LA FAUNA

Si l'acció de l'home sobre la vegetació ha estat important, sobre la fauna
n'ha estat encara més. Com a mínim, en espectacula ritat. Cada reculada de la
vegetació ha genera l una reculada de la fauna, de manera que els animals han
sofert, ultra els atacs que els anaven dirigits específicament, aquells que els
afectaven de retruc en ésse r malmesos llurs hàbitats.
D'una manera específica i directa els animals han esta t encalçats com a
fornidors d e matèries irrenunciab les (carn, pells, greixos, etc.), en tant que
competidors indesitjables i encara com a simples objectius de destresa perso nal
(caça esportiva). En un alt re ordre de coses, hom n'ha dom esticat algunes
espècies que, sovint, han estat constituïdes en pobla cions anonnalm ent grans
(ramats), projectades contra l'entorn vegetal (ramaderia). El joc de modificació
profunda dels equilibris ecològics pre-humans ha estat, d'aqu esta manera,
gran.
Entre una cosa i altra, la fauna actual dels paisos fortam ent humanitzats ha
esdevingu t subsidiària, en un grau m olt elevat, de l'acció humana . Els Països
Catalan s, no cal dubtar-n e, participen d'aquest estat de coses que tot seguit hom
mirarà d'analitzar succinta ment.

7.10

Recessió dels mamífers indígenes

7. 10.1

CONSIDERACIONS GENERALS *

L'acc ió de l' home sobre e ls equi libris eco lògics i, p er tant , sobre la fauna
m amífera, començà des de l mateix moment de l' aparic ió de l'espècie h uma na
sobre la Terra. Aquesta aparició estigué condicionada, pe l que fa a la seva in tensitat en e l temps i en l'espai, pe ls factors in trínsecs o extrínsecs de l dese nvolupament de l'h ome caçador-reco l'lec tor fins a l'h ome industria l.
Així com a Europa i Às ia l'acc ió hum ana ha estat consta nt i re lativament lenta
ja des de l'aparició de ls primers pobladors, a ls a ltres contin en ts la irrupció ha estat
i e nca ra és b ruta l i instantània. Això ha fet que e l nombre d'espèc ies exting ides o
marginades a Euràsia fos força més petit, absol utam ent i relativament, que en
d'altres contin e nts, ja que un gra n nombre de tàxons s'han adap tat en e l tra nscurs
dels mil'lenis a ls canvis dels hàbita ts naturals, h àbitats que e n e l nostre continent
han desaparegut de manera quasi total. Lògicament han estat els mamífers de m ida
pe tita, i fins e ls de mida mitjana, els que han pogut refugiar-se millor a les escasses
zo nes no tocades; els gra ns mamífers, per contra, han estat menys capaços de
suportar, a causa de llurs exigències eco lògiques, el fraccioname n t dels biòtops
qu e e ls só n propis.

* Per iuan·Rall/un \lericad. amb aportac ió de dades pe r a Ics Balea rs de l .A. Alc o\'e r.
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46.

Talperes a l'altipl;; de Cabrera (Cabrerès). El talp (Talpa europaea) troba en els prats d'aquestes cont rades el limll

meridional de la seva distribució cata lana : en e ls conreus de la zona mediterrania és substituït pel ta lpó (Pitymy s duod ec imc osta tu s ), que no és un In sectívor Sinó un rosegador . molt mes pe r¡udl clal per als mtereSSDS agrícoles

[F oto de J . Nuet i Badia .1

Els Països Catalans, din s de l con text e uroasiàt ic , han sofe rt les \'ici ss itud s
descrites. Hi ha un fet ge ne ra l i indiscu tib le: la des truc c ió de ls hàb ita ts na tural s,
destrucci ó aco mp lerta sobretot per la desforestació i la dessecac ió de les zon es
pa lustres, juntament amb la pressió de mogràfica i l'a ugment de l n ive ll de vida. En
defin itiva, l'acció d irecta de l'hom e com a de predador (caça-sos ten imen t) i l'acció
indirecta co m a destru c to r d'hàbitats (utilització-o c upació) són les ca uses rr im o rdials de la regressió dels mamífers , causes que poden actuar ju ntam e nt o se paradament.

2 16

AI llarg d'aquest procés, algunes espècies han desaparegut de l n ost r e p a ís o
fins s'han extingit totalment, com el gòral nan. En efe cte, e ls ú n ics m am ífers
endèmics dels Països Catalans eren el gòral nan de les Balears (/vlvu/rugll s halem'íCIIS), la rata ce ll arda gegant de les Balears (Hvpl1ulI1vS IllUrph e ll ..¡ ) i la m usaranya d e
Ics Ba lears (N l!siu/iles /Iidalgu). Aquestes espècies \ivien a Mallorca i a ¡'vle na r ca
fins que hi va arribar l'home, fa uns 6.000 am·s. Llavors s'hi extingiren , b é p e r
pressions directes de caça i aprofitament (AJm/raglls), bé desplaçades i de predades
per espèc ies continentals que l'home hi \a introduir (cas de les altres dues esp ècies) .
Entre els insectívors actualment presents al nostre país, única m en t e ls de
m ida petita , les musaranves pròpiament dites (Surl!x, NI!(}II1\'S, SlUlClIS, Crocid llra ) ,
escapen gairebé de l tot a la influència humana, Els més especialitzats, com les
musaranyes aquàtiques (NeulIlvs) poden fins a cert punt veure's afectats per la
po l'lució de les aigües corrents. Els ta lps (TI/lpa), abans activament comba tu ts a mb
trampes i ara mitjançant metzines, veuen d isminu¡,da la seva importància de
manera estrictament loca l. E l consum de carn d'eriçó (Eril1l/cells) , pràc t ica co m una en d'altres temps, sobretot a les Ba lears, constituí un factol- de regre ss ió
important, especia lment si hom té en compte que hi havia gossos especia litzats en
la captura d'aquests anima ls, captura d'a ltra banda ben fàcil; la disminució d 'aquesta pràctica s 'ha vist modernament «compensada» , amb escreiX, per la circulació d'automòbi ls, de ls quals l'eriçó és víctima comuna, a causa del seu fatal reflex
d'enrotl lar-se en bola i restar immòbil quan es veu amenaçat.
Tant els quiròpters caverníco les com els Foresta ls o e ls que viuen en esquerdes
i fissures de les construccions humanes sofreixen en gran manera per diverses
raons, entre les quals cal esmentar la destrucció i al .erac ió de llurs rdugis (tala
d'arbres vells susceptib les de posseir o rificis adequats com a habitacles, ordenac ió
turística de co\es, \isites excessi\ament sovintejades d'espeleòlegs, etc.). L'abus
d'insecticides influeix també negativament en la prosperitat de les poblacions de
quiropters, per tal com la disminuir la quantitat d'aliment d isponib le i també :3
causa de la sensibi litat que elS mateixos rats-penats presenten davant d'aques ts
insecticides, A les Ba lears semb la q u e s'han produú fenòmens de desaparició de
rates-riiwades (M\ 'u/i, I Il\'(}/is , :I Eivissa), mentre n'hi ha d'altres que es troben en
forta regressió (R/¡illul()p/Il/., lernllll-1!4I1illllll1, R/¡illulop/¡lIs lI1e/¡eI\'i).
Els carni\ors, els mustè lids sobretot, han estat sempre perseguits, per tal com
hom e ls ha considera ts perjudic ials per a les peccs de caça o de pesca (Iago'morfs,
ga l' linàcies, cirrínids, sa lmònids, etc.). Hom ha oblida t el gran paper que tenen els
carrli\ors en el manteniment del bon estat sanitari de les espècies cinegètiques i en
el control de ls ['()segadors i, per tant, en la protec~ió dels conreus i en la regeneració del bosc l ina a ltra causa, actua lmen t superada en part, ha estat el va lor
relleter d'algunes esrècies, conl és ara la fúp-ina (Mllr/es l(}il1a) , la marta (Mar/l/
IIlar/a), la geneta o gat mesquei' (Cl!lIl!lll/ gelld/a), la ll údria (Lli/ra IlIIUI) i la
gu ineu (VI¡{pes l'ulpes) Bé que hi ha espèc ies com la guineu que s'han adaptat
ror~'a a la human ització de l raisa tge i a la rresència de l'home. d'a ltres han
sucumbit en croques recents, com és el cas de l llop (CIU/is lupus) a ls Països
Cata lans. Un cas semb lant a l de i ll op és el de l'ós (Ursus urc/u .,), espèc ie de la qual
roden qucdar encara a lguns escassos exemp lars en e ls boscos més recòndits dels
Pirineus catalans.
Els rose¡¿adors, amb excepció d'alguns que han estat capturats com a a liment,
que és e l cas de l'esquiml (Scilll'lls l'ull'uris) i de l liró gris (Clis l'lis), han preocupat
sobretot com a Ilage ll s dels conreus i com a comensa ls de l'home. Hom e ls ha
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encll<.;ats ta lllb e' pl'!' laUll s ue tipus sanital·i. Actu :¡[ment l'S l'hunle qui \'u l ab ru¡!ar·
sc el pa lw r de lk'p rL'dadur d'aqucsts an im a ls, tut subst ituint llurs d epredad o rs
naturals, perú l, I seu papn l'un I a ta l l'S mínim, mal¡!ra t el s mitJ a n s uc qui: d is p osa,
per ta l cu n l aqucsts sun ¡!l'IIL'!'a lml'nt d 'elec tcs mumentan is i loca lit /.ats, d e man era
que les publaciuns dl' l'()sl'¡!adu rs ml's a\'iat han c resc ut l'n desapari: ixer llurs
enemics naturals.
Quant a ls bgumu r!s, e l l'ullill (()n'('{¡¡III ,L:II.\ CIII/icll/lls) ha solen a mb la mix omatusi una nutab le re¡! l'l'ssiu a partir del 1':)5 2, de manera que actua lment L'S
mantL' amb dens itats rur~'a mell\s nu tab les q ue abans , La llebre (L<'fill' ell/'IJflllell')
s'enra reix a causa, sob rL'lUt, de l'au¡!ment ue ls ca~' a d o r s,
Finalment, dels u ll¡! ul ats, senlplT ap l'eciats en c ineg¿,t ica , l'S e l seng lar (.'ili'
qui ll1és patei\ de la prl'ssiu hunl a ll a , a c a u sa d'estar adaptat a un a \ida en
Lunes n u exccssi\a m t'n t mUlltall\'USeS (ai\ú nu obstan t, d, 7, 10.4); l' isard (Rllfli clIpra /'lIpiclIlJ/'1I ¡J\TnllliclI) i la cab ra sa h 'atge (Clllilcl l)I'rl'l/lIiclI) , bl' que mu lt
enca lçats pe ls ca<.;adu rs, nu pateixen ta nt gràc ies a la regu lac ió a qui.' es so t mesa
llur captura i, tall1 b..:" a causa dc l'aspl'ur d e ls hàbitats que l' Is sun natura ls,
'('/'IJ! II)

7, 10,2

CAÇA"

La ca<.;a, al ll arg de la h isto ri a de la hum a nita t, ha sol'c n grans mulÍillcacions
quant a l seu sign ifi cat. Així, l'h u m e ca(; ado r d e l Paleulític, p ru \'e'¡¡ de m itj a ns de
caça mu lt rudimen ta l-is, mud ifi cà poc el seu entorn i la depredació que exercí cum
a ca(;ador fuu li mi tada, Ex is t ia, do ncs, un eq uilibri natural e ntre el l i les sen's
preses , be que ja a les h o res rou re s pun sa ble, p er un m ot iu o a llre, de la d esa parici u
d 'a lguna espèc ie, l'un es e l cas d'Urslls spel(/e ll s, No caç'ava mes qu e a li o que podia
ingerir en aque ll mument, ja qu e e ls mitjans de co nse rvac ió de la ca rn cu neguts
a les h ores eren mo lt imperl'cctes, El caçado r dels p rim ers temps esta\'a, per tan t,
immers en l'equ ilib ri eco lòg ic nat ura l de l qu a l e ra una p e~'a mes i actua\'a com un
depredado r qua lsevol.
A poc a poc , de Ics tribu s caça d o res- reco l'l ec to res, passan t per l' es tad i agrícola-pas tora l, fins a rrib ar a ls moments ac tu a ls , l'h o m e cum a depredador «clins »
passà a o esdev in g u e depredador «['ura », tot co n ve rtint in se ns ibl e n len t la caça e n
una acti\'itat merament espo rti va (l a p eça com a a li ment deixà de ten ir valo r en
e ll a mateixa), Això féu q u e d 'un a m anera prog ressiva la caça los objec te d'una
ce rt a reg lame ntac ió: a pareg u e re n Ics li mitacions vena tò ri es, D' a qu esta manera
nasqué e l concep te equivocat d e la p ro tecc ió d e m a mífe rs i oce ll s de va lo r
c in egètic sense ten ir en compte la resta d'espècies, tan t d'anima ls com de vege ta ls,
conce pt e renyit a mb el de co n servac ió integra l i posterior utilit zac ió raciona l. La
conseqü è n cia lògic a d'aquesta protecc ió h a estat l'ano r rea lll e nt , indiscrim in at o
no, de ls depredadors naturals p e r ta l com hom e ls h a cons id e rat s s impl eme nt com
a co mpe tid ors (fig, 47) ,
AI n os tre país, i durant e l present seg le , l' ac ti vita t vena tòria ha tin g ut e ls
següe nts aspectes : caça esportiva (aspecte majorit a ri ) i com a Fon t d'aliments
(qu as i d esapa reg ud a), en els dos vessan ts d e caça major i menor, i caça com a
des tru cc ió de Ics m a l anome n a d es fe ri s te les, b e pe rqu è h om les h a cons id e rad es
perjud ic ia ls per a les peccs de caça, b e a causa d e la depredació qu e exercie n so bre
e ls a ni ma ls d o mès tic s,

-:: Per
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47
Feristeles mortes I exposades publlcament en un acotat de caça de Mallorca. com a prova del (( zel professlona h) dels
gua rdes que en tenen cura . Hom pot distingir un corb. diversos gats mesquers. una ollba. etc L espectacle. ultra macabre .
denota una concepClo toplca de I actiVitat cinegètica .

[FoIos (19751 de J . Muntaner .[

De Ics peccs de caç¡:¡ m¡:¡[or, el seng lal' (Sus scrufli) és sens dubte la que so freix
un¡:¡ més gr¡:¡n press ió de caça. No es tract¡:¡ d'una caça de tipu s e li tista, com ho pot
se r la de lis¡:¡rd o I¡:¡ de I¡:¡ c¡:¡bra salvatge, s inó d'una caç¡:¡ de tipus popu la r ,
praCl icalla per molta gen t. L'isa rd (Rupicl/pm rupicl/pm p\'/('llllicll) i la cabra
sah'atge (C(/pra !l\Tl'lIl/ic(/) g¡:¡ ud e i:\ en d'un sistema se lec tiu de c¡:¡~'a i només és
permès d'encalçar, los qu¡:¡n els aroraments en registren quantitats cons id erades
sul1cien ts. Això aravorei:\, si no llur e :\pansió, com a mínim llur man teniment. Les
armes de foc són, òbviamen t, els únics mitjans pràcticament utilitzats en caça ma,
Jor.
Pel que ra a la caça menor, cal destacal' la importància de la caça de l con ill
pl'acticada quasi sempre amb arma de foc. La caça de l
conill amb rUI'a ha perdut int ensitat a causa de la mi:\ornatosi. En ce rt s ind rets és
co nsiderada tambL' ca(;a Illenor la del seng lar.
«()rvc!u/u!!.lIs cUlliclI/IIS) ,

°

Les l'cristelcs han estat comba tudes bé per mitjans mecànics (parall\'s, llaços,
etl'.) o bL' per mit¡an s químics. Els mitjans mecànics sempre han tingut un efec te
mult loc a l i cksapa rei:\en ell l' act ualitat per ducs raons: l' escassesa de les mateixes
l'cristeles I la l'alta de transmissió de la trad ició feristelera, tradició que ha desapa,
l'egu t pràcticanll'l1t L'n els dalTl'l's deu anvs. Les feriste les més aFec tades pe ls
m lljans mecànics lure n, d'una b¡:¡nda, Ics mes abundants, i de l' al tra, les que tenie n
un ulterior aprolitament econòm ic (\'enda de les pel ls) , cosa que s'esdevingué amb
la marta (M(/r/l/ IIIII/'{(/), amb la fagina (Mllrll'S fuil1ll). amb e l gat sah'a tge (Felis
S\'h ·l'Slris). amb la geneta o gat mesquer (Gel1ellll gel1ellil), amb la llúdri a (LUIUl
IUII'(/) i, sobl'Ctot, amb la gu ine u (Vu/pes \'[.i/pes) , E ls mitjans qLllm ics (esquers
cmITH.'t'l;inats) tenen en genera l uns efcclf's inrlis crimin als i de difíci l cont ro l. Els
esquers emme tzinat s , encara per desgràcia empra ts en mo lts vedats de caça, són
cul· locats per a carnÍ\'urs però atl'Cuen mo ltes a ltres espèc ies de \-ertebrats, la qual
l'usa cumporta la destrucció d'un gran nombre d'animals.
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La lluita química contra els rosegadors té a vegades un efecte secundari sobre
d'altres espècies d'animals. L'ús d'insecticides en una zona determinada pot provocar-hi una forta recessió dels mamífers de règim insectívor (musaranyes i quiròpters), sobretot per manca d'aliment.
Els efectes que pot tenir la manca d'un determinat depredador sobre els
equilibris ecològics són sempre difícils de predir, bé que hom coneix ja sobradament nombrosos casos desastrosos sobre poblacions determinades . Allò que és
més difícil de conèixer, però, és la importància de la depredació com a factor de
regulació dels animals, no considerada aïlladament, sinó acompanyada d'altres
factors que ajuden a l'equilibri entre la natalitat i la mortalitat dels animals.
L'acció selectiva de la depredació s'efectua, de manera general, a nivell de l'espècie i també a nivell de l'individu, la qual cosa permet de pensar que la depredació
ha de tenir un paper evolutiu de força importància, no menyspreable en absolut.
7 .10.3

ALTERACIONS PROVOCADES PELS GRANS MAMÍFERS INTRODUÏTS *

Els animals disposen de mitjans diversos per a estendre's per la Terra, mitjans
que poden ésser actius o passius. Entre aquests darrers , l'home ha tingut i té
encara un paper, voluntari o no, però important en la seva introducció i repoblament.
Per l'interès econòmic que presenten, els mamífers han estat objecte de
nombrosos intents d 'aclimatació . Així com s'eleva a més de 200 el nombre de
formes de mamífers que hom ha pretès d'aclimatar arreu de l món, a Europa no
passa de 50 la xifra de tàxons importats, dels quals no pas més del 68 % poden
considerar-se adaptats al medi. Les causes de les importacions voluntàries són de
diversa mena: enriquiment de la fauna , caça, beneficis materials (animals pelleters, animals desitjables com a aliment o com a protecció enfront de determinats
flagells, atracció turística, etc.) i experimentació científica, entre d'altres.
Per tots els casos d'introducció que hom coneix i pels seus ulteriors efectes,
sabem que solen acabar en un fracàs total o bé que condueixen a proliferacions
tan importants que l'equilibri de les poblacions indígenes es veu alterat en modificar-se les xarxes i cadenes tròfiques, cosa que s'esdevé sobretot quan el nínxol
ecològic corresponent resta buit; a vegades, si no n'està, pot passar que l'espècie
introduïda, per diverses raons, acabi foragitant l'autòctona, amb la qual cosa pot
arribar fins a eliminar-la. Encara més greu és la introducció d 'una espècie depredadora que controli a son torn una altra espècie introduïda prèviament i excessivament difosa. En general pot dir-se que no sabem quines conseqüències arribe n a
tenir aquestes mesures, amb l'excepció de casos molt particulars; sí que sabem
que en els ecosistemes simples (poques espècies i cadenes alimentàries curtes) ,
com els insulars i els afavorits per l'home , els efectes d'una espècie introduïda són
més catastròfics que en els ecosistemes complexos. D'aquí es desprèn la necessitat
de la conservació dels ecosistemes de la manera més natural possible.
Al nostre país hom no pot parlar de la introducció de grans mamífers, si no és
en captivitat (parcs zoològics) o en semi llibertat (zoo-safaris). Així com els parcs
zoològics acompleixen una important funció educativa i investigadora, no sembla
que els zoo-safaris siguin gaire útils, per tal com tenen com a quasi única fin a litat
el lucre dels promotors. A casa nostra , doncs, la introducc ió Je grans mamífers
resta gairebé confinada a l' obtenció de ben eficis basats e n l'atracció turí sti ca.
* Pe r Joan -Ramun Vericad i Jusep-
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El cérvol (Cervus elaphus) i la daina (Dama dama) han estat utilitzats per a
repoblar zones de la Catalunya estricta amb finalitats venatòries. L'èxit obtingut és
divers. El cérvol és força resistent i per això l'estoc inicial de repoblament experimenta poques baixes; té l'inconvenient que produeix danys a l'agricu ltura. La
daina, per contra, sofreix una gran mortalitat inicial (fins el 40 % dels individus
repoblats), però produeix molts menys perjudicis als conreus. El fet que manqui
llur principal depredador, el llop, fa que si hom no porta un rigorós contro l, per
caça, de les poblacions, l'excessiva proliferació d'aquests dos ungulats pot ésser
perjudicial per al desenvolupament de les comunitats vegetals naturals i/ o artificials.
El cas de les cabres assilvestrades de la Serra de Tramuntana mallorquina ha
d'ésser considerat a part. Aquests animals ocupen en l'actualitat un nínxol comparable, si no idèntic, a l'ocupat en d'altres èpoques per Myotragus, un ungulat
extingit del qual no tenim més que restes fòssils. Alguns autors (DUVIGNEAUD)
consideren que Myolragus ha tingut un paper important en la formació i conservació de l'estatge muntanyenc balear de KNOCHE o Teucrietum subspinosi de BOLÒS I
MOLINIER. Actualment la cabra deu exercir el mateix paper que Myotragus i
protegir aquesta població d'endemismes baleàrics de l' expansió de l'alzinar. El
mateix paper és exercit per la cabra en l'acantonament de la flora endèmica típica
dels penya-segats, car impedeix que s'expansioni. A Eivissa, on la pressió , en aquest
cas ramadera, no és gaire gran, algunes plantes que en d'altres illes apareixen
només a les cingleres són observables en indrets plans (Hippocrepis balearica, per
exemple). Bé que aquesta població de cabres sembla necessària per a la conservació d'aquestes poblacions d'endemismes vegetals balears, cal vetllar per a mantenir-la dins d'uns certs límits. Altrament , un augment actuaria en detrim ent de l' alzinar.
7. 10.4

ALTERACIÓ D' EQUILIBRIS; FLAGELLS*

Les poblacions d'animals pateixen variacions en llur dinàmica, variacions que
poden ésser provocades ja sigui per causes internes, inherents a la pròpia població,
ja sigui per causes externes degudes o no a l'acc ió de l'home . Aquestes alteracions
són relativament freqüents a la natura; els casos més coneguts a Europa són els
referents a Lemmus, Microtus arvalis i S ciuru s vu lgaris.
Els ritmes de creixement de les poblacions pateixen puges i baixes periòdiques
que presenten una certa ritmicitat, tot mantenint- se en la natura dins d'uns límits
normals. Quan a l'interior d'una determinada espècie augmenta el nombre dels
individus de forma logarítmica i se sobrepassen els límits normals, aquesta espècie
esdevé un flagell o plaga . Quan es produeix e l flagell, apareixen una sèrie d'alterac ions en les constants fisiològiques de l'espècie que el causa, tals com caiguda
brusca del nivell de glucosa a la sang, alteracions al metabolisme sanguini, increment en la quantitat d'estímuls socials, etc. Tots aquests canvis no són encara prou
estudiats, però sempre es donen quan hi ha una alça sobtada del nombre d'individus. Quan la densitat de població arriba al màxim, es produeix un stress a causa
d'una excessiva reducció de l'espai vital que dóna lloc a una disminució ràpida per
falta de reproducció i per l'aparició de determinades malalties que no es donen en
poblacions en equilibri. L'acció de l'home, en alterar els equilibris biològics,

* Per Jacint Nadal i Juaquim Gosà/he: .
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pro voca l'aparició d'un no mbre e le vat de Ilage ll s, la qu a l cosa no imp lic a qu e
l'exist è nc ia d'al gun no pu gui ésse r e xplicada se nse la int e r ve nc ió hum a na.
Als Països Catal a ns i pe l qu e fa al s mamífe rs , ho m po t co ns id e ra r co m a
causants de plagu es e n un grau m és o m e nys g ran les segü e nts espèc ies: (" I ta lp
(Talp a europaea), el rato lí (Mu s IlIu sc ulus), el ratolí d e bosc (A pu d el/1l/ s SV Il'alicl/ s) ,
la rata comuna (Ral/us l7 u r veg ic us), e l talpó (Mi c rulu s [ = PilVll1VS) duudecilllc()Sltl /u s ) , el gos assilvestrat (Cal1is lall1iliaris), la guin e u (Vl/lp es \'l/Ipes ) i el se nglar ( S l/ S
scrul a ). Pel que fa al s mi c ro m a mífe rs (ratolin s, talps , ra tes , e tc .) és indubtabl e qu e
la min va dels rapin ya ires (ò libes , mu ssol s , e tc .) ha co ntribuü a llur e xp a ns ió:
a qu est és un del s c asos m és clars i e xe mplars de co m l'ho m e po t arriba r a
perjudic ar-se e n des truir g ra tuïtam e nt un g rup zo o lòg ic qu e ci be neFi c ia.
L'exte nsió de ls pra ts a Ca ta lun ya ha es tat a ug m e nt a da per l'acc ió de l'ho m e. El
ta lp c omú (Talpa eurup aea) ha e nvaït aqu estes zo nes i hi ha troba t Ull hà b itat
ò ptim pe r al se u d ese nvo lupa m e nt. La màxim a d e ns it a t de ta lps es tro ba en e ls
p ra ts pirin e ncs. El s se us efec tes pe rjudi c ial s pe r a ls ho m es só n la fo rm ac ió de
munt a nyol es de te rra , qu e des to rb e n la da llada d e l ~ pra ts , i la co nstru cc ió de
ll a rgues gal e ries, qu e pode n provoc ar tre ncadures de les ex tre mit a ts d e l b esti a r, e n
ésse r-hi posades din s. Un d e ls s iste m es utilitzats no rm a lm e nt pe r a exterminar el s
talps e ra l'ú s de l' es tri c nin a , s iste m a de p e rilloses c o nse qü è nc ies i ac tu a lm e nt
pro hibit; ara, hom so l utilitza r un es pastill es qu e des pre n e n gasos leta ls, c o l·locades a l'int e rior de les ga le ri es.
En la po bl a ci ó de ra tolin s es di stin ge ix e n un a espèc ie co m e nsa l (M ns III l/ SC l/ lus) i un a a ltra de vid a sa lva tge (M . sp r elU s) . La qu e rea lm e nt prese nt a int e res
eco nò mi c pe r les mal eses qu e po t fe r és la c o m e nsa l. El s princi pa ls dan ys só n la
destr u cc ió de dip òs its d e g ra i d' a ltres a lim e nts.
El ra tolí de bosc (Apudell1 u s sv l w llicus ) es di s tribu e ix a l ll a rg de to ta la /.Ona
d 'estudi . Viu prin c ipa lm e nt e n a lzin a rs, pin e des i ga rri gues. S 'a lim e nta de g la ns i
de pinyo ns , i no es pot dir que co nstitu e ixi un a pl aga direc ta co ntra l'hom e , pe rò
indubtabl e m e nt li ocas iona pe rjudici s.
La ra ta comuna (Rlll/u S l7o r veg i c u s ) és un de ls rosegadors qu e produ e ix m és
pe rju d ic is a l' eco no mi a hum a na a rre u del m ó n. Al s Països Ca ta lan s , aqu es ta
espèc ie ocupa principa lm e nt les c iutats i les zo nes de c ult iu; no es troba , o m o lt
rara m e nt , a les zo nes de bosc . Ai xí m a te ix, a les zo nes oest i ce ntra l de ls Pirin e us
ca ta la ns és pràc ti ca m e nt imposs ibl e de tro bar-l a lluny de ls habitac les hum a ns. La
presè nc ia de la rata co mun a és a favo rid a pe r l'e xi stè nc ia de g ra ns a c umul ac io ns
d' a lim e nts, esc o mbraries , e tc. o pe r g ra ns ex te ns io ns de co nre us ho rtí co les ü
m o noco nre us e n zo nes humid es , co m és e l cas d e de termin a ts indre ts de les pl a nes
de Ll e id a o de l de lta de l' Ebre. S'hi lluita ge ne ra lme nt a mb ra ti c id es di s tribult s per
to ta la zo na on s' es té n e l Il age ll.
El talpó comú (Mi c r o /u s du u c!ec ill1 c oslalus) és un rosega do r de costum s subt e rra ni s , qu e excava ll a rgu es i co mpli c ad es gal e ri es a l s ubsò l de ls ca mps de c ultiu. És
un a espèc ie típi ca m e nt ibè ri ca , qu e ha estat lo ca litzada a l ll a rg de to ta la zo na
d 'es tudi, pe rò qu e ho m no ha troba t Fins ara a ls Pi r in e us ce ntral s i o ri e nt a ls
catal a ns. El s dan ys qu e produ e ix co ns isteix e n e n la destru cc ió de les a rre ls,
sobre to t d'alfal s, naps i a rbres fi- uite rs. En m o lts casos ar riba a co nstituir un
ve rita bl e fl agell ag ríco la. Pe r la seva vida quasi to ta lm e nt subterrània és un a
espè ci e difí c il de c ontro lar i no s 'ha troba t e ncara e l p roce dim e nt ido ni per a
llui tar- hi. El talpó, a causa de ls se us hàbits subte rra nis , és sov int co nfós amb e l
talp . De fe t, e l talpó és m o lt m és noc iu, qu a n pro li fe ra e n excés , qu e no pas e l ta lp.
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El talp, dectivament, és in sect ív or i no malmet les plalltes. El talpó, per contra, té
un règ im vegetarià co nsistent a rose gar polidament e ls teixits te ndres de tota la
zona periFèrica de les arrels. El talpó, a causa de la minva de les poblacions de
rapinyaires, s'ha estès moll. A la plana de Vic, per exemp le, constitueix un ve r'ira ble flagell. Fins ara, e ls millors reg uladors de les poblacions de talpons han esta t
e ls ocells rapinyaires; a part aquests enemics naturals, sembla que només la
inundac ió pot fi-enar per ara la proliferació d'aquesta espèc ie.
Sembla que l'assilvestrament del gos (Cal1is fall1i!iuris) és orig inat pel fet que
e ls propietaris e ls abandonen a les urbanit7.acions un co p acabades les \'acances
d'estiu. Aquests anima ls s'a lim enten tant de deixalles com de petits rosegadurs i
insectívors s il ves tres. La descendència d'aquests animals comp letament assih'estrats ja és perillosa, car nu tenen cap antagonisme espec ífi c amb e ls seus congèneres ni, a més, por de l'hom e. Ataquen e l bestiar i són un perill seriós . Les batudes
que s'urgan itzen per a controlar-los presenten l'inconvenient de matar simu ltà rri ament un gran nombre d'animals que pertanyen a d'altres espècies.
Últi mamen t, la densita t cie les poblacions de guineus (VII/pes \'[!lpes) ha
augmen tat per influència humana. L'au gmen t de deixalles abandonades, així com
la limita c ió d'al!res carn ívors, aFavoreix l' expans ió de la guineu. Actualment sc la
considera el principal responsab le de l' extens ió de la rà b ia; e l seu Front de distr'ibuciu s'estè'n a tra\és de l'Es tat Francès fins als Pirin eus . Seria aconsellable d'iniciar
una campanya de contro l de la població d'aquesta espècie, però prou prudent
perquè no Fes mal a d'altres carnívors.
El fet que hom no faci serv ir la llenya d'alzina per a produir carbó i l' abandó
dels a l7.inars amb la consegüent regeneració del so tabosc han afavorit mult l' expansió del seng lar (SU) scrufa) als Països Catalans. En determinades ocasions, e ls
senglars es reuneixen en ramades que arriben a produir greus perjudicis a l'agricu ltura en envair camps en cerca d'aliments.
Les plagues que es com bat en d'una manera més activa són les ocasionades per
rat es i ratolins. Actua lment e ls productes utilitzats amb més freqüència són e ls
derivats de la cumarina. Fer campanyes de desratització és impresci ndibl e per a la
bona marxa de l' econom ia humana; ara b é , l'ús i l'abús dels raticides o d'altres
productes químics sim ilars pot donar lloc a alteracions en el medi ambient que a
la llarga resulten perjudicials a l'hom e mateix.

7.11

Recessió de l'av ifauna*

7.11.1

CONSIDERACIONS GENERALS

Qualsevol ornitòleg que hagi realitzat observacions des d'abans dels anys
seixa nt a pot donar tes timoniatge de la recessió, sovint dramàtica, que ha experimentat l' av ifauna als Països Catalans. És ev ident, però, que no fóra và lida una
genera litzac ió d'aquest fenomen: les pèrdues es concreten, sobretot, en determina-

-:c ¡:\:r .Ju(u/llilll Mol/ulllI'" i ,'-)U')/"I ' \ . s()hre 11l<11criaJ:..: propis I d'a lt res de furnits per membres de la S.R.
Cali1la ll a de la Socicdad Espaflula dI..' Orllitulugia (la S.R. Cata lana dl'saparcgul.' un tcmps uesprcs de
cOlltribuir a la 1 3 L'diciÒ). dcl MUSL'U de Zuolu~i;J de Barcelülli1 i de l 'Agrupació d'Historia Naluri11 tk
l'Alcncu de Mi1 <J (Agrupació igualmenl dL'S<1Jli1reg ut!<1, ell g ran pi1rl inleg:rada en ci G.a.B.-Menorca) . i pLT
.I. Ma\'l)I. J. Munlaner,.I. Nadal ¡.I. Cosid bCl. .
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des espèc ies i es produeixen en relació amb certs hàbitats p arti cu larme nt vuln e rables , com exposarem a con tinuació.
Podem oferir a lgun exemp le, entre molts d' a ltres, de l' esmentada recess ió de
la nostra avifauna en la si tuació de dues espèc ies concretes a l Pl a d'Urge ll e ls anvs
quaranta, comparada amb la rea litat act ua l. Llavors, en aque ll a zona intensam en t
cultivada, quedaven encara algun es restes d'anti cs marjals i e ls esparvers d'ai guamoll (Circus) hi eren abundants, con trastant amb l'ac tual desaparició d'aqu ests
esve lts rap inyaires en aque lla àrea; e l xorigu er (Falc o linl1ul1cu/us), e l més corrent
dels falcons, era tan comú que en la major part de les pilones metàl·liques de la
conducció e lèctrica hom tro bava e l corresponent niu, mentre que ara ha esdevi ngut una espècie poc menys que excepcional a la gran plana de la Ca ta lu nya occidental.
Si recu le m a períodes anteriors, trobem alguna referència hi stòrica que e ns
suggereix un a riquesa ornitològica incom parabl emen t superior a la que nosaltres
hem conegut. Així, el cava ll er tortosí mossèn Cristòfol DESPU IG, e n e ls seus «Co l·loquis de la insigne ciutat de To rtosa» (cf. apèndix, bioliografia de tex tos antics),
escrits l'any 1557, a part l'abundància d'ocells a l delta de l'Ebre, dóna com a
comuna l'esp lè ndida p o lla blava (Porphyrio p orphyrio) , la presènci a de la qual avui
resulta realment excepciona l, i, a ixí mateix, comunica la nidificaci ó de ls à li cs ro igs
o fl amencs (Phoenic oplerus ruber) en uns aiguamo ll s del de lta.
Gaspar d'EsCOLANO, e l minuciós cron ista de les conegudes «Décadas de la
Historia de la insigne y coronada Ciudad y Re ino de Val enc ia » (cr. apèndi:\,
bibli ografia de textos antics), publicades l'any 16 11, e ns descriu una alb u fera no
solament molt m és ex te nsa qu e l' actua l reta ll qu e se 'n conserva, s in ó in comparablement més abundosa en oce ll s aquà ti cs de tota m e na. L' esp lu ga bous (Buhu/clIs
ibis), que després va desaparèixer de l gran estany va lencià, a l seg le XVII es veia
barrejat amb e ls ra mats de bous, ta lm ent c om ho fa a Doñana; afegim, com a nota
optimista, que a partir dels anys se ixanta, s'observa novament la presència d'aquest petit agró a l'albufera, sens dubte com a conseqüència de les mesures
protectores adop tades a l' esmen ta t gran parc nacional a nda lús, que ha n possibilitat la seva expansió. L'esp luga bous nidifica també a l delta de l'Ebre (si m és no
d'ençà de 1977) i es troba en pl ena expansió arreu del món.
Les g rues (Cru s grus) encara e ns vis it e n acciden ta lm ent, però només e:\emplars aïllats o petits grups , essent un vol de quaranta oce lls e l m és nom brós de què
ten im esmen t en l' època actua l. Pe rò e l jesuïta Mateu AYMERI CH, e n la se\·a
«Historia Geognifica y Natural de Cata luña » (cf. bibliografia de textos ant ics) , de
l' any 1766, cita de passada un estol de grues que va aturar-se en un p la prop e r a
Girona, que pel nombre d'oce ll s que e l formaven no troba a lt ra manera de
descriure 'l que anomenar- lo «exè rcit ».
Finalment, i mal g ra t e l caràcter d'espècie introduïda que li atr ibu·lm, tenim l'I
cas de l franco lí (Fral7cu!il1us !wn co!il1l1s) , qu e apare ix en nombrosos docum en ts
i text os ant ics, fins a la seva desapar ic ió de les terres cata la nes -víct ima de la caça i
de les modificacions introduïdes en e l se u hàbitat- verse mblantm e nt en c i curs del
pl-imer terç del seg le XIX.

7.11.2

DESTRUCCIÓ D'HÀBITATS

La princ ipa l amenaça que pesa so bre la nostra ornitofauna procedei:\ de la
destrucció de ls hàbitats peculiars ·-de certes es pèc ies i, fins i tot, de famílies
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senceres d'oce ll s. En L, I suposi t que e ls ocel ls en ql.iestio depcn¡wi n ex c lusi \ Ll ITlent
d'uns h àb itLlts molt concrets i que Lli nostre pLlis ocupin extensi o ns re duïd es , e s
evident que b destrucció o trLlnsrormLlció d'Llquests compor1Llrà l'eli mi nLl ci ó de Ics
espècies que h i Llpa lTixen \incu lLldes eco lògicamen t.
Tres són e ls principals habita ts que reuneixen Ics circumstanc ies Llba ns e smentades: e ls erms estcpLlris, e l bosc pirinenc i Ics zones hum id es . Les I.on es
estepàr ies h an exper imen tLlt una reg ress ió impo rt ant perque han es ta t cO J1\ l' nicl cs ,
en bona part, en regad ius: això ha akctat espècies com la ga n ga i la x u rra
(Pleroclt:s ([Icllllla i P. orit: I 1I([!iS) , en a ltre temps prou abundan ts a l'i n ter io r e ixut i
a\'u i en d ia mo lt rares. Altrament, la ta la de ls boscos p ir incncs i Ics al terac io n s
produïdes per la presenc ia i activitat humanes -obertura cic p istes rores ta ls ,
fi·eql.ientac ió de ls boscos, estacions d'esport i estab li ment s o urban itzac io n s d e
muntanya- fan peril la r l'únic habita t on a l nostre pais romanen esp¿'c ie s ta n
atracti\'Cs per di\'c rsos concep tes i tan int eressa nts científicament co m p u g uin
éssl'!'-ne e l ga ll sah'atge (Tellïl() l/1ïJ)!,([IIl/s) i e l p ico t negre (Dr."oc(}pl/ S I/lIlni l/ s ) .
Però és a les I.OI1l'S humides on l'agressió a ten\' e l mà,im n ivel l i a rec ta
generes sencers, entre l' Is quals es compten ror<;a espècies d' importànc ia c in egè ti ca. En tenem per I.ones humides l' ls estanys, a iguamo ll s , embassa m ents i \'ores d ,?
riu, que a les nostres latituds mai no han esta t gaire extensos i que actualm e n t han
arribat al llindar de la desapar ició total (rig. 48). Alegim-hi que el prob le ma n o es
li mita pas a l nostre país, sinó que akcta tot Europa, com h o demost ra l' <:'xis tènc ia
de ducs organi t/.ac ions ded icades especíheament a l'es t udi i consen'ació de les
I.ones humides dcl continent: l' l nterna t ional Wilclfo\\' 1 Reseai-ch B ure au
( I. W.R.B.), amb se u a Ang la terra , i el Bureau M.A.R., radicat a Parí s (e l Burea u
M.A.R. rou l'embrió de l COIll'e ni cie Ramsar, ratificat tant per l'Esta t Espa lll'o l co m
per l' Estat Francl's, però encara no aplicat efect ivament a l'àmbit d e ls Païs o s
Catalans). En la reunió de l Bureau M.A.R. ce lebrada el mes de nOlemb rc de \ 962 a
Les-Sai ntes- Maries-de-Ia-MCJ' (Cama r¡!a), co m a pa rt integran t de l'extens p ro¡!rama d'estudi i conser\'aciú de Ics zones humides, l'a n classiricar-sl' l'Is a i ¡!uamo l l ~
euroa l ricans d'imponallcia intcrnacio n alen dues cate¡!ories : A (priuritat u r¡!c nt) i
B (pl'iol'itat cun\'l'nicnt).
Pel que la a Ics terres catalanes, \uren inc loses en la catc¡!oria A, i pe r aques t
u rdre, la /.Ona de l de lta dc l'Eb re i l'a lbu rera de ValèncJa . Ad\Trtim que en l'a mbit
ibl'J'ic 11OJllL'S l'S cunsideren quat re a rces hum icles A: les mareSJlles de l G u ada lqui l'il ' en primel' lluc i la cUllca rnanxe¡!a del r iu Guadiana en dar rera situació, u ltra
les dues l'sIllL'ntades. Fuu situada en la ca te¡!ol' ia B l'a lbu lera de Mallorca, aco m pam'ada, L'n la península, únicanlcnt per ks rics ga lle¡!ucs. El ba lall<.; dc la cu nse r l'ac ió d'aquestes tres I.unes hum ides runamentals nu l' S del tut positiu, bé q uc Illo lt
mil lor que dcu a n\'s enITI'a: L'n e ls apartats corrcsponcnts .Sl' n'anali tza amb d c ta ll
la situació.
La situac l() lito ral de Ics albulc l'es i de la major part dels estan\'s - ja que l' Is
llacs pirinL'lll's IlO pl'eSL'n tL'1l ¡!airL'bl' interL's des d'aquL'st pUllt dL' lista - L, Is ha fe ts
particu lLlrl1 lcJlt \ulnerablcs, atesa la concL'ntració humana i d'actilitats qUL' S'CIlITg is t ra L'n Ie" C()Jllarques L'(Jstaneres. Dcl seg le \(\ 1t L'n~'a s' han prudult pLT dues
irrL'pa rables L'n aq uest dum ini i a hores d'ara helll dL' lluitar per CUIlSLT\a r-nL' Ics
rOll lanalles que encara l'ns restcn.
En e l curs de ls seg les :\\'1 11 i .:\ tX, la dessecació de ls a i¡!uanlOlls per a con\'ert ll'los L'n terra de cun reu s'en lpITng:uL' aJllb un I.cl quasi Illiss ional. La Irctura
d'ampliar l'e,tens ió ag r ícula pru\'ocada per l'cxpansiLI delllogralica i e l desi!! de
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sa n eja r Ics a igü es estag nant s q u e a favor ie n la pro pagac ió d e les febr es te rc ia n es
ex pl iqu e n la dràsti c a redu cc ió d e ls hà b it a ts h umits e n e l c urs d 'aqu e ll s dos seg les .
Ac tua lm e nl , la indu s tri a litzac ió i Ics urb a nit zac io ns lurís ti q u es ha n pres e l re ll e u a l
pagès en a qu esta tasca d est ru cto ra (fi g. 4 8).
Pe r ta l d e c o psa r l'amp lit ud d e Ics p è rdu es ex per im e ntad es , trace m un bre u
ba lan ç d e l'evo lu c ió 8 e les zo n es humid es . L'Emp o rd à e ra pa rti c u la rm e n t a bunda nt e n a ig uam o ll s: l'e xte ns esta ny d e Cas te ll ó d' Empúri es, qu e co mun icava a mb
la ll acun a d e Sa n t J ua n i a mb l'es ta n)' Ba vós , ja no m és és un reco rd e mdit; a ixò
m a te ix su cc eei x am b Ics ll a cunes d e Be ll c a ire , d e Ll a n çà i d e Vil aco lum; d e
l'es ta ny de Pa ls nu m és en res ta un re ta ll , e n cara qu e fo rça in te ressa nt i di g ne d e
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..... 48, Zones humides dels Països Catalans (són exclosos els estanys pirinencs , que no entren en el concepte
biológic de zona humida),

16,
17.
18.

[Original de J, Ma luquer i Sostres,
dibuixat per J . Nuet i Bad ia,]

19,
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1.
2,
3.
4,
5,
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13,
14,
15,

Estany de Salses-Leucnta .
Estany del Bordigó ,
Estany de Cenet.
Estany de Ll ança,
Estany de Castelló d 'Empúries ,
Estany de Vilaüt.
Aiguamolls del Fluvia i de la
Muga .
Estany de Bellcaire.
Illot fluvial del Ter.
Aiguamolls del Ter i del Daró.
Estanys de Pals (dessecat. només en part, a la darreria del
s, XVIII) i d'Ullastret (dessecat
devers 1872).
Estany de Sils .
Estanys de Banyoles, Espolla i
Sant Miquel Campmajor.
Aiguamolls del Besós .
Estanys del Port, de la Torre del

Riu, i de la Magarola,
Estany de la Podrida.
Estanys de la Murtra i de l'Illa ,
Estanys de la Ricarda i del Remolar.

Estanys del Canal Vell i de les
Olles , i port del Fangar.
20 , Calaixos de l'Illa de Buda.
21 . Estanys de l' Encanyissada, de
la Tancada, de l'Alfacada i de la
Platjola.
22 , Port dels Alfacs i Punta de la
Banya.
23 , Estany de Beltran.
24, Estany de Caplcorb.
25. Estany d'Albalat.
26, Estany de la Boca de l'Infern.
27. Albufera d 'Orpesa.
28 , Albufera de Nules.
29, Estanys d'Almenara .
30. Estanys de Morvedre .
31 . Albufera de València ,
32. Aiguamolls de Tavernes de Valldigna.
33, Albufereta d'Alacant.
34, Albufera d'El x, el Clot de Gal-

vany j els Bassars .

35.
36.
37 .
38.
39 ,
40.
41.
42 .
43,
44 ,
45.
46 ,
47.
48 ,
49 ,
50,
51
52 ,
53.
54 .
55.
56.
57 .

Sal ines de Santa Pola ,
Sal ines de la Mata i Torrevella.
Embassament del Fondo.
Embassament d'Elx.
Salines d 'Elda ,
Embassament d'Utxesa .
Estany d'Ivars (dessecat la dècada del 1950),
Embassament de Llorenç de
Montgai.
Estany de Bastu rs.
Embassament de Cellers o dels
Terradets .
Estany de Montcortès.
Estanys d'Estanya ,
Estany de l'Estany (dessecat el
1570),
Albufera des Grau o de Maó.
Albufera de cala Morella
Port d·Addaia .
Cala Ti rant.
Albufera d'Alcúdia .
Albufereta de Pollença ,
Estany de ses Gambes ,
Salobrar de Campos.
Salines d'Eivissa.
Estany Pudent.

conservar-se; del gran estany de S ils res no ha quedat, si no és el record. Al
Barce lonès existien tres o quatre estanyols a l'aiguab arreig del Besòs, dels quals
avui en dia no veiem ni la més ll eu resta. Al de lta del Llobregat han desaparegut les
llacunes de l Port, de la Torre del Riu! la Magaro la; les que es mantenen totalment
o parcialment -la Podrida, la Ricarda, el Remolar, la Murta i l' Illa - apareixen
summament degradades, ll evat de la Ricarda i part del Remo lar. A l'interior, tan
escàs en zones palus t res, al llarg dels anys cinquanta fou dessecat l'estany d'Ivars
-a l p la d'Urgell- ara convertit en camps de conreu .

49 .

L'estany d'Ivars abans de la seva dessecació.

[Foto (devers 1950) cedida per Aedos.]
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El principalíssim estany del País Valencià és l'albufera de València, que a la
importància biològica suma l'aprofitament cinegètic, l'atractiu paisatgístic -afegint-hi la Devesa- i, fins i tot, un valor històric. El 1761 ocupava 13 .972 ha, això és,
pràcticament, l'espai comprès entre els rius Túria i Xúquer; el 1863 s'havia reduït
a 8.190 ha. Actualment només resten unes dues mil hectàrees -i encara contaminades- d 'aquell esplèndid estany. També han desaparegut del País Valencià molts
altres estanys, com eren els de Capicorp i de Beltran al terme d'Alcalà, el d'Albalat
i la Boca de l'Infe rn, l'albufera d'Orpesa, la de Nules, els estanys de Morvedre, els
aiguamolls de Tavernes de Valldigna, l'albufera d'Alacant, etc.
A les Illes, s'ha perdut totalment el gran Prat de Sant Jordi, a la badia de
Palma, assecat gradualment a partir del segle XIX. La transformació turística,
semblantment, ha fet desaparèixer la zona humida de ses Feixes, a Eivissa. Així
mateix, la important albufera de Mallorca i l'albufera des Grau , prop de Maó , a
Menorca, han sofert alteracions importants en els darrers temps, bé que ambdues
es troben actualment fora de perill, sembla. El responsable de la transformació ha
estat, en aquests casos, l'activitat turística o, més exactament, la deplorable dè ria
d'urbanitzar fins a la mateixa riba o de desviar els cursos d 'aigua que engendren
els embassaments.
No cal dir que les destruccions o modificacions de les zones humides afecten
sobretot els ocells aquàtics, concretament nombrosos gèneres compresos en els
grups dels podicipítids, falacrocoràcids, ardèids, tresquiornítids, fenicopt è rids,
anàtids, ràl-lids, hematopòdids, caràdrids, escolopàcids, falaropòdids, làrids, glareòlids i recurviròstrids.
7.11.3

CAÇA

A part altres consideracions que pugui suscitar, l'exercici cinegètic ben ordenat no acostuma a resultar perjudicial per a la conservació de la natura, si més no
pel que fa a l'avifauna. l els exemples en contra que poden adduir-se només proven
la necessitat d'una ordenació legal satisfactòria de la caça i, més encara, una
autèntica disciplina social en aquest terreny. No cal dir que la destrucció dels
hàbitats i les contaminacions resulten infinitament més nocives per a la integritat
del patrimoni natural que les captures d'exemplars en ocasió de les caceres.
Encara podríem afegir que no hi ha incompatibilitat, sinó coincidència d'interessos entre caçadors i conservacionistes, si adoptem la visió global d'una correcta
gestió de la natura.
Ara bé, fetes les advertències anteriors, és forçós de convenir que la caça, tal
com es realitza actualment als Països Catalans, resulta perillosa per al manteniment de determinades espècies i, per tant, contrària als objectius de la protecció
de la natura. Més que conseqüència de llacunes legislatives, els excessos de la caça
apareixen com una fallida de l'educació en la nostra comunitat, que es manifesta
en una falta d'informació bàsica respecte de la importància de preservar la natura,
combinada amb la coneguda indisciplina social que patim i que no es limita pas als
ciutadans, sinó que s'estén, malauradament, als qui d'ofici haurien de fer complir
les normes vigents en la matèria.
Així, doncs, no és d'estranyar que sovint els qui es troben amb l'escopeta als
dits l'engeguin contra qualsevul ocell -com més gros millor- que se'ls posi a
l'abast, pel simple plaer de tirar, la curiositat de tenir-lo a la mà o la pobra vanitat
d'exhibir-lo com a trist trofeu embalsamat. És per aquest mecanisme que a les
terres catalanes s'afusellen inconsideradament les cigonyes (Ciconia ciconia) que
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s'hi esgarrien i que són tan protegides i estimades arreu on nien. I es destrueixen
les rapinyaires que encara ens resten , sobretot les de bona mida, que són les més
escasses.
Per a mesurar els efectes d'aquesta caça il'legal i irresponsable que ací es
continua practicant, hem de tenir present la reducc ió de les poblacions de rapinyaires, que són els grups més afectats per aquella pràctica. De voltor (Gyps
fulvus) en teníem entre 78 i 83 parelles l'any 1982, després d'haver-se enregistrat
una certa recuperació d'efectius gràcies a la protecc ió de l'espècie i a la instal 'lació de canyets fornidors de carronya. L'àguila daurada (Aquila c hrysaeto s) s'ha
hagut de refugiar, per sobreviure, a les zones muntanyenques, on presenta densitats de poblament prou febles, llevat de la zona pirinenca; s'estima que hi ha unes
150 parelles en tot el territori dels Països Catalans. El trencalòs (Gypaetu s barbatus ), tan feréstec alhora que tan inofensiu i estrictament circumscrit a l'àrea
pirinenca, té una reduïda població estimada de 7 a 9 parelles i és, per tant, el més
escàs dels nostres rapinyaires. Finalment direm que també resulta molt amenaçada la reduïda i declinant població de voltor negre (A egypius monachus ), acantonada a la Serra de Tramuntana (Mallorca), amb un contingent d 'una vintena d'individus.
7.11.4

CONTAMINACIÓ DEL MEDI; EFECTES DELS PLAGUICIDES
l DELS CANVIS DE LES TÈCNIQUES AGRÍCOLES

La contamin ació que ací ens interessa procedeix de tres origens principals:
l'industrial, l'urb à i el provocat pels tractaments agrícoles.
Els dos prim e rs tipus de contaminació -industrial i urbà- es vehiculen per
l'ai gua i llur acc ió acostuma a ésser molt local. Tendeixen, sobretot, a destruir
hàbitats aquàtics, la qual cosa és particularment greu en un país com el nostre , on
es m a n ifesta tan palesa la crisi de les zo nes humides . La progressiva degradació de
l' a lbu fera de Valè ncia és atribuïble, principalment, a aquests dos tipus de contaminació, que hi coincideixen a causa de l'intens poblament humà de la zona;
dessecaci ons a part, la pèrdua de les llacunes del delta del Llobregat obeeix a
aq uestes mateixes raons.
Pe rò la forma de contaminació més letal és la produïda pels plaguicides
emprats per a combatre els insectes perjudicials per als conreus així com d'altres
m a lures vegetals (cf. 7. 13.2). L'acció dels plaguicides es manifesta ja sigui de
ma n e ra directa -per la contaminació de l'hàbitat i, de vegades, per la ruixada
sob re els ocells i nius- o bé indirectament, ja sigui mitjançant aigües contaminades, com és el cas dels residus industrials i urbans, o bé a través de les cadenes
alimentàri es, que podrien arribar a afectar la nostra població de rapinyaires que
captura ocells migratoris procedents de regions europees on s'han alimentat amb
gra ns o insectes contaminats. Cal recordar ací la concentració progressiva dels
agents químics dels plaguicides en cada pas d'una cadena alimentària (quadre 18,
p. 353). La situació és particularment greu en les àrees de cultiu de fruiters, que
han d'ésser objecte d'inteñsos tractaments amb insecticides. Les vinyes, fins fa
pocs anys, s'havien tractat amb anticriptogàmics, que no pertorben el medi .
Dar rerament , però, i com a conseqüència de l'extensió de diversos flagells, es
generalitzen els insecti c id es, a mb els desfavorables resultats per a la fauna que
hom pot suposar. Hom ha arribat a recomanar, per raons sanitàries , de no recol lec tar ca ragols o espàrrecs de les vores de ls camps tractats habitualment a mb plaguicides .
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La prohibició de ls plaguicides organoclorats - acumu latius i no degradablesno és comp leta, ja que s'admet el seu ús per a combatre flage lls foresta ls, precisament e ls que exigeixen quantitats més grans de producte. Els organofosforats, b é
que no persistents, presenten una toxicitat immediata més elevada: a les Balears, si
més no, hi ha sovint intoxicacions, i en els darrers anys, fins i tot a lgun accident
mortal; els seus efectes sobre la vida silvestre són notables, i s'han detectat
mortaldats d'ocells causades espec ialm e nt per «Lebaycid»: aquest producte, un
ornitoc ida efectiu, ha estat utilitzat deliberadament per a matar corbs a la Serra de
Tramuntana emmetzinant esquers, la qual cosa ha provocat la mort de m és de deu
voltors negres a la darrera dècada . Altrament, pro li feren els tractaments amb
herbicides de les voravies rurals. La legislació sobre produ ctes verinosos, en
especial el control de la venda dels perillosos i l'aplicació per personal tècnic, és
satisfactòria, però la pràctica de la normativa és totalment inexistent .
On els plaguicides atenyen, però, el paroxisme de llur activitat destructora és,
precisament, en les zones més amenaçades per a ltres conceptes, com són els
terrenys d'aiguamoll propers a arrossars o d'altres conreus subjectes a tractame nts
massius. Els casos més espectaculars i verament dramàtics són e ls del delta de
l'Ebre, sobre el qual pesen tantes altres amenaces, i e l de l'albufera de València (cf.
9.1.2, delta de l' Ebre, albufera de València i devesa del Saler). Les fumigacions de ls
arrossars des d'avion etes, que afecten directament les zones de cria i d'alimentació
de molts ocells, han provocat baixes quantiosíssimes en gran nombre d'espècies,
sobretot en període de nidificació. Les nombroses co lònies de cria de l'agró roig
(Ardea purpurea) a l' illa de Buda i a l'Encanyissada, on els anys seixanta els nius es
comptaven per centenars, actualment han restat fortament reduïdes; el 1967 hom
comptabilitzà de 1.000 a 1.200 pare ll es en cria, mentre que actualment n'hi ha
entre 150 i 250 parelles. El descens de la població d'esparvers d'aiguamo ll (Circus ), tan abundants fins fa pocs anys, no pot ésser més pa lès; abans niava en

50. Fumigació dels arrossars del delta de l'Ebre des d'una avioneta . Aquesta forma de fumigació ha d'ésser practicada amb
molta prudència . si hom no vol descompensar completament tots els equilibri s eco lògics . Sobretot en zone s altament
diversificades . l'aplicació massiva i indiscriminada de productes polivalents «que van bé contra tot» és a proscriure, justament
perquè no és recomanab le anar contundentment contra tot.

[Foto (1973) de X. Ferrer i Parareda .]
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diversos indre ts dels Països Cata lans, pe rò actualment gai rebé només hi és de pas o
com a hivernant, car e ls individus nid ificadors han quedat reduïts a unes quantes
parelles locali tzades en indrets molt concrets.
Un exemple de l mortífer efecte de les ruixades in discriminades amb insecticides fetes des d'avionetes, ens el subminsi t ra l'estu di c ientífic efectuat l'any 1972 en
una co lòn ia de c ria de lta ica de l fumarell carab lanc a (Chlidonia s hybrida) a la
llac un a de l'En canyissada. Al lí, la fumigació am b "Lebaycit» de la casa Bayer
(tiosfat de O-O dimetil i 0-(metil-3 metil tio-4 fenil)) provocà la pèrdua imm ediata
del 61,5 % de ls e fectius de la co lònia co ntro lada, sense parlar dels efectes a lla rg
termi n i ni de la mortali tat observada e n peixos, gavines, ànecs i d'altres oce ll s
aquàtics. Les tensions i contradiccions al si de la pròpia ad mini strac ió pública, en
una àrea gest ionada com a parc natu ral, són fortes per aques t motiu, i es fan
extens ives als habitants de la zona, agric ul tors els uns , pescadors o caçadors per
plaer e ls a ltres.
És destacable el cas de Menorca, on e ls insect icides sembla que han estat
emprats fins ara de forma discreta per les raons que sigu i. L'abundàn cia, encara ,
de l xoriguer (Fa/c a tinnun c u/us) és u n bon índex d'aquest estat de coses .
En un altre ordre, la mecan ització de l' agricultura, així com la minva dels
ramats en certes cont rades, ha afectat espèc ies que nien a terra, víctimes de la
segadora-batedora , però sobretot ha alterat la situació dels carronyaires, qu e ara es
ve uen mancats de les despulles dels animals de tir i de b ast, que e n morir eren
llan çats a ls canyets (cf. 8.4 i nota a peu de plana d' aqu est apartat).
7. 11 .5

ALTERACIÓ D'EQUILIBRIS; FLAGELLS

La in c idènc ia de l'acció de l'home sobre e l medi provoca o afavoreix, pel que
fa a l'avifauna , l' establi ment de diverses descompensacions que va n en detriment
d'algunes espècies o que, per contra, ocasionen l'augment descontrolat d'algunes
altres que acaben esdeve nin t veritables flagells (cf. 7.10.4). Així sab em , p er exe mple, que l' el imi nac ió dels rapinyaires nocturns comporta ge neralme nt un increment de les p o bl acions de rosegadors, com en el cas de Menorca, on l'òliba (Ty/o
alba) i d' altres rapinyaires noc tu rns han estat molt perseguits pels pagesos (que no
s'agraden de llu r cant).
Un aspec te vinc ulat a la caça i que caldria modificar radicalment és l'eliminació dels depredadors que ho m co nsidera nocius p er a les espècies cinegètiques,
act ivitat aquesta practicada sobretot als vedats . A p art l' error ecològic que això
implica, la utilitzac ió d' esquers emmetzinats per a dur a terme aquesta comesa és
sempre il'l egal i té perilloses conseqüències -sobretot per als carronyaires- que
escapen a l contro l i la intenció dels qui, en princ ipi , pretenien només afavorir la
caça.
També vinc ulat a la caça es presenta el prob lema de certes espèc ies introduïdes. És e l cas de la perdiu grega (A/eclOris grae ca), que es deixa abat re fàcilment
però que, també, s'h ibri da am b la perdiu comuna (A/e c/oris rufa). En els darrers
anys hi ha hagu t intents de re poblar amb un con ill americà (Sy/vilagus f/oridanus),
que és més arrodonit que e l nostre con ill de bosc, té la cua i les orelles m és curtes,
i es de ixa caçar m és fàcilment. Els problemes que pot plantejar la seva int roducció
só n, entre d'altres, que exp lota nivells de vegetació diferents dels del conill
autòcton i que pot transmetre determinades malalties, com la tularèmia, que
poden afectar l'home.
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Entre els flagells resultat de la proliferació excessiva de certes espècies destaquen els de l'estornell i del pardal o teuladí. L'estornell (Stumu s vulgaris) és un
ocell capaç de constituir grans esbarts que canvien constantment -i espectacularment- de forma i que, d'aquesta manera, disposa d'un tipus de protecció social
que dificulta l'acció dels depredadors. Això, la progressiva minva d'aquests darrers
i la gran plasticitat ecològica de l'estornell, que li permet d'ocupar tranquil' lament
els nínxols abandonats per altres espècies foragitades per l'home, han fet proliferar
aquest ocell de forma extraordinària. Com que ultra insectívor és baccívor, ocasiona perjudicis greus a l'agricultura (arruïna els olivets, sobretot). Hom no ha trobat
fins ara cap sistema eficaç per a combatre'l. El pardal o teuladí (Pa sser domesticu s)
és un exemple de la potència destructiva dels passeriformes. És un ocell cosmopolita, capaç d'adaptar-se a tota mena d'hàbitats. Als llocs on han desaparegut o
minvat els seus enemics naturals esdevé un autèntic flagell que incideix fortament
sobre l'economia agrària, granívor com és.

7.12

Problemàtica dels rèptils i dels amfibis*

Els rèptils i els amfibis, com quasi tots els animals, es veuen afectats per les
activitats humanes i, potser, en grau encara més elevat que d'altres grups més
populars que no depenen tan estrictament de les condicions ambientals (mamífers
i ocells) o que es troben albergats en un medi més estable (peixos). Bé que moltes
espècies suporten força bé l'impacte de la pressió humana i que fins i tot s'han
adaptat a la convivència amb l'home, n'hi ha d'altres, caracteritzades generalment
per la seva inèrcia genètica o demogràfica, que han estat eliminades o que es
troben marginades de forma extrema. Evidentment, amfibis i rèptils han estat molt
menys estudiats que els altres vertebrats; per a quasi totes les espècies manquen
treballs que permetin de conèixer l'estabilitat de llurs poblacions davant de les
injúries ambientals o provocades per l'home.
En tot cas, la importància de la conservació de les poblacions d'amfibis i de
rèptils, bé que variable d'unes espècies a les altres, és quasi sempre elevada. Des
del punt de vista ecològic, hom pot afirmar que la posició i el pes d'aquests
animals en les cadenes tròfiques són especialment sensibles als desplaçaments de
la pressió depredadora, i el segon pot ésser molt elevat. A més, independentment
de les circumstàncies externes, molts amfibis tenen sempre un paper essencial en
la circulació de matèria i energia en els ecosistemes aquàtics. Amfibis i rèptils
tenen una gran importància com a indicadors biogeogràfics, per tal com llur
escassa mobilitat i llur estreta supeditació a les condicions ambientals fan de llurs
poblacions excel-lents caracteritzadors d'un paisatge o d'una unítat ecològica,
quasi en el mateix grau que la vegetació. El màxim valor en aquest aspecte el tenen
les espècies endèmiques o relictes, les quals, precisament, són les més amenaçades. Finalment, cal posar en relleu la importància d'algunes espècies (per exemple, les sargantanes de les Balears) com a il 'lustradores de problemes biològics
molt generals.
Les amenaces a què es veuen sotmesos aquests animals per part de l'home són
de tres tipus: disminució o supressió dels aliments de què disposen, destrucció
pura i simple dels individus, i degradació dels biòtops adequats per a albergar-los.
Naturalment, la importància de cada una d'aquestes amenaces varia d'una espècie
* Pe r Joan- Pau
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a les altres i és en general màxima per a les espècies més estenòcores i mínima per
a les més tolerants.
La disminució de l'aliment constitueix, segons sembla, el problema menys
greu. En els animals omnívors (tortugues) implica simplement un canvi de règim ;
el sentit del desplaçament és devers un consum creixent de restes orgàniques,
especialment en els ecosistemes d'aigua dolça. Podria preveure's la conversió, a
llarg termini, d'algunes tortugues palustres i d'alguns amfibis en carronyaires,
conversió que ja s'ha produït en d 'altres espècies de vertebrats amenaçats per
l'escassesa d'aliment. A vegades, la manca d'aliments és natural i permanent (cas
de les poblacions circumscrites a un àmbit estricte i amb elevada taxa de natalitat).
En aquestes circumstàncies, la competència interespecífica actuarà com a eficaç
agent selectiu, agent que impulsa els animals a un canvi de dieta. Això s'esdevé,
per exemple, en les sargantanes d'alguns illots peribaleàrics adaptades parcialment al règim vegetarià. Quan aquesta conversió no es produeix, la taxa de
mortalitat infantil, lògicament, és elevadíssima, i més gran com més alta sigui
aquesta natalitat. Així, en alguns llocs de muntanya, la mortalitat del gripau comú
(Bufo bufo), en estat de renoc, pot acostar-se al 99 %. En tot cas, la proporció de
supervivents basta per a mantenir l'espècie. En conclusió, pel que respecta als
amfibis i rèptils ibèrics, en cap cas l'escassesa d'aliments, natural o provocada per
l'home, no sembla ésser una amenaça seriosa per a les poblacions.
Ben diferentment s'esdevé amb l'eliminació directa dels individus, en particular en el cas de certes espècies. D'una manera general hom pot dir que el problema
afecta principalment els rèptils , car els amfibis posseeixen una taxa de natalitat
prou elevada per a compensar depredacions intenses (però això no és vàlid en tots
els casos: podem recordar, per exemple, el cas del ferreret (Alytes muletensis),
tractat a 8.5). De fet, la mort dels individus més grans pot fins i tot alleujar, entre
els amfibis, la competència pels aliments, però en el cas de les poblacions reptilianes , l'a menaça és, com veurem, molt més greu . Alguns grups més afectats per una
depredació inte nsa són els que han adquirit valor comercial com a animals de
companyia (en el punt 8.5 són facilitades dades concretes sobre aquesta qüestió).
Però ultra aquesta acció directa, l'home pot contribuir indirectament a l'augment
de la pressió depredadora sobre certes poblacions d'amfibis. Per exemple, a causa
de l'escassesa de petits mamífers motivada en bona part per l'extensió de la
mixomatosi , molts rapinyaires diürns s'alimenten actualment, sobretot, de grans
rèptils: el llangardaix comú (La certa lepida) i la colobra de Montpeller (Malpolon
monspessulanus) són les espècies més apreciades per àligues, milans, aligots, etc.,
tal com es desprèn d'abundoses anàlisis alimentàries efectuades recentment. En el
cas de l'esmentada serp, la situació es veu agreujada pel creixement de la circulació de vehicles, ja que es tracta d'una espècie que té el costum d'escalfar-se
damunt de l'asfalt: per això es troba, molt sovint, esclafada a les carreteres. Atesa
l'abundància d'exemplars que hom pot veure morts d'aquesta forma, pot avaluarse en molts milers d'individus l'any la mortalitat causada exclusivament per
l'automòbil al nostre país.
Finalment, h em d'examinar els possibles efectes de la destrucció dels biòtops
adequats en els efectius de les poblacions d'amfibis i rèptils. Per a molts rèptils de
bosc, la desforestació és una amenaça greu, sobretot si és deguda a incendi, però el
grup més sensiblc a les degradacions de l'ambient és, sobretot, el dels amfibis. Els
tritons de muntanya (Euproctus asp er, Trituru s helveticus, etc.) es veuen particularment afectats per la concentració de matèria orgànica a l'aigua. D'altres urodels
(Trituru s marmoratus, Pleurodeles waltl) toleren aigües relativament riques en
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matèria orgànica, tolerància que encara és més gran en el cas dels anurs . Això no
obstant, tots els amfibis són sensibles als contaminants químics i, naturalment, a la
dessecació dels bassals on ponen els ous. Tant la contaminació química com la
dessecació han crescut de manera extraordinària aquests últims anys. De fet, la
contaminació ha arribat a afectar fins les espècies més banals i tolerants, com és la
granota comuna (Rana perezi) . L'origen d'aquesta contaminació no és tant l'abocament als rius de residus industrials, com l'ús cada cop més generalitzat d'insecticides , els quals, rentats dels conreus per . la pluja, s'acumulen en regalls o bassetes
temporànies, justament els llocs on ponen els amfibis oportunistes.
Resumint: dels tres tipus d'amenaces conseqüència de l'activitat humana que
han de suportar els tetràpodes inferiors al nostre país, l'eliminació directa dels
individus és la més important per a les poblacions de rèptils i la degradació del
biòtop de posta per a les d'amfibis. En el cas dels rèptils, sobretot per a les espècies
al'ludides al punt 8.5, la situació és particularment perillosa.

7.13

Problemàtica dels invertebrats terrestres

7 .13.1

CONSIDERACIONS GENERALS; PROBLEMES DE LA FAUNA
CAVERNÍCOLA*

Els invertebrats, sobretot els artròpodes, depenen en gran part, quant a llur
nombre i especificitat, directament o indirectament, de les plantes entre les quals
viuen . En aquest sentit, cal relacionar-los amb el tipus de flora que es presenta a
cada indret. El clima, la natura del sòl i àdhuc la situació geogràfica condicionen
igualment el tipus de fauna d'un determinat enclavament. És així que les dunes
allotgen una fauna típicament sabulícola, que en els terrenys salats dominen els
elements halòfils, que a les estepes litorals i interiors preponderen les espècies
termo-xeròfiles, que a les zones alpines predominen les formes nivícoles i criòfiles,
que en els relleus pirinencs i prepirinencs són abundants els representants centreuropeus, que a les terres baixes i a les serralades llevantines dominen els
elements mediterranis, substituïts a poc a poc devers l'interior del país pels
endèmics ibèrics, etc.
Pel que respecta a llur protecció, els invertebrats en general no demanen cap
mena de mesura especial, almenys de moment , ja que, tant pel que fa a les
característiques de llurs cicles biològics, com per la competència interespecífica i
les característiques del biòtop circumdant, podem dir que la fauna invertebrada
manté un equilibri gairebé constant. En aquest aspecte és aconsellable només que
hom prengui les degudes precaucions pel que fa a la vegetació i el sòl sobre el qual
viuen aquests invertebrats . Cal evitar, sobretot, la tala abusiva, l'acumulació de
col 'luvions ocasionats per la construcció de camins i altres vies de comunicació, la
dessecació de zones més o menys inundades, l'estassada del mantell vegetal que
forma el sotabosc i, finalment , les edificacions que interfereixen i destrueixen en
gran part el paisatge natural dels indre ts. De cara a un futur més llunyà i prenent
com a exemple allò que s'ha esdevingut en diversos països centreuropeus, cal
evitar les captures excessives per part dels col ·leccionistes. Molts entomòlegs,
posem per cas, a causa d'un concepte mal entès de la recol'lecció d'exemplars,
aboquen tots llurs esforços en la captura exhaustiva de determinades espècies;
* Per Enric Gadea i Francesc ESP (Ú1V I.
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moltes vegades s'hi afegeix el mòbil de llur posterior comercialització. Les mesures a prendre, tant en aquest cas com en. altres casos, poden ésser similars a les que
ja són en vigència als països en els quals ja s'ha arribat a aquesta situació.
Un aspecte molt interessant en gran part de l'àmbit dels Països Catalans és
l'ofert per la fauna hipogea o subterrània. Aquest punt és veritablement un dels
que s'haurien de considerar amb més cura i atenció. Les coves i avencs es
prodiguen arreu de les nostres comarques, accidentades, gairebé totes, per relleus
càrstics. Aquestes cavitats, ultra belles i espectaculars, són sovint la seu d'una
fauna d'invertebrats d'extraordinari interès. En aquest aspecte , els insectes, els
aràcnids, els miriàpodes i els crustacis són sens dubte els protagonistes. Moltes de
llurs espècies constitueixen veritables relíquies o endemismes de determinats
indrets. L'interès biogeogràfic d'aquests animals és inapreciable, a part llur importància zoològica en ella mateixa, sobretot en el Mediterrani europeu, regió privilegiada per la freqüència, abundància i diversificació de la fauna troglòbia. Cal
respectar el món de la fauna subterrània i conservar-lo al màxim. Moltes coves són
autèntics santuaris faunístics (cf. 8.8).
Quant al nombre i localització de cavitats subterrànies accessibles a l'home
que mereixen particular atenció, cal dir que en els Països Catalans són relativament poques les que per llur bellesa i fàcil accés presenten interès turístic; en
canvi, aquelles petites o grans, vistoses o no, però humides i fosques que serven
veritables joies faunístiques, són tantes que llur nombre, de l'ordre de l miler,
escapa actualment a tot control. Unes i altres són objecte des de fa alguns anys
d'actives i ininterrompudes recerques per part dels nostres joves espeleòlegs, que
s'han llançat ma~sivament a l'exploració del medi subterrani.
Per les raons exposades i en previsió de possibles maltempsades, les coves i
avencs mereixen la màxima protecció. A més, a causa de llur localització precisa,
la tasca en aquest sentit és perfectament factible: cal cercar els procediments
materials i jurídics adients. Com a primera providència hom ha de procurar, per
part dels espeleòlegs i visitants en general, no malmetre, per un egoisme mal
entès, les concrecions que constitueixen la base ornamental del domini subterrani,
no embrutar amb deixalles de qualsevol naturalesa les cavitats naturals, no llençar-hi cadàvers d'animals a fi i efecte d'evitar contaminacions de les aigües i
trastorns a la fauna tant terrestre com aquàtica. Tanmateix, s'hauria de vigilar la
ihtroducció de trampes per a la captura d'animals dins les coves, en especial la
permanència d'aquelles durant massa temps, ja que això provoca una destrucció
massiva i inútil de la fauna cavernícola.
El domini subterrani serveix encara de refugi a una sèrie d'invertebrats terrestres i aquàtics que viuen en el gruix del sòl i a les aigües d'infiltració , restes
d'antigues faunes que, beneficiàries de les particulars condicions d'existència que
els ofereix el medi edàfic, han aconseguit de sobreviure en qualitat de velles
relíquies, rares o completament desaparegudes en la fauna epigea. Es tracta,
generalment, de petits organismes que han sofert, igual que la població cavernícola, una llarga evolució subterrània i que han perdut tot poder d'autoregulació,
presoners de l'interior del sòl (cf. 8.8) .
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7.13.2

LLUITA CONTRA ELS FLAGELLS D'INVERTEBRATS; INSECTICIDES*

Determinades espècies d'invertebrats (insectes, aràcnids, etc.), no solament
no corren cap mena de perill d'extinció, sinó que, per contra, proliferen d'una
manera extraordinària. En alguns casos aquesta proliferació és conseqüència de
certes activitats humanes, com l'agricultura, que instauren condicions afavoridores de la seva proliferació desmesurada, de manera que, alhora que víctimes,
solem ésser els causants indirectes d'aquesta mena de flagells. Per a evitar això
hom empra, d'uns anys ençà, plaguicides de diversa mena que, quan són utilitzats
contra insectes o invertebrats més o menys pròxims, reben el nom genèric, i no
sempre prou exacte, d'insecticides. Aquests insecticides solen ésser productes
químics que, certament, eliminen l'animal perjudicial però que, alhora, creen tota
mena de problemes a d'altres organismes. Per tot plegat resulta indicat aquí de fer
una excepció a la tònica general del llibre -admetem com a bo de controlar unes
espècies zoològiques concretes i, alhora, de comentar les característiques, problemes secundaris, etc., que presenten els mètodes de lluita (clàssics i bioracionals)
emprats contra els flagells d'invertebrats.
En els mètodes de lluita clàssics, hom domina el flagell emprant substàncies
químiques actives, genèricament incloses en dos grups: derivats clorats i derivats
fosforats . Els derivats clorats es degraden molt lentament, afecten quasi totes les
espècies i són solubles en els greixos: s'acumulen en els texits lipídics i augmenten
de concentració cap a les parts altes de la cadena tròfica. L'insecte emmetzinat,
sobretot durant els dies o les hores en què encara viu, pot ésser ingerit pels
predadors. Poden morir, doncs, tant els insectes que constitueixen el flagell com
els animals que el controlen, encara que hàgim emmetzinat només productes
selectivament consumits pel flagell. Això és contraproduent, car el control passa
aleshores enterament a les nostres mans: si deixem d'aplicar l'insecticida, l'explosió demogràfica de l'insecte combatut esdevé espectacular. Tot això no passa amb
els derivats fosforats, car són fulminants i es degraden fàcilment. Per contra,
poden afectar de manera directa, en el mateix moment de l'aplicació, la fauna
vertebrada. Modernament hom ha assajat altres tipus d'insecticides, entre els quals
destaquen els carbamats, molt actius, però d'efectes mutagènics, segons sembla,
les piretrines, fàcilment degradables però poc competitives des del punt de vista
econòmic, i les avermectines, lactones macrocícliques que han mostrat una notable activitat però que es troben encara en fase experimental.
Els problemes engendrats pels insecticides són seriosos. Molts ocells, insectÍvors sobretot, moren a causa dels tractaments insecticides. Alguns insecticides
organoclorats tenen una vida mitjana, abans no es degraden, d'anys i han estat
detectats en punts necessàriament molt allunyats dels del tractament (fetge d'animals polars, cetacis, etc.). Els insecticides organofosforats afecten greument els
vertebrats. Hom assaja contínuament nous productes que no presenten els inconvenients dels vells, però que n'aporten quasi sempre de nous. A més, sovint hom
abusa dels insecticides i els aplica en quantitats innecessàries. Hom arriba a fer
fumigacions amb productes purs, no diluïts en les proporcions establertes: el
flagell és controlat en sec, però el medi sofreix una contaminació brutal. Un altre
problema deriva de la utilització de productes poc específics, bé perquè són més
barats, bé perquè amb un sol tractament hom pretén lluitar simultàniament contra
més d'un flagell diferent; aquest darrer és el cas dels conreus d'arròs, en e ls quals,

* Pe r Ja c int Nadal. Xa v ier B ellés i Frtm cesc Espfll1o l.
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amb una sola fumigació, hom elimina els enemics de l'arròs i els mosquits, però
també tota mena d'altre insecte beneficiós i tota mena d'enemic natural del flagell.
L'ús d'insecticides hauria d'estar severament vigilat i, en cap cas, hom no hauria de
poder-los aplicar per simple iniciativa particular. Un problema accessori de primera magnitud que, ell tot sol, ja justificaria el control per part del sector públic de
l'ús pels particulars, és la contaminació que en terrenys d'altri poden ocasionar els
insecticides aplicats en un punt i arrossegats per les aigües d'irrigació, de pluja, etcètera.
Els mètodes de lluita bioracional o biològica es basen en l'afavoriment de les
espècies competidores de les que han engendrat el flagell, en la reducció de la
força reproductiva de l'espècie flagell mitjançant l'alliberament de mascles esterilitzats, en el foment de les malalties de l'espècie nociva (el flagell del flagell) , fins i
tot mitjançant fumigacions amb determinats bacteris (Bacillus thuringensis) que
només afecten els insectes, etc. La lluita biològica ha estat assajada repetidament,
amb èxits i fracassos prou coneguts. En general i per a evitar proliferacions
excessives (cf. 7.10.3 i 7.15), cal no oblidar que més que no pas d'entaular lluites
cal mirar de no desfer equilibris. Els assaigs de control biològic de plagues
representen un pas endavant, però fins ara els resultats són sempre referibles a
casos molt concrets i limitats. D'uns anys ençà hom ha intentat d'emprar insecticides basats en la inducció de pertorbacions hormonals, tant a nivell endocrí
(anàlegs de l'hormona juvenil per tal d'inhibir la metamorfosi), com exocrí (feromones sexuals). Els anàlegs de l'hormona juvenil són pràcticament inocus per als
vertebrats, però resulten poc específics i només la fase prèvia a la metamorfosi és
sensible als seus efectes . Per contra, les feromones sexuals són estrictament
específiques i hom les comença a utilitzar regularment, si més no per a fer el
seguiment de l'insecte flagell, a fi de practicar tractaments amb insecticides usuals
en el moment més oportú.
Els flagells agrícoles, estudiats a bastament, afecten espècies d'un interès
alimentari obvi, però no pas constitutives, en general, d 'allò que anomenem
patrimoni natural d'un país. Aquest text, que no és un manual d'agricultura, no pot
fer-les objecte d'estudi en tant que víctimes dels flagells. En canvi, pot ésser bo de
dedicar un comentari succint als efectes dels flagells sobre les masses forestals. El
bosc, des d'aquest punt de vista, té dos tipus d'enemics: els primaris i els secundaris . Els primaris són, preferentment, els insectes defoliadors; els secundaris són els
que actuen un cop els arbres han perdut part de llur vitalitat a causa de l'acció dels
primaris.
Concretament als boscos de pins, el principal flagell és el causat per les
erugues de la processionària (Thaumetopoea pityocampa), les característiques del
qual són prou ben conegudes. La processionària compta amb nombrosos enemics
biològics, paràsits uns, depredadors d'altres, als quals cal encara afegir diferents
malalties d'origen bacterià i víric. Això no obstant, és evident que el nivell destructor d'aquests hiperparàsits resta lluny de neutralitzar la multiplicació en massa
d'aquest temible defoliador, tret que llur acció no vagi acompanyada de tractaments adequats. Cal advertir, però, que la lluita artificial contra la processionària
no ha de basar-se de cap manera en l'ús d'insecticides del tipus DDT ni en
fumigacions aèries, ja que aquests procediments provoquen la destrucció, no
solament. de la plaga, sinó també de molts d'altres insectes i invertebrats que són
beneficiosos per a l'equilibri i estabilitat de la massa forestal. Hom ha reeixit,
recentment, a dilucidar l'estructura i a fer la síntesi de la feromona sexual de la
processionària i el producte sintètic és ja emprat a casa nostra, i amb resultats
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encoratjadors. A l'acció defoliadora de la processionària se suma la d'altres lepidòpters (Lymantria monacha, Dendrolimus pini, etc.), la de diferents himenòpters sessiliventres (Diprion, Acantholida, etc.), i àdhuc la de coleòpters (Brachyderes, Amphimalon, etc.). Contra aquests és recomanable l'ús de procediments
d'extinció localitzada. Entre els enemics de tipus secundari són destacables alguns
coleòpters curculiònids (Pissodes, Hylobius, etc.), nombrosos escolítids (vulgarment anomenats barrinetes) i diferents buprèstids i cerambícids; també cal comptar bastants lepidòpters, especialment tortrícids i ficítids, paràsits tots ells de tipus
perforador. Com en el cas dels defoliadors, la lluita ha de dirigir-se directament
contra la plaga de forma específica.
Respecte als boscos no resinosos, s'ha de dir que compten amb un nombre
molt més gran d'enemics, bé que, més resistents com són, resulten menys afectats.
Valguin per exemple els alzinars i les rouredes, formacions forestals d'importància
econòmica i alhora molt perjudicades per l'acció dels paràsits: a part la munió
d'insectes cecidògens que malmeten fulles, brots i tiges, aquests boscos aixopluguen diferents defoliadors l'agressivitat d'alguns dels quals, com és el cas de
Lymantria dispar, de Tortrix viridana o de certes espècies de Malaco soma i CalOcala , és ben palesa; per si no fos prou, els fruits són en part destruïts per coleòpters
curculiònids del gènere Balaninus, i la fusta és atacada per una legió d'altres
coleòpters perforadors, cerambícids principalment, com Cerambyx cerdo, però
també buprèstids del génere Coraebu s, important plaga de les nostres suredes. És
evident, d'altra banda, que l'atac de defoliadors i perforadors afecta igualment la
resta de caducifolis (pollancres, salzes, oms, verns, freixes, faigs, etc .), enemics que
deixem de banda, car l'enumeració d'uns i d'altres cauria fora del propòsit d'aquests comentaris. Quant als mètodes de lluita contra els esmentats insectes
fitòfags lligats a les plantes no resinoses, cal només repetir que no han d'ésser
utilitzades tècniques d'atac indiscriminat.

7.14

Problemàtica de la fauna de les aigües marines*

Els problemes derivats de l'impacte de l'home i de les seves activitats sobre els
animals marins són variats i potser més greus que els plantejats a nivell dels
poblaments terrestres, car en aquests les malifetes es veuen, si més no, mentre que
al mar es coneixen quasi sempre a posteriori, quan el mal ja és fet. La problemàtica
de la fauna marina, ultra els aspectes indirectes però importantíssims de la contaminació de les aigües exposat a 7.3, és funció sobretot de la pesca i de l'acció dels
escafandristes.

7.14.1

PESCA INDUSTR1AL I ESPORTIVA

La pesca industrial actua com una acció explotadora, molt dirigida cap a
determinades espècies animals, però no molt centrada en cap d'elles en particular
(llevat de la pesca de la sardina i altres cluplèids, del lluç i altres gàdids, dels
túnids, etc.). L'acció perniciosa, doncs, podríem dir que es reparteix més o menys
equitativament sobre un ampli nombre d'espècies preades al mercat i sobre
d'altres que, bé que rebutjades posteriorment, es pesquen perquè els mètodes de
captura no són discriminatoris. Les espècies (o poblacions) pelàgiques ja n'estan

* Pe r Joal1 -D omè l1 ec Ros. a mb apo rtac ió de m a terial s de J. Mayo l (Bal ears ).
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una mica, d'adaptades a aquesta explotació continuada (tanmateix no tant com el
best iar o com els camps de conreu en terra), però responen relativament bé a
l'acció de l'home: són estrategs de la r8 i compten amb diferents mètodes per a
suportar una explotació racional. Això no obstant, quan es presenten problemes de
sobrepesca (al més sovint en forma de mides de malla de xarxa inferiors als
permesos, no tan sols per les lleis vigents, sinó pel bon sentit biològic), les
poblacions minven i la recuperació, si és permesa per una indústria pesquera en
desenvolupament, pot ésser lenta.
Les poblacions bentòniques, en canvi, són estrategs de la K; llur capacitat de
resposta enfront d'una depredació continuada i de forta pressió és inferior (animals de llarga vida, que es reprodueixen poc i poc sovint, etc.). A més, la pesca al
ròssec, la més emprada per a la captura d'individus d'aquestes poblacions, «els
sega contínuament l'herba sota els peus », és a dir, malmet contínuament uns fons
(de fan g, sorrencs) l'estabilitat ecològica dels quals és cosa de molts anys. L'arrossegament d'un art de pesca sobre el fons, a més de destruir-ne la microstructura
que pot ésser la més convenient per a la vida dels petits animalets bentònics que
són l'aliment dels peixos, aixeca tanta «polseguera>; que pot inutilitzar els sistemes
filtradors d'altres animalets-presa o escampar la capa de sediment nutritiu que
d'altres animalets sedimentívors utilitzen; a més, es modifiquen els equilibris
d'oxigen dissolt, matèria orgànica en descomposició, etc., i s'alliberen nutrients a
l'aigua. L'acció nefasta va més enllà, car, tot i suposar que la grandària de la malla
és l'adequada per a no malmetre els estadis juvenils de les espècies que es volen
capturar, al cap d'una estona d'arrossegament, el cóp de l'art està tan obstruït per
fang, rocs, deixalles i closques i animalets bentònics, que pràcticament tota mida
de peix hi és atrapada. Tenint en compte, finalment, que les zones del fons que són
visitades pels bous de ròssec solen ésser sempre les mateixes (caladors), és clar
que a la llarga es condemna aquestes zones a la «desertització» animal o, almenys,
a la regressió ecològica, dos conceptes que, pel que fa a la pesca, són sinònims. No
cal dir que tot això no és teoria, i que els problemes que, cada vegada més, es
plantegen als pescadors, tenen el seu origen en fenòmens d'explotació d'aquest
tipus. Estudis recents, centrats en els fons de ròssec de tot el litoral català,
confirmen aquesta homogeneïtzació i empobriment generals. La solució més
utilitzada, que és la d'anar mar endins, cada vegada més, a descobrir nous caladors, no fa sinó estendre el problema a una zona geogràfica més dilatada. Igualment, la utilització a gran escala dels tresmalls de fibres sintètiques, molt resistents, quasi invisibles per als peixos i de llarga duració, que es col'loquen formant
barrera, de vegades de diversos quilòmetres de llarg i a prop de la costa, ha causat
un efecte important (en l'opinió dels mateixos pescadors) sobre algunes poblacions. Aquest és potser un dels factors que més han contribuït a l'aparent despoblament d'algunes àrees costaneres pròximes, així com la pesca artesanal en zones no
permissibles.
La pesca esportiva és un altre factor molt important avui dia en la rarefacció
de determinades espècies de peixos. Els costaners són pescats, i en grans quantitats, fins i tot per infants que després no saben què fer-ne i que els tornen, bo i
morts, a l'aigua. Això tendeix a obrir més nínxols als carronyaires, però en tanca a
8. En ecoloO'ia i d'aco rd amb uns m ode ls ma tem à tics manllevats a V OLTE R"" i a GAUSE. ho m dife re ncia les
espèc ies qu~ adopte n 1 '~nome nad3 estra tègia del paràmetre r (espèc ies oportllni!'le.s, poc e fi caces en
l·e xpl otac ió. ada pt ab les. però de taxa de re pro ducc ió mo lt el evada) . de les especies qu e adopten
l'estra tègia del parà metre K (especi es es tab ilitza des, mo lt eficaces e n l'exp lotac ió d'u n me di i a mbi en·
talment ex ige nt s, pe rò de taxa de reprod ucc ió ba ixa) . En co ndi cions estab les , predominen les espècies
de la K; en condic ions d e desori, les de la l' .
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les espècies malmeses (peixets de roca: gòbids, blènids, etc.). Com més avall en la
cadena tròfica o en la piràmide alimentària es troben aquestes espècies, menys és
el mal que es fa, però tothom sap que el pescador esportiu, a més de pescar
pràcticament de manera indiscriminada, prefereix els carnívors, per llur bon tast,
enfront dels herbívors i planctòfags. Altament selectiva, en canvi, és la mal anomenada pesca submarina. Es una veritable cacera portada a les zones on no arriben ni
la pesca industrial ni la pesca esportiva des de terra, als mateixos hàbitats generalment d'espècies altament sedentàries, roqueres i, en definitiva, estrategs de la K,
que per això mateix triguen moltíssim a refer-se en els indrets on són sistemàticament exterminades. Aquest és el cas tristament famós de l'anfós o nero (Epinephelus guaza). Quan aquest peix va aprendre que e ls primers 15 m eren perillosos (els
pescadors a pulmó lliure no solen ultrapassar aquesta profunditat) i va restar per
dessota d'aquest nivell, els aparells de respiració (escafandre autònom) van fer la
seva aparició, i e l nero, que llavors fou caçat a qualsevol fondària per damunt dels
50 m i a qualsevol lloc, va esdevenir tan escàs que avui en dia una contesa de pesca
submarina (un altre motiu d'extermini de la fauna ictiològica en una zona restringida) rarament representa la captura de més de dos o tres exemplars. Una cosa
comparable s'esdevé amb el llobarro (Morone labrax) i encara amb d'altres espècies. I tot això amb lleis que prohibeixen explícitament la utilització d'aparells de
respiració autònoma en la pràctica de la pesca submarina (cf. 9.1.2, illes Columbrets).
En el cas concret de les Balears, la situació actual de la pesca marítima és
d'una clara sobreexplotació. Alguns autors consideren que, malgrat les limitacions
oficials, totes les espècies objecte d'explotació comercial a les Balears pateixen
sobrepesca. La pesca esportiva continua essent l'esport més practicat a les Balears,
la qual cosa constitueix un nou factor d'explotació de molt difícil quantificació.
Òbviament, genera una forta demanda de places de ports esportius, amb les
conseqüències ja comentades sobre el territori. En aquest tema hi ha hagut un
avanç important: la Conselleria d'Agricultura i Pesca del Govern Balear ha creat
quatre places d'inspectors de pesca, que iniciaren les seves tasques el mes de maig
de 1986; en deu mesos han obert més de cent expedients per infraccions a la
normativa vigent.
7.14.2

RAPINYA D'ESCAFANDRISTES

Un altre mal de les nostres aigües costaneres és la població cada vegada més
abundant d'escafandristes que saquegen veritablement els fons per tal d'aconseguir «trofeus» o de conservar moltes de les espècies «decoratives» qt.ie es troben
sota de l'aigua. El coraU ver (Corallium rubrum) n'és un exemple ben palès; les
colònies grans, que són les que aprofita el comerç, ja fa temps que estan exhaurides, i avui en dia e ls cora ll ers treballen, amb tota c lasse de ginys tècnics, a
profunditats notables (fins a 100 m i més), no sempre d'acord amb la llei (l'anomenada «barra italiana», estri enormement destructiu, és actua lment prohibit). Però
les colònies joves, petites, que romanen en indrets més assequibl es, són igualment
rapinyades per escafandristes esportius, que fan cau i net d'aquesta espècie de
creixement tan lent. Altres espècies, sobretot madrèpores, gorgònies, mol 'luscs i
crustacis, són també objecte d'una recerca sistemàtica. En aquest aspecte, Cladocora caespilOsa, diverses Paramuricea i Eurúcella, cnidaris tan característics del
poblament cora l'li gen (una de les comun itats més madures i, per tant, més fàci lment afectades per l' acció humana) de les nostres costes desapareixen per moments, i amb e ll es totes les espècies que s'hi troben lligades ecològicament.
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Mol'luscs amb conquilla (que n o sempre són u tilitzabl es com a ali m en t) , e ls
crustac is majors, sobretot decàpodes com llagostes (Pa/inurus vu/garis) , llobregants (Homarus ga mmarus ), esclops (Scyl/aru s arc/us), e tc. i, en menor mesura, els
equinoderms, com garo tes (Arbacia, Paracen/ra/u s, etc.) i estrelles de mar (A slrapec/en, Ech inaster, Marthas/erias, etc.), figuren entre les primeres espèc ies d'una
llarga llista que es podria confeccionar a partir de les «troball es» dels nostres
escafandristes. Si els resul tats no són tan greus com els que es veu en en a lt res llocs
del món (recordem el cas d'Acan/ha s /er p/anci, al Pacífi c), segurament és perquè
l'acció és més recent, p erò, cada vegada més, els comerços d'objectes natu rals
(co nquilles, e tc .) estan més plens d'espècies in dígenes i el nombre de «col'leccionistes» creix de dia e n dia (tanmateix, vegeu 7.3.1).
Encara que pugui semblar exageració, un fet és altament s imptomàtic: l'elecció dels fons de les illes Medes, i les m ateixes illes, per a fer-ne un parc natural
subma rí (cf. 9 .1.3) , estava b asada sob retot en la b e llesa d 'aquests fo ns, bell esa que
ja va n comentar e ls primers escafandristes que visitaren la zona, ara farà vint anys .
Don cs bé, u n cop aquest parc estab lert, la visita dels escafandristes ha a ugmentat
moltíssim i e ls estralls voluntaris o involuntaris que hi fan és tal que resu lta mo lt
probabl e qu e tot el fons de les Medes, com ara és el cas de les seves famoses coves,
esdevin gui un erm , o una zo na poblada per esp èc ies pion eres que h a uran e nvaït
e ls nínxols ecològics deixats per les que s'extreuen contínuament i en quantita ts
c reixents.

7.15

Problemàtica de la fauna de les aigües continentals *

La problemàtica de la fauna de les aigües continentals es p ot desglossar e n una
sèrie d 'aparta ts q u e respo n en a diferents formes d'actuació de l'home sobre el
medi aquàtic. Aquestes formes p oden ésser di rectes, com la introducció d'espècies
exòtiques, la contam inac ió de les aigües , la dessecació de llacunes , la pesca, e tc., o
b é indirectes, com la construcció de preses i rescloses.
7.15 . 1 INTRODUCCIÓ D'ESPÈCIES EXÒTIQUES l PESCA
Per raons diverses, entre les quals les esportives, hom h a introduït d iverses
espècies exòtiques a les nostres aigües continentals. Des .d'un punt de vista ecològic, les esp ècies introduïdes es poden situar en tres grups diferents: esp ècies
típicament depredadores, com ellluci o llo p de riu (Esox /ucius ), la perca americana o black-bass (Mi crap/eru s sa/moides ), e l peix gat (lc /a/u rus me/as) i el peix so l
(Lepomis gibbasu s ); esp èc ies competitives, com la gambúsia (Cambusia affinis
ha/broacki); i espèc ies incorporabl es a la ictiofauna sense desequilibris eco lògics o
com a mínim espècies els possibles desequilib ris eco lògics engend rats per les
qua ls n o són encara coneguts, com la truita arc iris (Salmo gairdneri) i la truita de
rierol (Sa/v e /inu s tontina/is), la tenca (Tinca finca), el barb roig (Phaxin u s phoxinus), Cobia gabia, S c ardiniu s erythroph/ha /mus, Ru/i/us ru/i/us i les carpes (Cyprinus carpia i Carassius aura/u s ). A s'Albufera de Mallorca s'ha introduït e l cranc
a m ericà Pa c itas/acus pal/ipes, a partir d'una instal ' lació comercial m olt deficient;
les conseqüències eco lògiqu es de la importac ió s'han comen çat a produir de

* Per Adolf de 50sloa, Al1lO'ú Roig, MOl1lserral Deln eslre, Fral1 c'"c·Jo sep de 505/Oa, Joal1 Mayol, Do lors
Pla'1IIs, M. Dolors Vi/iola s i Joa l1 Anl1 el1g o l.
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manera indirecta, amb els tractaments incontrolats de plaguicides per a e liminar
el crustaci dels camps d'arròs, que afecten altres espècies.

Esox lucius, malgrat l'interès que pugui tenir per a la pesca esportiva, és del
tot perjudicial per a la nostra fauna, car és una de les espècies més depredadores
que existeixen a les aigües continentals; no creiem que el fet d'ésser un dels més
cobejats trofeus de pesca sigui motiu suficient per a introduir-lo sense tenir en
compte els canvis que causa en les poblacions autòctones. Per a Micropterus
salmoides pot postular-se el mateix, si fa no fa. Lepomis gibbosus és un depredador
molt més moderat, car s'alimenta d'ous i alevins de peixos i encara no pas d'una
manera exclusiva. ¡ctalunts melas és, sortosament, una espècie poc difosa als
Països Catalans; a quasi tot Europa constitueix un veritable flagell de rius i
llacunes, llocs on produeix greus desequilibris per raó de la seva voracitat i
agressivitat. Però encara és més greu la introducció de Si/urus glanis, espècie que
pot atènyer una mida i pes considerables: se n'han capturat exemplears de quasi
30 kg. Gambusia affinis holbroocki fou introduïda per a combatre els mosquits
(se'n menja les larves), però, després d'un període d'equilibri, ha entrat en avantatjosa competència amb els ciprinodòntics autòctons: Aphanius iberus i Valencia
hispanica (cf. 8.6).
El més raonable fóra establir uns sistemes de previsió i control ja des d'abans
de tota introducció. D'aquesta manera hom evitaria les repoblacions amb espècies
depredadores que poden provocar desequilibris i hom podria limitar-se -bé que,
en principi, rebutgem l'alteració de les comunitats naturals- a la introducci ó
d'espècies integrables a la fauna autòctona. Cal arribar, si s'escau, a una repoblació
racionalitzada, a base de soques autòctones o d'espècies situades en els primers
graons de la cadena tròfica. D'aquesta manera els pescadors veurien millorar llurs
captures i, alhora, mantindríem la bona qualitat de l'aigua.
Moltes de les repoblacions efectuades presenten, sembla, un elevat grau
d'improvisació. La mortalitat que afecta les truites, la perca americana, etc., sol
ésser francament alta. El principal mòbil d'aquesta mena de repoblació (l'abundor
de peix per als pescadors) és només satisfet, doncs, els dies immediatament
subsegüents a la repoblació (Salmo gairdneri forneix un exemple clar d'aquesta
situació). Això passa perquè hom ignora les característiques de les aigües afectades
o els condicionaments de les espècies. Potser sigui millor així: en aquests casos el
mal és menor, car un coneixement només parcial del sistema potser salvaria les
espècies introduïdes, però anorrearia les autòctones .. .
La pesca, practicada racionalment, no provoca grans perjudicis a la fauna,
però, desgraciadament, hom empra determinats ormeigs o arts que poden arribar
a anorrear poblacions senceres; i no cal parlar de l'ús d'explosius i metzines, com
la ròtenona, o de la pesca elèctrica, que furtivament i de tant en tant encara són
emprats: és obvi fins a quin punt és nociva llur utilització . L'ús de tresmalls i altres
arts que fan pensar, no en una pesca esportiva, sinó en una pesca industrial (a
vegades és realmènt una pesca industrial), només és admissible en llocs de molta
producció, com és el cas del delta de l'Ebre. Cal enfrontar-se també, a vegades,
amb la irresponsabilitat d'alguns pescadors esportius que exploten fins a l' esgotament algunes parts altes i mitjanes de rius, sobretot truiters, i alguns llacs, on
grumegen de forma abusiva. Cal, per tant, controlar efectivament la pesca: foren
així innecessàries moltes repoblacions, repoblacions que, ja ho hem comentat, són
a la base, sovint, de l'empobriment de la nostra fauna .
L'explotació dels recursos piscícoles dels nostres rius només és important en
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els seus extrems geogràfics. A les capçaleres, atès el seu relatiu bon estat de
conservació, es poden trobar espècies d'interès esportiu, mentre que a la desembocadura, quan hi ha aiguamolls, com passa al delta de l'Ebre, es troben espècies
marines que hi passen una part del seu cicle biològic: per això aquestes desembocadures poden ésser explotades des d'un punt de vista comercial.
7.15.2

POL'LUCIÓ, DESSECACIÓ, OBRES FLUVIALS (PRESES,
CANALITZACIONS, ETC)

La deterioració del medi aquàtic continental per contaminació és greu i ja ens
hi hem referit anteriorment a 7.2; hi remetem el lector. No cal dir de quina manera
en pateix la fauna: concentracions de només 0,05 mg j l de DDT solen ja ésser letals
per als peixos (cf. 7 .13.2 i 9.1.2, albufera de València). Alguns residus industrials,
com les sals de metalls pesants (plom, coure, zinc, mercuri, etc.), o com certs àcids
orgànics i inorgànics, provoquen pèrdues irreparables en impedir als peixos l'absorció a través de les brànquies de l'oxigen dissolt a l'aigua. Tanmateix, la sensibilitat davant aquest tipus d'agressió és diferent sego'ns les espècies, però no n'hi ha
cap que pugui tolerar mo ltes de les concentracions de productes que són habituals
en molts punts dels nostres rius o llacunes. És obvi que els cursos baixos dels rius i
les llacunes litorals són els indrets més afectats per aquest estat de coses.
El problema de la dessecació ha estat glossat a 7.11.2. La seva nocivitat per a la
fauna aquàtica no exigeix el més petit comentari.
Les modificacions ambientals concomitants a l'embassament d'una aigua corrent engendren certs avantatges (cf. 7.2 .2), però també certs inconvenients. Entre
aquests darrers cal comentar la desaparició de la flora i de la fauna litorals, per
efecte de les variacions del nivell, variacions no pas sotmeses al ritme natural de
tipus estacional, sinó regulades aleatòriament d'acord amb les necessitats de
l'home. Aquestes variacions han arribat a ésser de fins 51,4 m a l'embassament de
Susqueda, l'estiu de 1973, any de secada extrema en què, a la disminució natural
del cabal per estiatge, s'hi van sumar les necessitats urgents del moment, mai no
en regressió. La inexistència d'un litoral estable no afecta tan sols la vida bentònica
pròpiament dita, sinó també la pelàgica. Des del nivell dels organismes microscòpics fins als peixos, hi ha una interacció constant entre la vida de les vores i la de
l'aigua lliure. Molts peixos que viuen a l'aigua lliure, per exemple, realitzen llurs
postes a les vores; la manca de sediment fi, inexistent en el cas d'embassaments en
indrets accidentats (fig. 190) i també la manca de la vegetació litoral, juntament
amb la sequedat del terreny deguda a la disminució no natural del nivell d'aigua,
fan que moltes vegades les postes no es desenvolupin i les espècies acabin desapareixent (cf. 9.4.2, estanys d'alta muntanya).
La construcció de barreres artificials d'aprofitament hidràulic perjudica especialment les espècies migratòries que, als Països Catalans, són la truita (Salma
faria) i l'anguila (Anguil/a anguil/a) . És clàssic el fet que, durant els primers anys
del represament del riu, ambdues espècies són mo lt abundants, mentre que
després d'uns anys desapareixen pràcticament, sigui per la desaparició de la vida
litoral dels embassaments, ja esmentada, sigui pel canvi que té lloc en la fauna
bentònica (algunes espècies de truites que s'alimenten d'insectes bentònics resten
privades del seu nodriment específic) , sigui perquè no poden salvar l'obstacle que
representen les rescloses. Així, les anguiles no poden passar al mar, devers on es
dirigeixen per fi-esar, amb la qual cosa de primer s'acumulen en grans quantitats
en els embassaments i després desapareixen del tot; les truites, per fresar, migren
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de les parts mitjanes dels rius devers la capçalera, de forma que es troben amb un
problema semblant. Les canalitzacions destrueixen el bentos, amb les conseqüències ja apuntades. A Mallorca, la construcció dels embassaments de Cúber i del
Gorg Blau sembla que ha representat la pèrdua de dues valuosas poblacions de
l'endèmic ferreret (Alytes muletensis).
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