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Un membre deis Agents Rurals controla un deis paranys que han instal·lat aquests darrers dies al riu Congost a prop de l'església de Santa Eugenia, en terme de Tagamanent

Ofensiva deis Agents Rurals per

Aiguafreda 1 Tagamanent

Ferran Polo

Els Agents Rurals han captu

controlar el visó americ3. als rius

rat durant aquest any onze
exemplars de visó america a
rius vallesans de la conca del
Besos, com el Congost i el

Aquest 2014 s'ha aconseguit capturar 11 exemplars entre el Congost, el Mogent i la Tordera

Mogent i també a la Tordera.
S'afegeixen als set que es
van enxampar l'any passat
dins de les campanyes que

amb paranys a zones on els

des altres especies, les alli

es fan des d'aquest cos per

visons han atacat coberts

beren. Els visons americans

al control de les especies

amb gallines o altres animals.

capturats són traslladats al

invasores al Valles Oriental.

El visons es capturen amb

Centre de Recuperació de

Aquestes darreres setmanes,

trampes especials on s'hi

Fauna Salvatge de Torrefer

s'han fet caces amb paranys

posa un esquer per atreu

rusa, a Santa Perpetua de

i captures de visó en punts

re'ls. La gabia s'amaga entre

Mogoda (el Valles Occiden

de les rieres de l'Avencó i de

la vegetació i !'entrada es

tal), on són sacrificats.

Martinet, a Aiguafreda, i del

cobreix amb terra i fulles per

La presencia del visó

CRANC

En alguns rius_, es
retiren visons per
afavorir la població
del cranc autocton

dica, també, aus i peixos.
Aquesta és una de les

_

moltes especies que s'han
acabat fent un lloc als espais
naturals del Valles Oriental.
Maya reconeix que el pro
blema es produeix, sobre
tot, amb aquelles especies
al-loctones que "desplacen"

riu Congost, a Tagamanent.

enganyar-los. Quan entren,

america "trenca l'equilibri

les que són propies i conside

En aquests punts, l'actuació

trepitgen un dispositiu que

ecologic que hi ha d'haver als

ra que, sobretot, "cal consci

va encaminada a protegir la

tanca la gabia. Els Agents

rius". A més, esta "bastant

enciar la gent que no pot fer

possible presencia del cranc

Rurals revisen cada día els

estes". Despla�a especies de

alliberaments".

autocton, que !'existencia

. paranys. Si hi queden atrapa-

mustelids autoctons i perju-

Toni Arrizahalaga, con-

de visons pot posar en perill
perque en són un depreda"

Acció per capturar tortugues
de Florida a Sant Quirze

dor. ·�on sabem que hi ha
cranc els retirem", diu Enrie
Maya, cap deis Agents Rurals
al Valles Oriental.
En altres casos, pero, rae
ció deis Agents Rurals es fa

F.P.

a petició de les societats de

Aquesta tardor, els Agents Rurals també han fet una actuació

ca�adors i de pescadors de la

comarca. Passa en un tram de
la Tordera, entre Sant Este

per retirar exemplars de tortuga de Florida al Pare de 1' Aigua
·

de Sant Quirze. El dispositiu es va activar a petició de l' Ajun
tament, preocupat per la presencia d'aquests reptils al panta

ve, Fogars i Montseny, on

d'on s'obté l'aigua que es distribueix a les cases del poble. La

hi ha una reserva de pesca.

captura es fa amb una gabia especial que es posa enmig de

També al Mogent, entre la

l'aigua. A dins, s'hi col·loca una sardina o algun altre peix que

Roca i Vilanova. Aquesta és

fa d'esquer. Hi entren a través d'unes rampes pero, després,

una zona on esta permesa la

no en poden sortir. Durant aquest dispositiu, només se'n van

ca�a d'anecs i la presencia de

ca�ar dos exemplars."No és un animal facil de capturar en un

visions condiciona el man

lloc obert", di u Enrie Maya, cap deis Agents Rurals a la comar

teniment de les poblacions

ca. A la primavera, quan aquests animals reprenen l'activitat,

d'aquests animals perque

es tornaran a fer controls en aquest panta. La presencia de tor

ataquen els ous. Els Agents

tugues de Florida al medí es produeix a partir d'alliberaments

Rurals també poden fer ca�a

de particulars. Quan són capturades, se sacrifiquen.
Dilluns, 17 de novembre de 2014

La trampa per a tortugÚes de Florida instal·Jada al panta de Sant Quirze
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Els efectes de les especies invasores a la cornarca

3

De fora vingueren...
Només aquest any, s'han capturat 12 exemplars de porc vietnamita al Valles Oriental
determinar com hi actuen.

Granollers

CRANC AMERICÁ És una

F.P.

A banda del visó america, els

amena�a per al cranc autoc

Agents Rurals fan controls

ton. Els Agents Rurals fan

d'altres especies al-loctones

captures d'aquesta especie

introdu"ides a la comarca:

de cranc "escampat per tot
arreu", admet Maya.

PORC VIETNAMITA Aquest

any, se n'han capturat una

CARPÍ VERMELL És el tÍpic

dotzena. Es té constancia de

peix de color vermeU o

la presencia d'aquest animal

taronja d'aquari.També

en municipis com Sant Fost,

s'ha detectat al medí natu

Bigues i Riells, Canovelles,

ral. El panta de Santa Fe, al

Canoves i Samalús, la Roca

Montseny, és un dels punts
.
on se n'han detectat. "És un

o Santa Eulalia. Té conside
ració d'animal de granja i

cas puntual pero esta fora de

es pot tenir pero no es pot

Uoc", explica Maya, que asse
gura que la seva presencia

alliberar al medi natural: Els
Agents Rurals actuen quan

Un exemplar adult de porc vietnamita capturat pels Agents Rurals

es deu a l"'alliberament per

reben avisos de persones que

part d'algú". En aquest cas,

els han vist a pro·p de cases

l'efecte és redu!t perque "no

o carreteres. "És un animal

pot sortir d'alla".

docil i aixo ens permet cap
ÓS RENTADOR L'any passat

turar-lo viu. Si no es pot, se
l'abat", explica Enrie Maya,

els Agents Rurals van col

cap dels Agents Rurals al

locar tres paranys per captu

Valles Oriental. A banda

rar exemplars d'ós rentador

de la captura, també es fan

entre la Garriga i Canoves

controls en granges properes

i Samalús i van aconseguir

per intentar detectar d'on

servador del Museu de
Ci€mcies Naturals La Tela,

capturar-ne un, a la zona de

han sortit. Les societats de

Can Vilanova, a la Garriga.

ca�adors també tenen auto

També se n'han capturat a la

rització per car;:ar-los si en

comarca d'Osona ..

traben als boscos mentre fan

de Granollers, admet que ara

batudes per matar senglars.

"és molt difícil" controlar les

"El problema és que s'hibridi

Els Agents Rurals fan un

amb el senglar". L'any 2011,

seguiment de la presencia

els Agents Rurals van fer

d'una especie de sargantana

especies exotiques. "Se'ns
ha escapat de les mans". Per
ell, és important adoptar
mesures per evitar que n'ar

batudes a Figaró per ca�ar

originaria d'ltalia que s'ha

animals hibridats.

LA VESPA ASIÁTICA, EL DARRER INVASOR Aquest octu
bre es va localitzar per primera vegada la presencia de la

a la Tordera, a la Batlloria, en

TORTUGA DE FLORIDA

vespa asiatica al Valles Oriental. Va ser a Caldes, on es va

terme de Sant Celoni. Tot fa

ribin de noves. "Preocupa
que segueixin arribant noves

SARGANTANA ITALIANA

instal·lat en un punt proper

especies i cada any n'hi ha

Actualment, la seva comerci

alguna de nova".Passa sovint

destruir un niu que havien fet a la zona de les Cremades.

pensar que va arribar entre

alització ja no esta permesa

De moment, no se n'han detectat més ni a Caldes ni en

la terra d'un carregament

d_esprés que durant molts

altres municipis. Aquesta vespa ataca les autoctones i per

d'oliveres. De moment, no ha

anys fos molt venuda com a

judica la producció de mel. A la foto, Enrie Maya, cap dels

entrat en conflicte amb espe

animal domestic. "Ara esta

Agents Rurals, amb un dels paranys instal-lats per mirar

·cies propies de la zona.

prohibit i penat alliberar-les

de trabar més presencia de la vespa a Caldes.

per les facilitats de comprar a
internet determinats animals
o plantes procedents de qual
sevol racó del món. "Hem de
prendre consciencia del cost
que representa després haver
de controlar aquestes espe
cies". A banda deis animals,

pero no tenir-les", di u Maya.

CARGOL POMA Dins de

"Sóri animals que creixen

la campanya per controlar

per l'es.pai que se'ls dóna. Si

es tracta d'uns animals "car

Segú, una bassa situada a

aquesta especie que esta

algú ja no vol tenir-les, les

nívors" i "molt agressius".

tocar del Mogent, a la Roca.

fent estralls als arrossars del

ha de portar a un veterinari

Al medí natural, despla�a

Aquí també s'hi han trobat

Delta de l'Ebre, l'any passat

perque els les sacrifiqui, pero

les tortugues autoctones. A

exemplars de visó america i

banda del Pare de 1' Aigua de

cap dels Agents Rurals a la

d'anecs autoctons hibridats

es van fer inspeccions a boti

conscients i també tenen

no alliberar-les", explica el

efectes demolidors", diu.

comarca, que recorda que

Sant Quirze, també se n'han

amb exotics. Els Agents

per comprovar si en tenien

detectat a la Grav�ra d'en

Rurals estan pendents de

per comercialitzar.

alerta del greu problema que
generen especies invasores
de plantes."No en som gens

Dilluns, 17 de novembre de 2014

gues d'animals de la comarca

