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EDITORIAL
EL PARC DELS ESTANYS:
CREIEM?

ENS HO

Creu que el Parc dels Estanys és
un indret d’interès naturalístic al mateix
temps que un atractiu turístic familiar?
Creu que el Parc dels Estanys s’ha
convertit en un punt clau per a l’observació
i reproducció de moltes espècies?
Creu que, com a tal, l’espai s’ha de
protegir?
Si ha respost que sí a les tres preguntes
segueixi llegint, si no, llenci la revista que té
a la pantalla. Hem errat amb el seu perfil.
Si ens creiem aquestes reflexions, seria bo
recordar les constants pressions i molèsties
que rep el Parc a diari. Gossos deslligats
que corren amunt i avall, incívics que
llencen brossa al terra, crits i xiscles als
observatoris... Pràctiques que posen en
perill les condicions òptimes per a l’estada
i nidificació de moltes espècies d’animals
que viuen al Parc. Evidentment cal
demanar les raons d’aquests fets només a
aquells pocs incívics que, malgrat els rètols
informatius, els advertiments per part dels
voluntaris de Sterna o els agents cívics que
s’hi han destinat, segueixen reiterant els
seus mals costums. La cosa s’acaba
d’espatllar en dies de revetlles. Ja pels
voltants de Sant Joan, les rodalies del Parc
es converteixen en l’espai triat per part de
la població per anar a tirar els petards i
coets. Justament en unes dates on la
majoria dels ocells estan niant. Una
coincidència nefasta. En aquest sentit, fa
anys que Sterna adverteix a l’administració
local d’aquest fet. Malgrat tot, la resolució
del problema no s’acaba d’assolir. Els
primers anys es col·locaren uns rètols
informatius tot voltant el Parc, que no es
respectaren. Fins i tot es col·locaren
tanques per evitar el pas del trànsit rodat.

Malauradament les mesures han estat
totalment inútils.
Enguany, hem adreçat al Ple Municipal de
Castell-Platja d’Aro i s'Agaró, una instancia
en la que es demana al consistori la
resolució d’aquest problema. Sortosament
ha estat aprovada per majoria, cosa que cal
agrair a tots els grups polítics. En el mateix
document, s'obre la porta a la protecció
d'altres indrets en els que, per motius de
salut, seguretat ciutadana o risc d’incendi,
és podria restringir l’ús
de pirotècnia.
Esperem que la proposta sigui presa
seriosament i la protecció d’hàbitats
sensibles com ara el Parc dels Estanys, i
possiblement espais com el Puig Pinell o la
Bassa del Dofí, restin protegides de la
pràctica d'uns costums que, lluny de voler
criminalitzar, creiem que cal regular pel bé
de tots.
Per acabar aquesta editorial, refermar-nos
en una decisió que creiem és compartida
per una majoria de veïns de la Vall, i
recordar que, per implementar aquestes
resolucions, caldrà comptar amb la decisió
ferma dels nostres polítics, cossos de
seguretat i administracions generals.
Jaume Ramot García,
President del Grup de Natura Sterna
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UN CONVIDAT: PERE SALA MARTÍ
Va néixer i créixer a Sant Feliu de
Guíxols al 1975. Sempre li ha captivat
l’Ardenya, el primer paisatge amb el que
va dialogar. Aquest racó de Sant Feliu de
Guíxols ha estat, segurament, l’origen del
seu interès pel paisatge, i un dels
estímuls que el van impulsar a formar-se
com a ambientòleg. Després d’exercir
l’assessoria ambiental per empreses i
l’administració,
va
treballar
a
la
Generalitat de Catalunya en l’àmbit de les
polítiques de sostenibilitat. Ara dirigeix
l’Observatori del Paisatge de Catalunya,
col·labora amb el Consell d’Europa, amb
l’associació internacional Civilscape, i ho
combina amb la docència universitària.
És
autor
de
diversos
llibres
i
col·laboracions en revistes, tots ells
fonamentalment relacionats amb el
paisatge. Dins l'àmbit de la vall del Ridaura és especialment rellevant el seu primer gran treball
"L’evolució del paisatge de Sant Feliu de Guíxols."
http://arxiumunicipal.guixols.cat/attachments/arxiu_guixols_sala_evolucio_paisatge.pdf
I pel que fa a les comarques gironines, el “Catàleg de paisatge. Les Comarques Gironines”
http://www.catpaisatge.net/cat/documentacio_coedi_5.php.
Per saber-ne més:
http://www.peresala.cat/contacte/
CONTEMPLAR ELS VALORS DEL PAISATGE DE LA VALL D’ARO
Avui, una de les formes contemporànies de
contemplació dels paisatges urbans, rurals i
marítims de casa nostra és a través dels
miradors. Els miradors són aquells punts
enlairats des dels quals les persones
podem gaudir d’àmplies panoràmiques,
descobrir i entendre el paisatge que ens
envolta i la seva transformació, i fomentar
valors com el de la contemplació. Aquests
espais privilegiats ens sedueixen, estimulen
i, evidentment, ens fomenten l’estima pels
paisatges, i al mateix temps són indrets on
es poden experimentar sensacions de
plaer, eufòria o tranquil·litat. Alguns també
fan una funció de paisatges refugi, on les
persones busquen retrobar-se a si
mateixes o on, simplement, es puguin
evadir de la pressió amb la que viuen, i
abraçar el recer o el silenci. No es tracta,
doncs, d’una contemplació merament
visual, sinó també sensorial, emocional i
vivencial.
La varietat de localitzacions dels miradors
és molt àmplia: cims, turons, cingles,
edificis públics de les ciutats, places,
cementiris, muralles, torres, fars, esculleres
dels ports, marges de les carreteres i

autopistes o, a vegades, un simple banc
per asseure’s enmig del no res. Alguns
d’aquests punts d’observació del paisatge
inclouen mitjans explícits per a la
interpretació dels paisatges, sobretot
panells, mentre que en d’altres l’essència
de cada paisatge i el seu significat es
poden induir a través del coneixement,
l’experiència i la mirada de cada persona.
En els catàlegs de paisatge que hem
elaborat des de l’Observatori del Paisatge
de Catalunya, per exemple, hem identificat
550 miradors a Catalunya.
Per la seva orografia, la Vall d’Aro gaudeix
d’excel·lents punts des d’on es pot
observar el paisatge, alguns de ben patents
i altres que sovint passen desapercebuts.
Molts
d’aquests
punts
s’han
anat
incorporant al llarg de la història en
l’imaginari de la vall. Uns quants van ser
creats per raons de control, seguretat i
domini d’aquest territori, com les torres de
vigilància, castells, o refugis de temps de
guerra presents encara avui (el castell de
Solius, a Santa Cristina d’Aro, la torre del
Fum del monestir de Sant Feliu de Guíxols,
o les Bateries, en són alguns exemples);
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per motius religiosos (com l’ermita de Sant
Elm); o bé amb la finalitat de passejar i
estar en contacte amb la natura (com els
Carcaixells, el Montclar, Pedralta, el Pinell
o els Estanys). Altres esdevenen punts de
pas habituals, quotidians, i molt populars
(com els camins de ronda de S’Agaró i de
Sant Pol a Sant Feliu de Guíxols, la
mateixa carretera de Sant Feliu a Tossa, o
la pròpia escullera del moll de Sant Feliu).
Afortunadament, en els últims anys alguns
d’aquests punts d’observació han estat
donats a conèixer i potenciats pels
ajuntaments de Castell-Platja d’Aro, Sant
Feliu de Guíxols i Santa Cristina d’Aro, pel
Consell Comarcal del Baix Empordà, pel
Grup de Natura Sterna, o per l’associació
Ardenya,
entre
altres.
I
molt
encertadament, alguns d’aquests punts
d’observació també són accessibles per a
persones amb mobilitat reduïda.
Cal tenir present que molts d’aquests punts
d’observació del paisatge de la Vall d’Aro
acumulen
experiències
i
vivències
individuals i col·lectives que fan que cada
punt representi uns significats i tingui unes
càrregues
simbòliques
i
identitàries
específiques. És per aquest motiu que seria
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bo que les administracions i els ciutadans
treballéssim plegats per mantenir viu el
coneixement d’aquests indrets. Aquesta
també és una via molt poderosa per fer
aflorar -i per difondre al mateix temps- el
coneixement col·lectiu sobre els valors del
paisatge de la Vall d’Aro.
Conèixer -i seguir donant a conèixer- bé
aquests indrets ajudarà, doncs, a la
descoberta i la valorització dels paisatges
agrícoles, urbans i naturals i dels seus
valors patrimonials (els penya-segats, els
ocells i la resta de la fauna, les suredes, el
riu Ridaura, els horts de la vall de les
Comes, la bassa del Dofí, els estanys de
Platja d’Aro, espais de trobada populars,
etc.). També serà molt útil per a les
estratègies urbanístiques, de conservació i
promoció del patrimoni, o de planificació
turística, a més d’oferir oportunitats
excel·lents a iniciatives didàctiques i de
sensibilització social. L’excel·lent tasca que
està fent el Grup de Natura Sterna des de
principis dels anys noranta és un referent
imprescindible a la vall d’Aro en la
consecució d’aquest projecte col·lectiu.
Pere Sala i Martí

UN PERSONATGE
HIPÀTIA (355 o 350 - Març 415 o 416)
Nasqué i visqué a Alexandria. Hipàtia és la
primera dona matemàtica de la qual hi ha
un coneixement raonablement segur i
detallat. Escrigué sobre geometria, àlgebra
i astronomia. Es va interessar per la
mecànica i va construir un astrolabi pla,
millorant el disseny dels instruments més
primitius. Amb ajuda d'astrolabis, Hipàtia va
cartografiar diversos cossos celestes i va
confeccionar un planisferi. També va
construir un hidròmetre i un hidroscopi, i va
inventar
l'aeròmetre,
un
tipus
de
densímetre. Va ensenyar filosofia a una
selecta escola a la que assistien fills
d'aristòcrates cristians i pagans que, amb el
temps, acabarien ocupant càrrecs elevats,
entre els quals destaquen el bisbe Sinesi
de Cirene (que va mantenir una important
correspondència
amb
ella),
Hesiqui
d'Alexandria o Orestes prefecte d'Egipte
en el moment de la seva mort. Hipàtia morí
linxada per una turba de cristians instigats

per l'autoritat eclesiàstica, en mans del
bisbe Ciril.

http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/hipatia-la-cientifica-dealejandria-2_9797/3

Pàgina 5 / 41

Sterna, la revista

006. Juny - setembre/2018

LA HUMANITAT CANVIA (HA DE CANVIAR) D’OBJECTIUS.
Al llarg dels últims 10.000 anys, els homes
de tots els racons del món han tingut tres
problemes / preocupacions permanents: la
fam, les malalties infeccioses i la guerra.
De fet, fins entrat el segle XX, els humans
morien normalment joves i només pels tres
motius acabats d'esmentar. Els pensadors,
profetes i sacerdots consideraven que
aquests tres desastres eren part d’un càstig
diví o que la nostra naturalesa era incapaç
de resoldre aquestes xacres. Durant
generacions i generacions els humans
pregaven als deus, àngels o sants i els
feien sacrificis, cremant aliments o fins i tot
humans, per evitar aquests càstigs i
aplacar la ira divina, sense cap efecte
observable.
Però, vet aquí que, a partir
del segle XX, la humanitat
constata
que
progressivament
controla
(encara que no totalment)
aquestes tres plagues o
malediccions.
La
tecnociència aconsegueix produir
aliments per alimentar tothom
fins a l’extrem de que, avui
dia, quasi no hi ha gent que
mor de fam; però, en canvi,
hi ha molta gent que mor per
menjar massa o malament
(obesitat,
colesterol,
alcoholisme, etc.). Quan hi
ha algun sector de la
població que pot morir de fam, hi ha
organitzacions nacionals o internacionals
que hi posen remei, cada cop amb més
bons resultats.
Els extraordinaris avenços de la medicina i
la higiene han fet que les malalties
infeccioses es diagnostiquin, tractin i, fins i
tot, s’evitin, gràcies al desplegament de
grans centres mèdics, el descobriment dels
medicaments moderns i l'atenció mèdica
personalitzada i pública. Per altra banda,
les guerres són cada cop més infreqüents,
gràcies a la política i la diplomàcia que ens
mostren que la guerra no resol problemes,
més aviat els ajorna i no són rendibles,
doncs tenen un cost econòmic i en
recursos humans i materials, desorbitat.
Per primer cop en la Historia
de la
humanitat, avui dia moren més persones
per menjar massa que de gana; més
d’envelliment que de malalties infeccioses i

més per suïcidis que a mans de soldats. És
a dir, ja no cal pregar ni a déus ni a sants
per evitar el que sempre ens ha colpit. Ara
sabem el que cal fer per evitar la fam, les
malalties infeccioses i la guerra. I cada
vegada ho fem millor.
Molts
pensaran:
s’han
acabat
els
problemes! Doncs no. El preu de tenir sota
control la fam, les malalties i les guerres ha
estat degut, en gran part, al creixement
econòmic i al desenvolupament científic i
tecnològic, que ens han proporcionat
menjar, medicines, energia, matèries
primeres i confort i comoditats impensables
només 100 anys enrere. Aquest brutal

desenvolupament econòmic ha provocat
però un desequilibri ecològic que ens pot
treure el benestar que estem gaudint. La
contaminació,
el
canvi
climàtic,
l’exhauriment de l’energia fòssil i de
matèries primeres ens està portant al
desastre. Encara no hem fet cap sacrifici
econòmic o polític per aturar el
deteriorament ecològic del planeta. Quan
arriba el moment d’escollir entre mantenir el
creixement
econòmic
i
l'estabilitat
ecològica, polítics, empreses i votants
quasi sempre prefereixen el creixement.
Ha arribat el moment de protegir el Planeta
si no volem retornar als temps de fam,
malalties i guerres. Ara que sembla que les
hem vençut, hem de tenir nous objectius,
com per exemple ser sostenibles i també
ser feliços. Però potser de la felicitat en
parlarem un altre dia.
Temi Vives
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ROCK-POOLS: CASSOLETES, CADOLLES O COCONS: UN UNIVERS
DE VIDA

Una de les moltes peculiaritats de l’Ardenya
és la presència de cassoletes o petites
cavitats a la roca on s’hi desenvolupa tota
una comunitat d’éssers vius avesats a una
vida efímera.
Les condicions geològiques del massís de
l’Ardenya són molt propenses a la formació
de diferents morfologies lítiques. Roques
cavalleres, pedres basculants, doms,
planes rocoses, etc. Avui ens fixarem en
unes petites basses que es formen a les
roques. Són les conegudes cadolles o
cassoletes. Cavitats de diferents fondàries i
formes, tot i que normalment de mida
modesta que, per una qüestió erosiva es
van formant al llarg dels anys. Moltes
d’elles tenen la capacitat de retenir l’aigua
de la pluja o recollir-ne les seves
escorrenties, de manera que, durant uns
períodes relativament curts de l’any, es
mantenen plenes d’aigua. La seva formació
és extremadament lenta; segons els
estudis publicats per Luís Pallí, la seva
formació és de l’ordre d’1 cm cada 1.000
anys. Uns terminis temporals que han

permès a tota una comunitat d’éssers vius
adaptar-se a unes condicions molt
peculiars alhora que extremes. Molts d’ells
han esdevingut endemismes únics a casa
nostra,
per
qüestions
d’aïllament
poblacional.
Uns
dels
habitants
més
il·lustres
d’aquestes cassoletes, de ben segur que
són els anostracis, malgrat que aquí no en
tinguem un nom comú, a Formentera són
coneguts popularment com a “peixets de
bassa” i en anglès reben el nom comú de
“fairy shrimps” que es podria traduir per
“gambes fades”. Concretament els de les
cassoletes de la zona de Pedralta
pertanyen a l’espècie Tanymastix stagnalis.
Fóra bo recordar que, al Baix Empordà,
se’n coneix dues espècies i a tot Catalunya
en sumariem cinc d’aigües dolces i tres d’
aigües hiperhalines.
Els anostracis són un grup de crustacis
branquiodòpedes que viuen en llacunes,
basses i tolls d’aigües continentals
temporànies. La major part de les espècies
viuen en aigües dolces però algunes
espècies, com ara les famoses artèmies,
viuen en aigües hiperhalines, és a dir, en
aigües molt més salades que les del mar.
La seva efímera vida està vinculada
estrictament al temps que l’aigua retinguda
en aquestes cavitats trigui en eixugar-se.
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Cal cercar l’estirp d’aquests crustacis molts
centenars de milions d’anys enrere. Es pot
parlar que l’origen dels anostracis es
remunta a més de 400 milions d’anys, molt
abans
de
l’aparició
dels
extingits
dinosaures.

Tanymastix
stagnalis,
és
l’espècie
d’anostraci present a les cassoletes de la
zona de Peralta. La seva reduïda mida, que
no supera els 15 mm, ens farà ajupir a
tocar amb el nas a l’aigua per veure-les bé.
Segons com vinguin les pluges, el seu cicle
varia temporalment. Enguany les hem vist
pels voltants de Sant Joan en un nombre
molt important. A ulls inexperts (els
meus), semblen petites gambes,
que sovint neden cap per amunt,
però que, en ser molestades, és
poden girar i nedar en totes
direccions. Es veu perfectament
com mouen uns apèndixs, que fan
tres funcions: respiració, natació i
alimentació, ja que amb els seus
moviments porten l’aliment a la
boca.
Són formes de vida molt arcaiques
que malden per sobreviure en
ambients molt extrems. En aquest
punt del relat és on hem de parlar de
l’evolució dels branquiòpodes, doncs és
molt interessant. Fa uns milions d’anys
vivien tranquil·lament fins que van
aparèixer predadors molt eficients que els
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van empènyer a prendre una decisió: o bé
ocupar espais
a on no podien viure
aquests predadors (ambients temporanis,
que
s’assequen),
o
bé
canviar
completament la morfologia, mida, etc . Els
grans
branquiòpodes
(anostracis,
notostracis [com ara els Triops] i
concostracis) van decidir per la primera
opció i es reclourien a viure en basses
temporànies definitivament, lluny de la
presencia dels temuts predadors.
La seva capacitat colonitzadora els ha
permès desenvolupar poblacions molt
nombroses en un curt període de temps. I
és que els anostracis, creixen i es
reprodueixen
de
forma
vertiginosa,
concloent el seu cicle vital en pocs dies,
amb la possibilitat de deixar les seves
postes en l’aigua per, posteriorment,
passar al sediment, fins que s’assequi la
cassoleta i les condicions tornin a ser
favorables per a la seva eclosió, encara
que això passi al cap de molt de temps. Per
si fos poc, s’ha pogut veure com amfibis es
menjaven individus femelles amb ous i els
ous després de passar el tub digestiu
continuaven sent funcionals. Així, si la
salamandra menjava en una bassa i
defecava en una altra, havia transportat
l’espècie. Si pensem en ocells, els salts en
l’espai encara poden ser majors. Inclús,
s’ha estudiat pèl de mamífer (senglars) i
s’ha vist que poden transportar estructures
de resistència de petits crustacis i rotífers
(s’ha inundat el fang que deixen als arbres
quan es rasquen i s’ha observat l’eclosió de
moltes espècies aquàtiques entre elles els
cladòcers
que
són
els
"petits
branquiòpodes").

El dimorfisme sexual es molt evident si ens
fixem en les antenes. Les dels mascles són
molt grosses, amb unes extensions que
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poden semblar ullals que, en realitat, els
serveixen per retenir la femella en el
moment de la còpula. Les de les femelles
són molt més senzilles i simples. La seva
vida transcorre dins aquestes petites
basses, filtren micro-algues i alguns microinvertebrats, que encara són més petits que
elles.
Com modestament he sabut explicar-vos el
que vaig veure, modestament voldria fer
notar que aquelles cassoletes són un
excel·lent exemple de l'èxit evolutiu de les
espècies. Uns espais realment sensibles
als que cal prestar una atenció exquisida
en la seva conservació. Espècies com les
nostres dròseres, espigues d'aigua i tantes
d'altres, fan de la nostra Vall del Ridaura un
indret únic i, de vegades, poc valorat. Un
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dels perills actuals per aquests testimonis
vius de l’època en que els dinosaures
encara no existien, som nosaltres mateixos.
El canvi climàtic, els pesticides llençats a
tort i a dret i l'accés massificat a la
muntanya, ja sigui amb curses extremes,
motos de trial, o rutes fora dels itineraris
marcats, poden acabar en poques dècades
amb aquestes relíquies vivents que fa
milions d'anys que ens acompanyen.
Jaume Ramot García
Agraïments: a Dani Boix per la seva revisió
del text i la informació de l’ecologia i
biologia dels branquiòpodes que m’ha
comentat.

LIBÈL·LULES: EL TERROR SUBAQUÀTIC DELS CAPGROSSOS
Quan els primers biòlegs i taxònoms
posaven noms a les noves espècies, també
es veien sovint obligats a posar noms a
d'altres coses: parts del cos, òrgans fins
llavors desconeguts, o diferents estadis de
la vida d'un animal. Als adults dels insectes,
se'ls va donar una bonica paraula: “imago”.
De fet no és res més que una derivació
diferent de l'arrel d'“imatge”. La imatge
mental que ens ve al cap. Si jo dic
“libèl·lula”, tots acostumem a pensar en un
insecte volador. L'imago és la fase
reproductora, l'adult. Però, com bé saben

passat, tot sovint, un any en els diferents
estadis de larva a sota l'aigua. En ambients
més boscosos i amb rieres corrents com la
part alta de la vall del Ridaura la gran
libèl·lula que solca els aires passa a ser
sovint
el
passabarrancs
comú
Cordulegaster boltonii. Doncs bé, el
passabarrancs passa dos anys de vida
larvària i poques setmanes com a adult. Ja
veieu que la imatge que tenim no
representa la vida més “habitual” de les
libèl·lules, sinó la vida que a nosaltres se'ns
fa més visible.

els artistes, el punt de vista és subjectiu, i
els humans el tenim molt esbiaixat en la
majoria de casos. Posem per exemple, la
gran libèl·lula típica, vistosa, i comuna de la
nostra vall: l'emperador blau Anax
imperator. L'adult viu només un o dos
mesos de mitjana, mentre que ja haurà

Esquerra: larva d'èsnid. Centre, a baix: adult
d'èsnid, en aquest cas un emperador blau Anax
imperator. Centre a dalt: una larva d'èsnid amb
el labrum (les “pinces” extensibles) a mig
estendre. Dreta: esquema de l’Encyclopaedia
Britannica sobre el mecanisme de depredació
de les larves de libèl·lula.
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I
com
viuen
doncs,
normalment, les libèl·lules?
Les larves de libèl·lula són
uns terrorífics depredadors
subaquàtics de basses i rius,
perfectament dignes d'alguna
seqüela
d'”Alien:
l’octau
passatger”.
Si
fóssiu
capgrossos us explicarien
contes de por de libèl·lules
abans d'anar a dormir, us ho
asseguro. A primera vista
sembla que no tinguin res
d'especial, fins que alguna
presa passa a prop de
l'animal. El moviment serà tan
ràpid que ni tant sols sabràs
què ha passat, però a càmera
lenta podries veure que apareix del no-res
una mena de pinça extensible, des de sota
la mandíbula, que s'allarga moltíssim per
enganxar la presa. Un cop assegurada la
víctima, es torna a contraure – sovint també
en un ínfim temps – i la porta cap a la boca,
per immediatament començar-la a devorar.
La part espectacular és la pinça, però la
part cruel del tema és que aquesta és tan
bona que no cal matar l'animal abans de
començar-lo a devorar, i tot sovint és el cap
el millor lloc per agafar una presa...
I com escapar a aquest terror? Com
sobreviure a un atac tant ben dissenyat per
l'evolució?
Contraatacant
amb
més
evolució. Un capgròs semblarà estúpid (en
general ho són bastant, us ho asseguro),
però té uns bons trucs amagats, gràcies als
seus avantpassats. Els capgrossos són
capaços de detectar la presència de
libèl·lules a l'aigua pels químics (la
“pudoreta”) que aquestes desprenen, i de
canviar uns quants aspectes importants de
la seva vida: un capgròs que se sàpiga en
perill passarà llargues hores quiet – no es
farà detectable als depredadors – encara
que això impliqui menjar i créixer menys, i
no només això sinó que, sorpresa, canviarà
la forma del seu cos. Més o menys com si
poguéssim, nosaltres, posar-nos més
morenos si sabem que haurem d'anar a la
platja, o més catxes si sabem que el mes
vinent hem de fer exercici a la feina. I què
fan els capgrossos, què canvien? Sabent
que les pinces de les libèl·lules no
perdonen, doncs augmenten la mida de les
parts del seu cos que són «trencables» en
cas d'atac. Sobretot, la cua.
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A dalt: cagpròs de gripauet Pelodytes puntatcus
posat experimentalment sota un risc elevat de
depredació per libèl·lules.
A baix: un germà del capgròs de sobre, que ha
viscut en condicions de tranquil·litat en una altra
peixera del laboratori. La diferència de la forma
general del cos no ve donada per la genètica
(són germans) sinó perquè el de dalt l'ha
modificat en detectar la presència del
depredador. Sobretot fixeu-vos en la forma de la
cua.

Així doncs, quan una libèl·lula enganxa un
capgròs per la cua, aquest es retorçarà i en
perdrà una part – que podrà regenerar en
part més endavant –, que serà el preu, junt
amb una petita hemorràgia, que pagarà per
sobreviure a l'atac. La libèl·lula es quedarà
amb un tros de cua com a petit entremès.
Les libèl·lules, però, no són estúpides, i
saben que agafen els capgrossos pel cap
és impossible que es trenqui res, i intenten
agafar-los pel «clatell» sempre que poden.
El capgrossos faran crestes de la cua més
altes, per què així hi hagi una petita
possibilitat que es trenqui alguna cosa i
l'atac no sigui letal... i les libèl·lules... quina
serà la següent volta a la cursa de
l'evolució? Amb raó es fa servir
l'anomenada «hipòtesi de la reina roja» – la
reina roja d'”Alícia al país de les
meravelles”– per explicar aquest tipus de
cursa evolutiva circular de mai acabar, en
la qual l'únic incentiu per córrer és
mantenir-te prou endavant –i alhora
endarrere– de l'altre com per què no
t'avancin massa i ho perdis tot. D'aquí uns
milions d'anys, el següent invent de les
libèl·lules i dels capgrossos en aquesta
cursa, per tots vostès, a la revista de
Sterna.
Eudald Pujol Buxó
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UN INDRET: EL TRAM ALT DEL RIDAURA
Aquest és, sens dubte, un
dels indrets més interessants
i importants de la vall, sinó el
que més, des del punt de
vista naturalístic. En un espai
molt reduït reuneix un
conjunt de singularitats que
el fan únic, tant a nivell local
com de país. I un lloc que
hauria de gaudir d’una
protecció integral, es veu
cada cop més amenaçat per
agressions tals com tales
indiscriminades, obertura de
corriols per permetre el pas
massiu de persones en
curses
“legalment”
organitzades,
pas
de
bicicletes i motos, etc.
Mentre que a qualsevol altre
país, un lloc com aquest
seria gelosament cuidat i
venerat, aquí es converteix
en un clar exponent de la
ignorància i el menyspreu de
la nostra societat envers el
medi natural, així com de la
deixadesa
de
les
administracions que no fan
res per protegir-lo.

Les joies botàniques que conté són,
principalment, l’herba de gota Drosera
rofundifolia petita planta carnívora que, fora
d’aquí, a Catalunya només es troba a
altituds entre els 1600 i els 2000 metres.
També s’hi troba
l’espiga
d’aigua
Potamogeton
polygonifolius,
planta
aquàtica que, apart d’aquí, en tot el territori
català, només es troba als aiguamolls altempordanesos.
Aquestes
poblacions
relictes, de climes molt més freds, es veuen
acompanyades d’altres plantes molt
escasses i també protegides com el grèvol
Ilex aquifolium o la falguera reial Osmunda
regalis.
En aquests ambients únics, d’aigües clares
i fredes, s’hi ha fet observacions úniques a
la vall, com la libèl·lula esparver d’aigua
Oxygastra curtisii. (a la imatge, amb un
fons de espiga d’aigua Potamogeton
polygonifolius) i constitueixen un reservori
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del barb de muntanya Barbus
meridionalis, quan els trams
inferiors s’assequen.
Els tòtils Alytes obstetricans,
petits gripaus amants d’aigües
netes i clares, deixen sentir el
seu cant nocturn, tan semblant
al del xot Otus scops i les serps
d’aigua Natrix maura, cerquen
tota mena d’animalons en les
aigües somes.
Ocells com l’astor Accipiter
gentilis hi cerquen racons
tranquils per a fer-hi niu i pujar
les seves llocades, cosa cada
vegada més difícil d’aconseguir.
En definitiva, un indret màgic i únic,
ple de tota mena de tresors naturals
que, de la mateixa manera que
l’hem heretat, l’hauríem de preservar
i protegir pel gaudi de les futures
generacions. Ho sabrem fer?
Aconseguirem evitar un trinxat que
ja ha començat?
Carlos Alvarez-Cros

PUBLICITAT
Natura Montfred és una iniciativa empresarial gironina dedicada a l’estudi i la divulgació del
Medi
Natural
i
Rural,
mitjançant estudis científics i
publicacions;
activitats
d'educació
ambiental;
sortides guiades i viatges
especialitzats en fauna i
flora.
Seguiu-nos al Facebook per
saber
més
sobre
les
activitats que fem:
https://www.facebook.com/n
aturamontfred/
No dubteu en contactar-nos:
NATURA MONTFRED
972 40 21 11
montfred1@gmail.com
C/ J. Ma. Gironella i Pous, 13, 6-4
17005 - Girona
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UN LLIBRE
LES LIBÈL.LULES DE CATALUNYA
Autors: Martin, R., Maynou, X., Lockwood,
M., Luque, P., Garrigós, B., Vilasís, D.,
Escolà, J., García-Moreno, J., Oliver, X.,
Batlle, R. M., Palet, J., Sesma, J. M.,
Rodríguez, M., Müller, P., Piella, Ll.
Edita: Brau Edicions
Any: 2016
Pàgines: 207.
Fruit de 10 anys de treball de camp, és un
recull exhaustiu de la informació existent
sobre les libèl·lules. Conté una introducció
a la biologia del grup i 70 fitxes, una per a
cadascuna de les espècies catalogades,
que inclouen un mapa de distribució, una
descripció detallada de la seva morfologia
per facilitar-ne la identificació i valuosa
informació addicional sobre els seus
hàbitats
característics,
ecologia,
comportament i estatus de protecció.
Per primera vegada s'introdueixen noms
comuns en català i s'avalua el grau
d'amenaça a partir dels criteris de la IUCN i
d'un nou índex de Vulnerabilitat dels
Odonats de Catalunya (IVOC). Així mateix,
s'identifiquen els principals llocs d'interès
odonatològic atenent la seva riquesa
específica o la presencia de tàxons
amenaçats.

L'obra a més de presentar un important
recurs per a la recerca, pot servir de base
per a treballs de conservació d'aquest grup
d'invertebrats i dels ecosistemes aquàtics
on viuen. Al mateix temps, pretén ser un
recurs didàctic adreçat a tots aquells que
vulguin iniciar-se o aprofundir en el
coneixement d'aquests insectes.
Tot plegat fa que aquesta sigui l’obra de
referència dels odonats del nostre país.

http://www.oxygastra.org/2017/03/les-libellules-de-catalunya.html

UNA FRASE (O DUES)
A l’estiu, tota cuca viu.
Si d'alguna cosa em penedeixo és de tot
allò que no he fet. -Woody AllenL’art, la glòria, la llibertat es marceixen,
però la naturalesa sempre roman bella.
–Lord Byron-

UN REFRANY (O DOS)
Pel juny confitures, pel juliol fesols i per
l'agost figues i most.

UN PENSAMENT
"Llavors, sobtadament, vingueren
humans i es desfermà l’infern”

els

Vegeu aquest vídeo curt però extraordinari:
https://vimeo.com/140997498
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UN WEB (o dos)
Iberian Odonata http://iberianodonataucm.myspecies.info

Web, en castellà, dedicada als odonats de
la península Ibèrica.

Amb molta i molt interessant informació
sobre aquest grup.

OXYGASTRA. Grup d'Estudi dels Odonats de Catalunya.
http://www.oxygastra.org/
Oxygastra, grup d'estudi dels odonats de
Catalunya, és un grup format el juny del
2003 i incorporat a la Institució Catalana
d'Història Natural (ICHN) com a grup de
treball des del gener del 2005, amb la
finalitat d'estudiar i difondre el coneixement
i la conservació dels odonats, popularment

coneguts com a libèl·lules, espiadimonis o
cavallets del diable.
A aquest web es pot trobar informació de
primera mà sobre els
odonats de
Catalunya. També, bibliografia específica
sobre aquest fascinant grup d’insectes.
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UN CAS DE L'ESTEL I L'ORIOL: LIBÈL·LULES
L'Estel i l’Oriol remenaven a l’hort amb l’avi.
Tot d’una l’Oriol exclamà:

-Avi, vols dir que no ens enganyes? Intervingué l'Oriol.

- Mira avi, un “helicòper”!

- I ara! El que passa és que la Natura és
meravellosa i té uns processos d’allò més
inversemblants. Per això l’hem de respectar
i cuidar. No podem embrutir-la amb llaunes,
plàstics i altres porqueries. Si embrutim les
rieres i els estanys no tindrem libèl·lules ni
espiadimonis..

- Un helicòpter? On?
- Allà! Mira, mira, ara torna.
- Ah! Però això no és cap helicòpter, Oriol,
és una libèl·lula. -Digué l'avi.
- Sembla un dron. -Va dir l’Estel.
- Sí, sembla una joguina, però, en realitat,
és un dels insectes més perfectes i més
antics del món. Un gran caçador d’altres
insectes.

- Espiadimonis?
l’Oriol.

Què

són?

-Preguntà

- És el nom que rep una classe de
libèl·lules més petites que, quan es posen,
pleguen les ales en comptes de mantenirles esteses. Va, anem a resseguir la riera a
veure si en veiem algun.

- I d’on ha sortit? -Preguntà l’Oriol.
- Suposo que de la riera que hi ha aquí al
costat-

- Mira, aquí n’hi ha un de petit, de color
blau. Que maco! Quin color! – Exclamà
l’Estel.

- I com ho saps que ve de la
riera?
- De fet no ho sé però ho
suposo,
perquè
aquests
animalons es reprodueixen a
l’aigua. Sense ella no poden
viure, Anem a la riera i
mirarem si hi trobem larves.
Anaren tots tres a la riera i
amb molt de compte anaven
mirant dins l’aigua. Tot d’una,
l’avi renegà:
- Quina porqueria!. La gent no
té cap respecte.
I va recollir dues llaunes que
va posar dins una bossa de
plàstic que també va trobar
allà mateix.

- I allà un altre! -Digué l’Oriol.

- Mira avi! -Va dir l’Estel, mentre
assenyalava una mena d’insecte agafat a
una tija que sortia de l’aigua.

- Aquets són mascles, les femelles tenen
colors més discrets i costen més de veure...
-Digué l’avi.

- Caram, Estel, això que has trobat és la
pell buida de la nimfa d’una libèl·lula, el que
es diu una exúvia. La nimfa va sortir de
l’aigua, enfilant-se a la tija, i de dins en sortí
l’adult. Potser el que hem vist a l’hort.

Carlos Alvarez-Cros
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UNA ACTIVITAT: APRENEM I PINTEM LIBÈL·LULES
Les libèl·lules i els espiadimonis constitueixen un dels grups d’insectes més antics. Mentre que
les primeres mantenen les ales obertes i horitzontals quan es posen, els segons les pleguen i
les mantenen en posició vertical.
Els adults acostumen a volar
contínuament sobre la superfície
de l’aigua, i poden assolir
velocitats de 50 km/h i només
viuen unes poques setmanes.
Les femelles ponen els ous dins
l’aigua. Dels ous en surten les
larves que, en créixer aniran
canviant la pell de 8 a 15 vegades
fins
assolir
el
màxim
desenvolupament.
En
les
darreres
fases
d’aquesta
metamorfosi
les
larves
s’anomenen nimfes. Finalment,
les nimfes surten de l’aigua pujant
per la tija d’alguna planta i
trenquen la pell per sortir com a
adult. La pell que queda
abandonada s’anomena exúvia i
conserva l’aspecte de la nimfa.
A aquest enllaç: https://www.thecolor.com/Coloring/Dragonfly.aspx podeu pintar fàcilment el
dibuix des del mateix ordinador.

UNA SOPA DE LLETRES
Z U N A
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Busqueu les següents
paraules:
Libèl·lula
Larva
Nimfa
Exúvia
Metamorfosi
Espiadimonis

Insecte
Ales
Estany
Rierol
Femella
Adult

UNA ENDEVINALLA
Com una avioneta
que ha perdut el nord,
faig mil acrobàcies
com un bon pilot.
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“EARTHCACHES" A LA VALL DEL RIDAURA - 4
Aquest va ser un Earthcache “per encàrrec” a publicar durant la celebració del mega-event de
Platja d'Aro del 2014 (va ser una concentració, organitzada amb l'ajuntament, amb més de mil
geocachers de molts països). Havia de ser assequible a peu des del centre del mega-event que
era al pavelló municipal. El vaig centrar al CAVALL BERNAT.
En aquest enllaç, GC4TMA9 - CAVALL BERNAT, podeu veure, a més de la descripció en
català, que adjunto a continuació, l'EarthCache complet: coordenades, descripció en català,
castellà i anglès, preguntes a contestar i les opinions i fotografies dels geocachers que l'han
visitat.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -A les coordenades trobem aquesta emblemàtica roca anomenada CAVALL BERNAT, que
presideix la platja Llarga de Platja d’Aro i que s’ha convertit en un veritable símbol del municipi.
Es tracta d’un “Monòlit fusiforme, o penyal vertical, de forma agullonada i de grans
proporcions", com defineix els CAVALLS BERNATS el Diccionari de Geologia de l’Institut
d’Estudis Catalans.

La particular morfologia dels CAVALLS BERNATS, el seu aïllament respecte a altres elements
o l’esvelta i prima silueta amb la qual se’ns poden presentar, són els trets característics que els
fan diferents a la resta d’elements que els envolten, motiu pel qual solen sempre cridar l’atenció
de les persones i exerceixen un cert magnetisme que atreu l’interès i desperta la curiositat de
molta gent. A les muntanyes catalanes trobem moltes roques agullonades o penyals verticals
anomenats CAVALLS o CARALLS BERNATS, encara que la formació d'aquestes roques és
d'origen divers.
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Uns són el resultat de l'erosió
diferencial damunt conglomerats:
els CAVALLS BERNATS de
Montserrat i del Parc de Sant
Llorenç del Munt i l'Obac. Altres
son d’origen càrstic: el CARALL
BERNAT de les illes Medes i altres
d’origen volcànic: el CARALLOT
dels Columbrets amb les restes de
la xemeneia central d'un antic
volcà.

El CAVALL BERNAT de Platja
d’Aro és el resultat del modelat de
roques granítiques per l’erosió del
mar i del vent. Es tracta d’una
prominència rocosa irregular de
granodiorita, localitzada sobre
roques resistents, afectada per un
enreixat espès de diàclasi de
tendència vertical. Els plans de
diaclasat
permeten
que
es
disgregués
paulatinament
en
blocs, evolucionant cap a aquesta
forma de monòlit.
Moltes vegades aquesta roca, després de una forta llevantada, queda pràcticament tocant a
l’aigua. Tinguem en compte que les platges es formen per l'acció de les ones i corrents marins
que transporten materials a una determinada zona, però són formacions geomòrfiques
dinàmiques i canviants, que estan en permanent canvi.
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A Platja d’Aro tenim un “altre cavall bernat” a la
cala del Paller.
Els CAVALLS BERNATS, en ser roques
individualitzades en forma d’agulla o monòlit, fa
que als Països Catalans el seu nom es relacioni
probablement amb un antic culte fàl·lic precristià.
Sembla que CAVALL és un eufemisme per
CARALL, un mot comú en català, castellà
(CARAJO) i gallec (CARALLO), com a
denominació del membre viril. També es diu que
BERNAT no és una personificació, és a dir no és
cap nom de persona, sinó la pronúncia alterada de
Carall Baranat, derivat de barana, que vol dir
"voltat d'una rotllana de penya-segat". Altres
interpretacions que corren per arreu, com ara carall
armat, carall trempat o carall venerat, formen part
només de la cultura popular.
FONTS :
.- GEOLOGIA DEL MASSIS DE LES GAVARRES.
Vol 13. C.Roqué - Ll.Pallí. Institut d’Estudis sobre
el Baix Empordà- 1994.
.- BLOG DE FERRAN ALEXANDRI :
http://ferranalexandri.blogspot.com.es/2013/02/els-cavalls-bernats-dels-paisos-catalans.html
Manel Alvarez Cros

UNA RECEPTA: MELMELADA DE FIGUES
- Mig quilo de figues
- 200 gr de sucre (el més pur possible
i si es biològic millor)
- El suc d’una llimona petita
Traiem les puntes de les figues ben
netes i les tallem a talls. Les
barregem amb el sucre i ho deixem
macerar un parell d’hores. Passada
aquesta estona, posem la barreja dins
una cassola, afegim el suc de la
llimona i ho posem a coure a foc lent
durant uns 25 minuts, remenant i
vigilant que no s’enganxi o es cremi.
Parem el foc i, a la mateixa cassola,
ho triturem tot amb la batedora.
Apartem i deixem reposar fins que
estigui
tebi. Després posem la
melmelada en pots esterilitzats i ho
tanquem bé per posar-los al bany
maria durant una estona, per
assegurar que no es floreixin i que es
conservin. Traurem els pots amb compte i
deixem que es refredin bé. Recordeu
etiquetar els pots amb nom i data i ja

podreu gaudir de la vostra bona melmelada
de figues.

Mònica López García
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UN ARBRE
LA FIGUERA (Ficus carica)
Català: cabrafiguera, figuera, figuera
comuna
Castellà: cabrahigo, higuera.
Francès: figuier.
Anglès: fic tree.
Occità: cabrafic, cabral, figuiero. figuier,
figuièra.
Vasc: piko-arra, pikondoa, piko-ondo.
Arbre de la família de les moràcies i del
gènere Ficus. Cultivat des de temps antics
a la mediterrània i Àsia sub-occidental.
Habitat: silvestre, a zones seques i
assolellades amb terra fresc i humit i també
a zones rocoses, des del nivell del mar fins
als 1.700m d’altitud.
Etimologia: Ficus, nom antic de la figuera.
Carica, probablement al·ludeix a Caria,
antiga comarca d’Àsia occidental, on
aquest arbre va ser molt cultivat.
Descripció: arbre o arbust caducifoli de 5 a
10 metres d’alçada, copa gruixuda,
arrodonida o aplanada. Fulles amb una
llargada de 10 a 35cm i una amplada de 10
a 18cm, són grosses, lobulades, de color
verd per la cara superior amb la cara
interior lleugerament vellutada i de color
verd gris.

El tronc té nombroses branques gruixudes,
de fusta poc densa. Es ramifica a poca
alçada, això dona lloc a que es vegin
exemplars amb branques tocant a terra.
L’escorça és llisa i grisenca. La fusta és de
color gris o blanc groguenc, tova i
esponjosa, propensa a fer-se malbé amb
les variacions d’humitat i es podreix
ràpidament. És de mala qualitat i amb pocs
o gens d’usos. A l’antiga França es va fer
servir per esmolar ganivets i tisores i,
segons Teofrast, amb la seva fusta es feien
seients de teatre, garlandes i algun altre
ornament.
La figuera produeix un líquid blanc irritant
anomenat làtex.
Produeix dos tipus de flors, masculines i
femenines, que es troben en un receptacle
en forma de pera anomenat siconi. Les
flors masculines estan situades al voltant
d’un orifici d’entrada a la part basal del
siconi, anomenat ostíol i les femenines a
l’interior del siconi.
La pol·linització es dona gràcies a la
intervenció d’una vespa de la família
Blastophaga. Una vespa femella penetra
per l’ostíol dins del siconi i allà
diposita els seus ous, a dins de les
flors femenines d’estil curt. Allà es
formaran les larves de les futures
vespes. Aquests insectes poden
ser mascles o femelles. Els
mascles no tenen ales i, per tant,
mai surten d’allà dins. La seva
funció és fecundar a les vespes
femelles que també han nascut
dins del siconi, i un cop les vespes
mascles les han fecundat, els hi fan
un forat perquè aquestes puguin
sortir a l’exterior. Desprès d’aquest
acte, els mascles moren a dins. Les
vespes femelles fecundades, que sí
tenen ales per desplaçar-se, al
sortir del siconi ja van ben
impregnades del pol·len i van a
buscar un altre siconi per posar-hi
els seus ous i començar un nou
cicle reproductor.
Hem de tenir en compte que hi ha
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figueres que no necessiten aquest procés
de pol·linització, i es reprodueixen per
partenogènesis, com és el cas de la
majoria de figueres cultivades per a
consum humà.
El fruit resultant és l’anomenada figa que,
en realitat, és una infructescència, és a dir,
un conjunt de fruits, els quals podem
observar en obrir-la. La figa és carnosa,
dolça i, generalment, vermellosa per dins, i
la seva pell pot ser verda, groguenca,
porpra o morada per fora, tenint en compte
que hi ha cap a mil varietats de figues entre
les cultivades i les silvestres.
A finals d’estiu i principis de tardor trobem
les figues, que són els fruits madurs que
procedeixen de les flors pol·linitzades i, a
finals de primavera i principis d’estiu,
trobem les figaflors, en castellà “brevas”,
que procedeixen de flors que no han
necessitat pol·linització.
Les figues comestibles contenen un 80%
d’aigua, hidrats de carboni, sacarosa,
fructosa i glucosa, vitamines A, B1, B2, B3
y C, potassi, magnesi i calci. Són digestives
i tenen un alt contingut en fibra. També es
poden menjar seques. Hi ha moltes
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receptes utilitzant les figues i també es pot
fer licors i altres begudes.
Curiositats: segons el Gènesis, Adam i Eva
van cobrir la seva nuesa amb fulles de
figuera en ser enxampats en “pecat” a
l’Edèn. A la Roma antiga, es considerava
un arbre sagrat, ja que es diu que Ròmul i
Rem van ser alletats per una lloba, sota
d'una figuera. Amb les fulles de la figuera
es coronava a Saturn, els grecs la
dedicaven a Mercuri, els espartans a Bac i
a l’Índia es consagrava a Vishnu.
Algunes frases relacionades amb figuera:
Ets més alt que una figatera: se li diu a una
persona que és molt alta
Sembla que baixis (o caiguis) de la figuera:
no saber alguna cosa, no adonar-se’n o
estar despistat
Ets un figaflor: es diu a una persona sense
esma o de poc caràcter per fer o dir les
coses
Fer figa: quan una cosa no surt bé o com
s’esperava
De figues a bacores (de higos a brevas en
castellà): quan alguna cosa succeeix de
tant en tant o a llargs intervals.
Mònica López García

LA FITOTERÀPIA
La paraula Fitoteràpia
prové del grec phitos, que
significa planta. És el nom
que se li dóna a la
utilització medicinal de les
plantes. Mai no ha deixat
de
tenir
vigència.
Tradicionalment
s’ha
utilitzat des de l’antiguitat
els remeis a base de
plantes que van ser el
principal o, fins i tot, l’únic
recurs de que disposaven
els humans.
Les espècies vegetals que
ja utilitzaven els antics
egipcis, grecs i romans
van passar a formar part
de
la
farmacopea
medieval,
més
tard
enriquida per l’arribada
dels coneixements del Nou Món. La majoria
d’elles i els remeis que se’n feien llavors, es
continuen utilitzant avui dia. Però les noves

tecnologies permeten prendre les plantes
de moltes formes i aprofitar els principis
actius que contenen, en diferents
preparacions.
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La major part de plantes remeieres que
s’usen son de la família de les herbàcies.
Una herba és una planta que no té un tronc
llenyós i que es mor en finalitzar l’estació.
També s’utilitza arbustos, diferents parts
dels arbres, flors i fruites.
Gran part dels coneixements científics que
es té sobre las plantes es basa en l’efecte
dels seus principis actius, els quals tenen
accions distintes a las que s’han comprovat
per separat. Moltes de les propietats que es
reconeix a les plantes són fruit de
l’empirisme i de l’experiència que s’ha anat
transmetent amb la tradició. Hi ha efectes
terapèutics, però, que no s’han d’atribuir a
un principi actiu; dins la planta, hi ha moltes
molècules simples i no hi ha bases de
coneixement
científic
sobre
com
interaccionen amb altres per produir un
determinat efecte sobre la persona.
També hi ha factors no químics que poden
ser importants en l’efectivitat de la planta: el
lloc on ha crescut, l’estació, l’hora en que
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s’ha recollit etc. Aquests factors fan que
sovint es vegi la fitoteràpia allunyada dels
mètodes científics, doncs les mesures i
valoracions no responen als cànons
aprovats por la ciència.
El que hem de valorar és l’efectivitat i el
respecte pel nostre cos, doncs són més
inofensives i més d’acord amb la naturalesa
que la farmacopea. No hem d’oblidar que
els remeis a base de plantes medicinals
presenten un immens avantatge respecte
als tractaments químics. En las plantes, els
principis
actius
es
troben
sempre
biològicament equilibrats per la presència
de substàncies complementàries, que es
potencien entre sí, de forma que, en
general, no s’acumulen a l’organisme, i els
possibles efectes no desitjables són
limitats. En canvi, malgrat que han
augmentat les investigacions i estudis
científics de les plantes medicinals, encara
es desconeixen molts dels principis actius
als quals les plantes deuen les
extraordinàries qualitats que tenen.
Esther Pardo Gimeno

UN POEMA

HAIKU
Escapço branques
de les herbes del camí.
En faré remeis.
Esther Pardo Gimeno

N.E. Un haiku és una de les formes de poesia tradicional japonesa més esteses. Es tracta
d'una composició breu de 3 versos de 5, 7 i 5 síl·labes. La seva poètica es basa en la sorpresa
i l'embadaliment que produeix al poeta la contemplació de la natura. Els autors de haiku
s'anomenen haijin. (https://ca.wikipedia.org/wiki/Haiku)
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UNS APUNTS DE FOTOGRAFIA DE NATURA.
DIGISCOPING, MÉS A FONS
En la darrera publicació de
la nostra revista, la 5a, vaig
fer una introducció molt
general
sobre
aquesta
tècnica
fotogràfica.
En
aquest número, aprofundiré
una mica més sobre el tema
del digiscoping quant a les
possibilitats que té i quant al
material necessari.
Ja us vaig explicar que per
a un ornitòleg o per a un
naturalista l'ús bàsic del
digiscoping
és
la
documentació perquè es
pot enregistrar fàcilment allò
que s'està veient. Ara bé,
també podem fer fotografia creativa i
artística (retrats d'ocells, per exemple) a
nivell pràcticament professional, i gaudir-ne
igual, o més, que amb un equip fotogràfic
tradicional. Quanta més qualitat tingui el
material utilitzat, més qualitat tindran les
nostres fotografies. Penseu que l'exigència
que necessitem per fer impressions o
ampliacions, no és la mateixa que la de les
publicacions en web o xarxes socials.

No ens oblidem, però, que una bona base
de tècnica fotogràfica i moltes hores de
pràctica, MOLTES, seran les claus per
arribar a bon port.
Us deixo una breu informació sobre el
material necessari i les característiques

bàsiques
resultats.

idònies

per

obtenir-ne

bons

TELESCOPI. Ha de ser de gama mitjana o
alta. Quanta més qualitat tinguin les lents
del telescopi, més definició, contrast i
saturació ens proporcionarà. Es recomana
que el diàmetre de l'objectiu tingui un mínim
de 65mm.
CÀMERA

FOTOGRÀFICA. Segons el
sistema emprat, les podem
agrupar
en
càmeres
compactes, on hi podem
incloure el telèfon mòbil, i
càmeres rèflex amb o sense
mirall. No totes són adients,
però hi ha moltíssimes
possibilitats, quasi bé tantes
com marques i models
existeixen en el mercat. Per
aquest motiu, abans de
comprar un equip, sempre
és millor provar si la càmera
que tenim és funcional. A
part d'això, depenent de la
mida del sensor, l'ISO,
l'estabilitzador,
el
rang
dinàmic, el visor, el tipus
d'arxiu, etc, podrem exigir
més o menys qualitat als resultats. També
hem de tenir en compte les prestacions que
té quant a disseny, pes i multifuncions
incorporades per tal de fer la nostra elecció.
ADAPTADOR. El sistema que escollim per
acoblar la càmera al telescopi, serà clau.
En els 20 anys d'història del digiscoping,
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els sistemes d'acoblament han evolucionat
notablement buscant la manera de
connexió més fàcil i estable, i, també, la
manera de poder combinar ràpidament la
fotografia amb l’observació. Actualment, les
grans marques de telescopis han creat els
seus propis adaptadors tot i que, al mercat,
també n'hi ha d'universals i, fins i tot, hi ha
usuaris que se'n fan de casolans.
TRÍPODE. En aquesta tècnica fotogràfica,
l'estabilització de tot l'equip és fonamental.
Amb les grans distàncies focals amb què
es treballa, de 1400mm com a mínim,
qualsevol vibració pot ser perjudicial. Un
trípode robust, pesat i estable és el més
adient.
RÒTULA. Majoritàriament s'utilitzen ròtules
de vídeo ja que permeten posar-hi un carril
per tal d'estabilitzar el tàndem càmera-
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telescopi i, a més a més, només permeten
dos eixos de moviment. El mànec
característic
d'aquestes
ròtules
és
imprescindible per moure ràpidament
l'equip tant horitzontal com verticalment.
DISPARADOR EXTERN. Un disparador
remot o de cable (més recomanat) ens
permetrà no moure en absolut l'equip a
l'hora de disparar. El fixarem al mànec de la
ròtula per tal de guanyar eficàcia.
TARGETES DE MEMÒRIA. Quan més
ràpides, millor. Les ràfegues fotogràfiques,
més veloces a mesura que avança la
tecnologia,
i
els
enregistraments
audiovisuals, de ben segur que ho
necessitaran.
Bon clic!
Rosa Matesanz Torrent

UNA DE FOTOGRAFIES BONIQUES O CURIOSES...
... de la Núria Formatger Masferrer

◄ Mascle d’oriol Oriolus
oriolus, a la bassa del Dofí,
el 30/06/18.

►
Bec de corall senegalès Estrilda
astrild. Parc dels Estanys de
Platja d'Aro. 21/07/18.
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... d'en Manel Alvarez-Cros

◄ Oca egípcia Alopochen
aegyptiaca,.
Parc dels
Estanys, Castell-Platja d'Aro.
05/07/18.

►

Rossinyol
Luscinia
megarhynchos
portant
becada pels petits. Bassa
del
Dofí,
Castell-Platja
d'Aro. 11/07/18.

◄

Xivitona
Actitis
hypoleucos.
Bassa del
Dofí, Castell-Platja
25/07/18

d'Aro.

Pàgina 25 / 41

Sterna, la revista

006. Juny - setembre/2018

... de la Rosa Matesanz Torrent

◄
Tortuga mediterrània
Testudo
hermanni.
Espècie fotografiada
sota
un
entorn
totalment
controlat.
30/07/18. Digiscoping.

►
Emperador blau Anax
imperator.
Desembocadura
del
Ridaura.
05/08/18.
Digiscoping.

◄ Granota verda
Pelophylax
perezi.
Bassa de Romanyà.
18/08/18.
Digiscoping.
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... de la Mònica López García

◄ Parella de reinetes
Hyla meridionalis a la
bassa de les Reinetes, a
Platja d’Aro. 10/07/18.

►
Poll
de
polla
d’aigua
Gallinula chloropus, a la
bassa del Dofí, Castell
d’Aro. 05/08/18.

◄
Orenetes
vulgars
Hirundo rustica, a la bassa
del Dofí, Castell d’Aro.
05/08/18.
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... d'en Carlos Alvarez-Cros

◄ Fa mal només de
veure el que fan
alguns que s’autoanomenen amants de
la natura. Camí dels
gorgs de Salenys.
27/06/18.

►
Gavià
argentat
Larus
michahellis, de segon any,
preparant-se el sopar a la
platja de Sant Feliu de
Guíxols, el 03/0718.

◄ No és un tros de fusta, és una papallona
nocturna Phalera bucephaloides, a l’abocador
de Solius, el 18/08/18.
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UNA IMATGE VAL MÉS QUE...
El 15 de juny, al costat del
Ridaura, a l'alçada de la
costa de l'Alou, Carlos
Alvarez-Cros
fotografià
diversos
exemplars
de
cleòpatra
Gonepterix
cleopatra amb el revers de
les ales posteriors més o
menys
acolorides
anormalment.
Aquest
fenomen també s'havia
observat al mateix lloc en
blanqueta de la col Pieris
rapae (2017, a sota a
l'esquerra) i en blanqueta
perfumada
Pieris
napi
(2018, a sota a la dreta). El
18 de juny, en Jordi Corbera
va descobrir que es tractava
de pol·len.

La
Rosa
Matesanz
Torrent, detectà una
altra nova espècie de
tortuga
exòtica
alliberada a la bassa del
Dofí, a Castell d’Aro, el
23/06/18. Tortuga de
l’Ouachita Graptemys
ouachitensis.
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Noves
espècies
de
papallona
diürna
detectades a la vall del
Ridaura, per Carlos Alvarez
Cros.
Morada
del
freixe
Laeosopis
roboris..
El
17/06/18, a Tallades, prop
del puig Portugal, Santa
Cristina d’Aro. Papallona
escassa i difícil de detectar
que, posteriorment, s’ha
tornat a observar a diversos
llocs de la vall.

Morada Favonius quercus. El
26/06/18, a la resclosa de
can Salvador, Santa Cristina
d’Aro. Papallona relativament
comuna que, posteriorment
s’ha observat a diversos
indrets de la vall.

Noves espècies d’odonat no
citades a la vall del Ridaura,
detectades a la vall del
Ridaura, per Carlos Alvarez
Cros.
Mascle de donzell de trinxant
Coenagrion scitulum. A la
bassa de les Reinetes,
Castell-Platja
d'Aro,
l’11/07/18.
El
15/07/18,
s’observa a la resclosa de
can Salvador, a Santa
Cristina d’Aro.

Pàgina 30 / 41

Sterna, la revista

006. Juny - setembre/2018

A la bassa (2) de can
Llaurador, a Santa Cristina
d'Aro, el 14/07/18, una
femella immadura de pixaví
llis Sympetrum meridionale i,
a la bassa de les Reinetes,
Castell-Platja d'Aro, dos
mascles, el 27/08/18.

Mascle
de
pixaví
de
lligacama
Sympetrum
sinaiticum. A la bassa de
les Reinetes, Castell-Platja
d'Aro, el 17/07/18. El
20/08/18, s’observa a la
resclosa de can Salvador, a
Santa Cristina d’Aro i el
23/08/18, a la bassa del
mas Assols de Sant Feliu
de Guíxols.

Noves espècies de peixos
marins fotografiades per
Miguel
Ángel
Fuentes
Rosúa a la vall del Ridaura.
El 12/08/18, a la badia de
Sant Feliu de Guíxols,
congre
dolç
Arisoma
balearicum.
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El 26/08/18, a la
badia de Sant Feliu
de Guíxols, un banc
de
morulla
Pseudaphia ferreri.
Malgrat no disposar
d’imatges, en Miguel
Ángel
també
ha
detectat l’escurçana
violeta
Pteroplatytrygon
violacea i el gobi
Chromogobius
zebratus.

STERNA EN ACCIÓ
A mitjan juny, veié la llum el
cinquè número d'aquesta revista.
El podeu trobar, junt amb els altres, a:
http://ocellvallridaura.000webhostapp.
com/Sterna/Sterna.html
Si voleu col·laborar-hi, envieu un
correu a l’adreça de correu electrònic:
vallridaura@yahoo.es o al correu de
contacte del Grup de Natura Sterna:
sterna@yahoogroups.com
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Després d'anellar els polls de xoriguer
de la caixa niu del castell de Castell d'Aro, es
comprovà la mort d'un dels progenitors.
Membres de Grup s'encarregaren d'ajudar a
l'adult que havia quedat sol, aportant
subministrament de menjar addicional pels
polls (guatlles i pollastre) fins al seu total
desenvolupament.

El 21/06/18, en Josep
Casas Guiteras rescatà un corb
marí
emplomallat
Phalacrocorax
aristotelis,
enganxat a un palangre calat
massa a prop de la costa.

El 24 de juny, com a
part del seguiment i control
de caixes niu de nocturnes,
s’anellà tres adults i deu polls
de xot Otus scops.
Uns polls rescatats per la
Policia Municipal van ser
posats a una caixa-niu on
una parella criava un pollet
d’edat similar. L’adopció es
va portar a terme sense
problemes i els nous pares
adoptius els tiraren endavant.
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El projecte d’ampliació de la zona visitable del Parc dels Estanys, en la redacció del qual
ha participat activament Sterna, va ser aprovat, per unanimitat, a un Ple municipal de Castell-

Platja d’Aro. S'ampliarà el recorregut del sender en 350m, fins l'Av. Tramuntana, amb elements
per millorar la biodiversitat i interès de l'espai. En tot cas, el nostre Grup ja ha presentat una
segona proposta per incrementar encara més la biodiversitat de l’espai i fer-lo més atractiu pel
públic, en general tot preservant els actuals valors naturalístics.

A final de juny, al web dels Ocells de la vall del Ridaura, s'incorporà el nou catàleg
d’odonats a la vall:
http://ocellvallridaura.000web
hostapp.com/Odonats/Odona
ts.html
Inclou l’etimologia dels noms
científics de les diferents
espècies.
Podeu contribuir a la seva
ampliació, enviant les vostres
imatges a:
vallridaura@yahoo.es
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El 3 de juliol es comença la
feina de camp per tal d'identificar,
mitjançant aparells que enregistren
ultrasons, els ratpenats presents a la
vall del Ridaura i també potenciar-ne
refugis, instal·lant caixes niu en
diversos punts. El projecte es porta a
terme gràcies a la col·laboració entre
el Grup de Natura Sterna i Natura
Montfred. Ja s’ha trobat una pipistrel·la
a la caixa niu, recentment instal·lada al
Parc dels Estanys de Platja d’Aro i s'ha
muntat dues caixes més al massís de
l'Ardenya. Els primers arxius de so
revisats indiquen ja la presència de
diverses espècies de pipistrel·la
pipistrel·la
comuna
Pipistrellus
pipistrellus,
pipistrel·la
nana
Pipistrellus pygmaeus i pipistrel·la de
vores
clares
Pipistrellus
kuhlii,
ratpenats del gènere Myotis, orellut
gris Plecotus austriacus i ratpenat dels
graners Eptesicus serotinus.
El 10 de juliol es va fer una segona
sortida a Gavarres i el 21 d’agost, una
tercera.

El 7 de juliol, es procedeix a instal·lar una caixa niu per a ratpenats, cortesia de Josep
Callol, a la bassa del Dofí, de Castell d’Aro.
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Donat que, any rere any, durant les revetlles estiuenques i dies anteriors i posteriors a les
mateixes les molèsties a la fauna són constants i reiterades, el Grup de Natura Sterna presentà
una instància a l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro. En ella es demanava que es prengui
mesures per evitar el llançament d’elements pirotècnics al Parc dels Estanys, a les seves
rodalies i altres llocs sensibles del municipi per tal d’evitar que els ocells nidificants avorreixin
les postes.
El Diari de Girona se’n va fer ressò: https://www.google.es/amp/s/amp.diaridegirona.cat/baixemporda/2018/07/11/grup-natura-sterna-vol-restringir/924073.html
Al ple corresponent, s’aprovà la proposta del nostre Grup per unanimitat. Veurem quines
mesures concretes es prendrà l’any que ve.

El 15 de juliol, es
procedeix a instal·lar dues
cistelles per incentivar la
nidificació de
mussol
banyut, a la zona de
Panedes, Llagostera.

A primers d’agost s’incorporà el treball de
recerca d’en Dani Dobao, “Catàleg d’espècies
de les Sofreres”, al web dels Ocells de la vall
del Ridaura. El podeu trobar al següent enllaç:
http://ocellvallridaura.000webhostapp.com/Colla
boracions/CAT%C3%80LEG%20D'ESP%C3%
88CIES%20DE%20LES%20SOFRERES.pdf
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E l 4 d’agost, el Grup de Natura Sterna fou una de les divuit entitats ecologistes que
constituïren
la
plataforma
SOS
Costa Brava. Una
associació que té per
objectiu lluitar contra,
almenys,
21
procediments
urbanístics del litoral
gironí. Aquest acte
tingué
un
gran
seguiment als mitjans
de comunicació del
país. Aquí en teniu
uns exemples:
http://www.ccma.cat/
324/constitueixensos-costa-brava-unaplataforma-per-lluitarcontra-21-procediments-urbanistics-del-litoral-gironi/noticia/2869934/
http://www.ccma.cat/324/ecologistes-de-la-costa-brava-suneixen-contra-la-proliferacio-deprojectes-urbanistics/noticia/2869953/
http://www.tvcostabrava.com/enric-niell/medi-ambient/sostenibilitat/neix-sos-costa-brava
https://www.lavanguardia.com/vida/20180804/451211212003/constitueixen-sos-costa-bravauna-plataforma-per-lluitar-contra-21-procediments-urbanistics-del-litoral-gironi.html
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2018/08/04/constitueixen-plataforma-lluitarcontra/928493.html
Aquí podeu trobar el manifest: https://iaeden.cat/wp-content/uploads/sos-costa-brava-okfirma.pdf.
La denúncia pública i les accions de defensa del litoral, han portat a la plataforma a iniciar una
campanya de recaptació de fons per a la defensa tècnica i jurídica dels casos que representen
que requereixen suport imminent, mitjançant les webs www.soscostabrava.cat i
www.soscostabrava.org.

El 12 d’agost es penjà una caixa per
a gamarús, gentilesa de Josep Callol,
prop del puig d’Arques, a Romanyà de la
Selva.
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Per
tal
de
millorar la visibilitat, el
15 d'agost, es procedí
a una neteja de la
vegetació de la zona
de
davant
de
l'observatori de la
bassa
del
Dofí.
També
es
plantà
algunes
branques
com
a
perxes
perfectes pels ocells,
que segur faran les
delícies d’observadors
i fotògrafs.

El 15 d’agost, per la
festa major de Platja d’Aro,
el nostre Grup organitzà un
taller adreçat
als més
menuts per a confeccionar
senzilles però pràctiques
menjadores per a ocells.
L’èxit fou rotund.
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El 22 d’agost, es procedeix a
instal·lar caixes niu especials per a
ratpenats, per cortesia de Natura
Montfred, al tram alt del Ridaura.

CARTES DELS LECTORS
Podeu adreçar els vostres escrits per aquesta secció al correu: sterna@yahoogroups.com
Recordeu que sempre tindran una connexió amb la natura, no superaran les 200 paraules i no
contindran elements ofensius per a cap persona o col·lectiu. És indispensable que l'autor
s'identifiqui amb nom, cognoms i DNI. El Consell editorial es reserva els drets de publicació
dels escrits i de resumir-los si superen l'extensió establerta.
NECESSITEM LES NOSTRES AIGÜES
Els odonats, vulgarment coneguts com
libèl·lules, espiadimonis, cavallets del
diable, etc., constitueixen, junt amb els
amfibis, un dels grups animals oblidats. Els
uns i els altres necessiten aigua dolça,
corrent o estanyant, per a reproduir-se. I
què passa amb les zones humides de casa
nostra? Doncs que unes han desaparegut
colgades sota totes de formigó; penseu en
Riuet i els Estanys de Platja d’Aro, o el
canyissar de Sant Pol, o les rieres que
aboquen a la badia de Sant Feliu de

Guíxols. Altres, han estat contaminades
amb tota mena de líquids (aigües sense
depurar, pesticides, adobs, etc.), sòlids i
flora i fauna al·lòctona, que impossibiliten la
reproducció d’aquests organismes.
Necessitem recuperar les nostres aigües
per a nosaltres, però també per odonats,
amfibis i tota mena de flora i fauna amb
unes poblacions seriosament amenaçades,
quan no han desaparegut totalment.
Carlos Alvarez-Cros
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Vols ser soci/a de Sterna? És gratis!
Si voleu ser socis del Grup de Natura Sterna només ens heu d'enviar un correu electrònic a
l'adreça: sterna@yahoogroups.com amb aquestes dades:
Nom i cognoms
DNI
Adreça de correu electrònic
Telèfon mòbil
Telèfon fix
Una vegada rebudes, us enviarem un carnet de soci que podreu imprimir i retallar o portar al
mòbil. Pel fet de ser soci, tindreu prioritat en les activitats del Grup, podreu col·laborar i
presentar iniciatives i rebreu a la vostra adreça de correu electrònic la Revista de Sterna.

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

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

Estigues informat del que fem i del
que passa a la vall.
https://es-es.facebook.com/Grup-deNatura-Sterna-164351910300211/
SOLUCIÓ A LA SOPA DE LLETRES I A L'ENDEVINALLA
Z U N A
L O E A
O M P S
A B E E
P E L T
I L O O
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La libèl·lula.
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CONTRAPORTADA: ART I NATURA.
a l’exercit de Napoleó. Vivia en una propietat
de la família a Mill Grove, a prop de
Filadèlfia, a on caçava (Figura 1), estudiava i
dibuixava ocells i es a on coneix a la seva
esposa Lucy Bakewell. Va ser precisament
en aquesta època quan va portar a terme el
primer experiment d’anellament d’ocells a
Nord-Amèrica. Lligava cordes al voltant de
les potes del papamosques fibi gris Sayornis
phoebe i d’aquesta manera va observar que

Volem dedicar la contra d’aquest número de
la revista Sterna, a una obra remarcable
“Ocells d’América” de l’artista John James
Audubon (1785, Santo Domingo, Haití –
1851, Nova York). Us proposem entrar en
una obra exquisida sobre el món natural,
considerada l’arquetip de les il·lustracions de
la fauna silvestre. És obvi que estem davant
de l’obra d’un amant i fi observador dels
ocells i de la Natura.
John James Audubon, va ser fill il·legítim
d’un capità mercant francès i la seva amant
francesa. Va ser criat per la seva madrastra,
la Sra. Audubon, a Nantes, França, a on va
interessar-se pels ocells, la natura, el dibuix i
la música. Als 18 anys (1803) el van enviar a
América bàsicament per fugir de l’enrolament

aquests ocells tornaven cada any als
mateixos llocs a on feien els nius, en retornar
de la seva migració de Canadà fins a Mèxic.
Ocells d’América, recull els gravats que
reprodueixen 435 aquarel·les d’ocells
nord-americans, a grandària natural, que
es van imprimir entre 1827 i 1838.
Podem gaudir aquesta magnifica obra,
quasi 200 anys després, gràcies a una
vibrant biblioteca digital a on cada làmina
es pot descarregar gratuïtament en alta
resolució, gràcies a la generositat del
Centre John James Audubon de Mill
Grove en Audubon, Pennsylvania i a la
Montgomery County Audubon Collection:
http://www.audubon.org/birds-of-america
Temi Vives
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