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Fotja vulgar fFulica atra^

La fauna
estany de Banyotes
té com a característica mes significativa la davallada important de la
diversitat zoológica autóctona que
tingué en un passat, per gabocar-se
a una situació actual de Siimplicitat
en les especies mes pre&ents, que
son, en definitiva, les mes; aprofitadores deis recursos nous,, que troben per l'acció de l'home o bé que
origina també l'augment (de vegades aparentment desmesurat) d'animals que abans eren gairebé desconeguts. Així, els espais buits que
queden en les cadenes trófiques
son ocupáis desordenadament per
les especies amb mes capacitat
d'adaptació a les noves situacions
artlficialment creades.
Com a conseqüéncia del que
exposem, on era comuna la llúdriga
i els bernats pescaires podien veure's sense gaire esforg, ara han
estat substituís (i no només visualment) per algunes de les especies
que trobarem relacionades tot seguit.
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Els ocells

Tot i que aquesta contaminado és
certa, caldrá veure si les soluciona
Els gavians {Larus
cachinans) que s'adoptin tindran també extenprimitivament feien petites incur- sió a la que provoquen els visitants
sions a la comarca i eren conside- a l'estany (humans, volem dir), els
rats esperadles o accidentáis. A efectes deis quals no solen ésser
partir deis anys seixanta, pero, el considerats amb la mateixa rigoroseu comportament varia i comen- sitat.
t a r e n a desplapar-s'hi cada cop
La gavina vulgar és forpa irregumes i hi feien Testada mes Marga. La lar en comportament, pero igualdescoberta de fonts fáciis d'alimen- ment present en moltes tardors i
tació (abocadors d'escombraries hiverns, i en nombre significatiu en
munlcipals, escorxadors indus- determinades ocasions.
triáis apilonant deixalles), la tan mes
Les polles d'aigua son una espermanent, fins al punt que W\ ha pecie de reconeguda adaptació ais
diversos intents de cria que no te- ambients mes contaminats i per
ñen éxit. Potser per aixó és a la tar- tant l'han afectada poc els canvis
dor i a l'hivern quan el nombre aug- ocorreguts. Prolifera a qualsevol
menta mes significativament, sem- habitat aquátic de la comarca, i a
pre procedents de zones costane- l'estany l'ha afavorida la sembra
res, i ja alliberades de l'activitat d'herba per a gespa, segons es
reproductiva, I amb l'afegiment deis desprén de les análisis efectuades
joves a les volades. La quantitat de continguts estomacals.
actual que descansa i es "renta" a
La fotja no és excessivament
l'estany arriba a preocupar, fins al
punt que s'han estudiat diverses comuna i es fa mes present ais
mesures per a pal.liar els efectes observadors, especialment a l'hinegatius d'excrements i brutícia. vern.
El martinet menut és Túnica es-
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Martinet menut flxobrychus minutusj

Anee coll-verd fAnas platyrhynchosj
la presencia creixent deis estornells vulgars, que crien a moltes
teulades. El gaig pot observar-se
ais boscos de Can Morgat. Hem de
lamentar no apuntar cap ocell rapinyaire diürn que pugi observar-se
fácilment ais voltants deis biótops
esmentats. En canvi, encara és possible sentir les ólibes, els mussols i
el gamarús, r&pinyaires nocturns
que encara hi tan estada afortunadament.

Els m a m f f e r s

Bíauet o botiguer fAlcedo athisj
pécie d'ardéids que encara manté
poblacions aparentment estables
ats canyissos, on cria. S'observa
mes bé des d'una barca.
L'ánec coll-verd sembla que és
resultat de Tactivitat "cinegética"
(propera a l'estany) d'un grup de
capadors que en deixaven anar de
captius per abatre'ls tot seguit; alguns s'escapaven i en conseqüéncia n'incrementaren el nombre.
El blauet, o mes conegut localment com "botiguer", s'ha anat fent
escás després de l'expansió que
experimenta temps enrera, a causa
de l'increment del peix gambússia.
D'altres especies d'ocells presents i ben observables son l'ore-

neta vulgar, el falciot, les cueretes,
el balquer, la boscarla i el rossinyol.
A la banda de ponent, on hi ha
vegetació de bosc, hi son presents
especies propios com el picot verd
—que de vegades prefereix les arbredes— com lagarsa, els mosquiters, el pit-roig, els tords, la merla,
diverses mallerengues, el raspinell,
el verdum, la cardina, el Muer, et
gafarró, el passarell i els plnsans
comuns. Aquests últims son també presents ais camps de conreu
de les voreres de l'estany, on es
troba amb ets pardals, que no teñen cap preferencia sempre que
troblnallment. La guatlla se sentáis
camps veVns. També cal esmentar

Son de destacar els rat-bufos
{Arvícola sapidus) que evolucionen
plácidament dins l'aigua, refugiantse ais caus d e les voreres; son els
mamífers actualment mes significatius del medi aquátic. No se l'ha
de contendré mai amb la rata eixamenera {Rattus norvegicus) que també hi tenim, la qual s'aprofita de les
deixalles deis que tan pic-nic.
Encara que esporádicament alguna guilla i algún teixó arriba assedegat a les aigües per a beure,
non es poden pas considerar massa freqüents. L'erig, les musaranyes i els ratolins de bosc mantenen poblacions tota vora de l'estany. Les mosteles, per bé que poc
visibles, no son pas escasses. Els
talpons muntanyencs
{Microtus
agrestis) i d'altres afins arriben a
niar fins i tot vora mateix de l'aigua.
Ais boscos de can IVIorgat s'hi troben restes de pinyeroques rosegades per l'esquirol que arriba des de
masses forestáis de pins propers.
Els ratolius es limiten a ocupar els
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llocs habitáis, preferentment, i fins i
tot les mateixes pesqueres; finalment, cal esmentar-hi la presencia
de diverses especies de rat-penats,
que evolucionen sobretot dannunt
l'aigua.

dadors, Parques á motor que tiren
els seus ous a les voreres, etc.
Els galápets comuns ja només
es troben a ponent de l'estany, i els
galápets corredors {Bufo calamita)
son escassos en aquests biótops.
Els galápets piguellats {Discoglossus pictus) poden haver substiturt
en part les granotes (almenys físiEls amfibis
cament) ais recs de sortida. Les
Han estat els grans perjudicats regines {Hyla meridionalis) son ende la progressiva d e g r a d a d o del cara abundants, així com els tótiis
medi lacustre. La quantitat que n'hi {Alytes obstetricans) que aprofiten
havia abans, i que s'evidenciava els ambients mes inversemblants.
pels cants primaverals eixordadors
de granotes i galápets, ha donat
pas a la presénciatestimonial de les Els réptiis
mateixes especies, pero en n o m bre comparativamentínfim. L a g r a La tortuga d'aigua {Mauremys
nota comuna {Rana perezi) ha estat caspica) és l'únic queloni actualla mes agredida pets peixos depre- ment present, (hi manté frágils po-

blacions) el gruix de les quats fou
introdurt des de l'Empordá. La serp
escorponera {Natrix maura) i la serp
d'aigua {Natrís ríatrix), son forga
fáciis d'observar entorn de l'estany,
tot i que el nombre de la primera
s'ha ressentit fortament de les captures que n'han fet els llucis.
A les voreres mes assolellades
hi trobem la serp rossa {Elaphe
scalarís) i la serp de Montpeller
(Malpolon monspessulanus) que és
totalment ubiqua, i no només depreda rates i rat-bufos sino que es
menja alguns escassos llangardaixos {Lacerta lepida) que encara s'arriben a veure amb dificultat.
En canvi, com a contrast ben
conegut, les sagrantanes {Podareis
hispánica) son abundants I presents arreu. La marieta {Anguis fragilis) només podem trobar-la en
ambients ombrívols.
Els peixos
Els experimenta piscícoles del
Dr. Darder al principi de segle actual, en els quals prová la introdúcelo de tot el que pogué, comengaren a portar el desgavell ecológic
que encara continua avui dia, auspiciat pels afanys esportius de pesca. Així tenim que de la fauna original, que es limitava a l'anguila, els
barbs, la bagra, el sorelló, la bavosa
de riu i tatenca, a r a h i h a b l a c k b a s s ,
carpa, carpí, la gambússia, el gardi,
el lluci, i el peix-sol, i n'han limitat o
desaparegut els anterlorment esmentats.

Els experiments piscícoles de Darder portaren a la introdúcelo del llug de
riu fEsox luc¡us> / d'altres especies de peixos que fóren les delicies de
molts pescadors.
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S'estan portant a terme d i versos
estudis per veure quin impacte ecológic ha tingut aquesta pertinag "rep o b l a d o " i com pot intentar d'arranjar-se la situado futura. El que
és ben evident és que la cadena trófica va quedar fortament alterada i
será difícil donar-li una correcció,
amb ets chteris actuáis d'explotació esportivo-turístic-recreatiu.
En resum, raspéete faunístic deis
vertebráis mes presents a l'estany
de Banyoles és forpa pessimista peí
que fa al futur. Les autoritats. que
haurien de vettiar per la conservació d'aquest ecosistema únic, se
separen molt de les directrius que
s'adoptaren a la majoria de paTsos
cultural ment mes avanpats, que s'esforcen per fer reversible el que ja
moltes vegades no ho és. Paradoxalment, al nostre territori, quan
encara hi seríem a temps, qualsevol posició preservaciónista és considerada poc menys que utópica i
revolucionaria. Entretant, el temps
corre i la situado empitjora.

