pul.lulen grans quantitats d'animalons
que s'hi alimenten i hi s6n menjats. Es
tamb6 un dels principals habitats de
moltes aus per a nidificar.

El botdnic es pot acostar a aquest
m6n amb atenci6 i hi pot diferenciar

ficilment diferents tipus de vegetaci6,
que es corresponen normalment amb
els nivells de les aigties (que en aquest
cas sempre s6n dolces o molt ddbil-
ment salines). En aquest conjunt cal
situar tamb6 aquella vegetaci6 que
omple els prats que s'inunden amb
aigua dolga durant un cert periode a
l'hivern, primavera i tardor. Es tamb6
tot un m6n particular sotmds a pastura
de bovins i dquids, i on junt amb
herlcassars molt inundats, formats per
grans cdrex (Carex riparia, Carex
otrubae) i jonca d'aigua (Eleocharis
palustris), hom pot trobar bones pas-
tures, que tamb6 solen ser dallades a
principis o a finals d'estiu.

Vegetaci6 aigualosa

dl La vegetacii aigualosa i lacustre de
les llacunes i cursos d'aigua. El mdn de
les plantes aqudtiques. submergides o
flotants, 6s tamb6 molt especial.
L'abunddncia de recs, canals, rierols,
aigties estanyades, basses, etc... fa que
aquest tipus de vegetaci6 estigui molt
ben representat a l'erea altemporda-
nesa. Pocs espectacles,tan curiosos
com l'aspecte d'aigua florida dels
ranuncles aqudtics (Ranunculus ban-
dotti) durant el mes de maig en alguns
estanys, com els de Vilatit per exemple.
Poques rareses f{oristiques com les
d'aquelles plantes submergides i tan
freqtients en aquestes aigties (gdneres
lannichellia, Potamogeton, Cerato-
phillum, Najas, als arrossars, Myryo-
phyllum, Chara....). I qud direm de les
minriscules llenties d'aigua (Lemna), o
de les delicades cal.litrique s (Callitriche)
que surten i tapen les superficies
d'aigiies calmes, i que €jstatgen una
riqui$sima i curiosa fauna de petits
invertebrats. Una vegada m6s, el botd-
nic troba uns hibitats especialfssims
que s6n normals a Centreuropa, perd
que en un pais essencialment sec com
el nostre destaquen fortament i s6n
sempre objecte d'interessants sor-
preses.

ANTONI FARRAS i DE BLAS
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SANTA MARIA DE VILABERTRAN
Santa Maria de Vi1-abertran, 6s una important

abadi-a canonica]- agustiniana, s ituada a 1r AIt
EmpordA, pr<:p de Figr:eres, que fou, des de1.s
inicis r-ln de1s centres de Ia reforma canonica]- a
Cata1.r:nyar gr&ci-es a1 seu primer abat Pere
Rigual- (l-O55-11-O7). Fou fundada pe1- prevere Pere
Rigua3- 1/ers 1055, const& com a candnj-ca agusti-
niana eI l-069, i 3.a seva esg1-€s ia f or.r consagrada
e1 1l-OO, ocasi6 per Ia grra1-, Pere Rigua3- fot:
e1-ewat da 1a categor ia de pr i-or a la d r abat. En
e1 moment de 1a conseglraci6 1r esg1.6sia, iniciada
\rers 1O8O, no srharri-a compl-etat, manca\ra, a Ia
fagana de ponentr ED de1.s dos campanars de torre
bessor.ts i 1a portada, que s r intenti de cons-
trr- ir, sense €xit, aI segile XVI . En el. sell estat
actua1-, Vi1.abertran, constitueix un dels exem-
p1.es m€s ccrmp1-ets de 1es antigiues abadies can6-
n5-ques, ext ingides
totes e]- l- 59 2 .

E]- conj unt mo-
n&stic, srorglanitza
a 1 I entorn de dos
patis, un de petit,
qtrue 6s e1 cl-austre,
a1- woltant de1. qua1-
es disposen l.es
depend€nc i es rom&n-
i ques de la rr ida
comr-lnitAria i un
giran pati on sra1.ga
e1 paI-au abacia1.,
irn de].s edificis
gitics m6s 5-mpor-
tants de 1.rEmpordd.

L r esgl.€s ia €s
rrna trasl1-ica senzi3.J.a de tres naus, amb un petit
transsepte, capgada per tres abs is deI.s qua1-s,
eI eentra1- €s ornat amb arellaeions sobre mitges
co1-umrres. Exteriorment s6n 11isos i, en e11s,
srhi- pa3.esa e1 canrri- de formes de1 primer a1
segon art romAnic.

E1 claustre, amb un porxo de dob1e co1.r.rmnata
i de capiteJ.1-s molt simp1-es, a1-guns d r e1.ls
trebaJ-1-ats a bise11, centra 1t i-mportant conjunt
de construccions monlstiques: 1a sagr5-stia, 1a
sa3.a capitu1ar, eL refrectori, 1a curia, 3-a
biblioteca i l-rarxiu, tots e11s coberts amb
rro3-ta. A1 primer pis de J.ra1a de 1-1.ewant srhi-
troba e1 dormi-tori comrSr gue €s una gran sala
rectangu3-ar coberta per Lln embigat sostingut per
arcs diafragmltics.
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GOIGS
CANTAN EN
de la Assumpci6 de

Ia Iglesia de Santa
tran, Bisbat

dt
'brrl'if,*

s:9x€4

Pr,* regnfu sobre los Sanrs
excellent y vencedora,
per los vostre$ Goigs tant grans,
daunos prest remey Senyora.

Remedidrl per I' Goig primer
del Arcangel Gabriel,
remediiiu en oostra pre64
mir6u nostre mal cruel:
Remedi{u ab vostres mans
puix lb iritl tant vos honoral
per los yostres GoigB tant grans,
daunos prest remey Senyora.

Remedir{ti puix sent Donseila
parireu Deu verdader,
remedidu puix sou aquella
Ia que prest nos pot valer:
Remedidu als desauciats
de qui sou consoladorao
per los Yostres Goigs tant granq
daunos prest repey Senyora.

Remedir{u per l' Goig insigne
del'tres Reys del Orienti
rem'ediiiu per Io benigne
Yostre Fill tant excellenf:
Remedii{u per merits tants
puix que .sou mereixedora,
per los vostres Goigs tant grans,
daunbs prest remey Senyora.

Remedii{u Senyora mia
Puix lo veheg resucitdt,
renrediiirr ab alegria
nons vullau desampararl.

*. Exaltata est Sancta Dei Genf.trir. ry.

OR
parnulorum horum. quesumus Dgrniye delictis ignosce z Ut qui tibi ptocere de actiLr7s
' nastris nlilaalenius, Gentricis Filii tui Domini nostri intercissione silaemur. Per eum.
dem Dominum nlstrum Jesum Christum Filium tuum o flc.
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LA OCTA YA
lVliria Santissima, en
Piaria de.Yilaber'-
de Gerona.

Renledidu los nostres plants
alegrant lo trist que pforae
per los vostres Goigs tant grans,
daugos pr€st remey Senyola.

Bemedifu puix que mirareu
ed lo Cel pujar lo Fill,
remedi{u puix desiliurareu
tot lo Mon de tant perill:
Remedidu als triunfants
puix que sou merei*edora,
per los vostres Goigs tant gram,
daunos prest remey 'Senyora.

Remediaunbs elegida
del Goig del Esperit Santo
remediaunos, daunos vid4
Verge digna triunfant:
Remediiu a'ls suplicants
eb Io Fill , Emperadora,
per los vostres Goigs tant grans,
daunos prest remey Senyora.

Remedii{u per ser Assumpta
en Io Cel ab gran honor,
remedidu puix tant conjuncta
sou ab Deu nostre Senyor:
Remedii{u los nostres drinys
qqe tenim de cada hora,
per los yostres Goigs tant grgns,
daunos prest remey Senyora.

Remediduo y dau descans
als Devots que vos adoran,
per los vosties Goigs tant giaa$,
daunos prest remey Senyora.

Charos Angeloram od Cetestia Regna.
US.
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JUSTTFTCACIO

D,AQUEST TREBALL SE N'HAN FET UN TOTAL DE 60 EXE},TPLARS NUME-
RATS. AQUESTA PUBLICACId S'I{A CONFECCIONAT PER FACTLITAR UN
CONTINGUT DOCUMENTAL ALS COMPONENIS DE LA XTXA SORTIDA

''CONEGUEM CArALUNYAI, eUE SOTA AeUESt NOM GENtRTC oRGANfTZA
LA SEccIo pg CULTURA DE L, A.E. TALATA, D,ALTRA BANDA, CAL ES-
MENTAR QUE AQUESTA ACTTVITAT REP EL PATROCINI DE L'AJUNTAMENT
DE vrLANovA r r.e cer.rait.

Han preparat aquesta sortida: Salvador Buti
M. Carrne Barcel6
Toni Sagarra
Virtut Castro

L1uis Forgas
Josep M. AIso (portada)

Tamb6 hi han col.laborat:

7ii;/1"; *

Chia,li
I.inite

Df,

I . .1h1n1

EXEMPLAR NE

Vilanova i Ia

l"

( 07L

G olyk,

.inl"1

,1"*
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Ge1trd, 7 d' abril del 1991
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