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Un cens identifica 59 especies d' aus 
a 1' aiguamoll de Can Dunyó a Ui~ 
Els aficionats a 1' ornitologia que fan observacions diaries ja hi han vist un centenar de ti pus 

Lli~a d' Arnunt 

Ferran Polo 

Un seguiment d'ocells a la 
bassa de Can Dunyó, a Llic;a 
d' Amunt, ha detectat 59 
especies diferents d'aus entre 
les quatre observacions que 
l'ornitoleg Francesc Xavier 
Macia va fer en el període 
tardo-hivernal (27) i en 
reproductor de la primavera 
( 44 ). Aquesta diversitat es va 
detectar en mostreigs fets a 
primera hora del día i durant 
dues hores amb una volta al 
perímetre de la bassa i una 
estona d'observació des de 
la mampara que hi ha en un 
costat d'aquesta bassa creada 
l'any 2012 per contenir les 
escorrenties d'aigua proce
dents del sector industrial de 
Can Montcau. 

El nombre d'especies d'au 
observades creix a més de 
100 si es té en compte les 
observacions de josep Maria 
Larroya, aficionat a l'ornito
Iogia, que va cada día a Can 
Dunyó. En alguns casos, es 
tracta d'aus que només s'han 
vist un cop o fer forma molt 
puntual. A banda, Larroya 
ha fet llista amb especies de 
peixos, reptils o amfibis -en 
alguns casos, invasores- que 
també han ocupat la bassa. 

Per Macia, l'observació de 
59 especies d'au diferents és 
"una xifra alta que iHustra 
sobre la utilitat de la bassa 
pels ocells tant terrestres 

coro aqwitics i suggereix un 
interessant mosaic d'habitats 
a l'entorn". A més, valora el 
fet que algunes de les espe
cies localitzades tenen una 
presencia "escassa" a la zona. 
"Durant la migració és un 
interessant lloc de sedimen
tació d'especies migratories". 

En el treball de Macia es 
constata la presencia de 13 
especies d'aus estrictament 
aquatiques en el període 
de tardar i hivern. La llista 
inclou especies coro el xar
xet, l'anec coll verd i l'anec 
cullerot i "una destacada 
densitat del rascló en el con
text vallesa". D'aus lligades 
a medís aquatics, se'n citen 
dues: el rossinyol bord i el 
repicatalons, amb gran abun-

dancia d'exemplars. Els dos 
censos d'aquest període van 
visualitzar 11 especies d'aus 
terrestres "que són les típi
ques integrants de la fauna 
avifaunística de la plana del 
Valles". Per tot plegat, l'or
nitoleg conclou que !'abun
dancia i riquesa específica de 
les aus aquatiques han estat 
ben representades a la bassa". 
Sobre les especies lligades a 
habitats aquatics, hi ha les 
típiques pero també algunes 
de rares al Valles: l'anec de 
cullerot, l'agró blanc, el mar
tinet menut i la fotja vulgar. 

En el període reproductor 
de la primavera, es considera 
que 12 de les especies traba
des són nidificants a la bassa 
per les evidencies recollides 

Vocació didictica 

durant els censos. En aquest 
cas, hi ha 14 especies d'aus 
estrictament aquatiques, 
tres especies lligades a medí 

Un observador 
aficionat que esta 
cada día a la bassa 
ha comptat unes 
cent especies 

aquatics (dues són reproduc
tores) i 27 d'aus terrestres 
que inclou especies que s'ali
menten d'aeroplancton coro 
el falciot negre, l'oreneta 
vulgar o l'oreneta cuablanca. 
D'aquestes, n'hi ha sis que 

L' Ajuntament instal·lara un nou piafó informatiu i vídeos divulgatius 

F.P. 
L' Ajuntament de Llic;a d' Amunt esta pre
parant un segon piafó informatiu dedicat a 
les aus que es fara amb la coHaboració de 
Francesc Xavier Macia. Completaran el piafó 
general amb informació sobre la bassa queja 
hi ha. Se n'han previst quatre més tematics: 
dedicats a amfibis, mamífers, invertebrats i 
vegetació. "Volem·que la bassa sigui un punt 
que dinamitzi l'interes pel medí natural", diu 
Xavier junqueras, tecnic de Medí Ambient. 

En paraHel, s'esta treballant amb !'elabora
ció de capsules informatives audiovisuals que 
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estaran penjades a la xarxa i que els visitants 
podran veure amb els seus telefons mobils 
enllac;ant amb els codis QR que es coHocaran 
a la senyalització. La idea és que els alumnes 
de secundaria del poble puguin implicar-se 
en la seva elaboració. Fa poc també es van fer 
millares al punt d'observació de la bassa, que 
es va ampliar i s'hi va col·locar un sastre. 

Des de 1' Ajuntament, lamenten les bretola
des que han patit alguns elements de l'entorn 
natural de Can Dunyó. Un vehicle va tambar 
el primer piafó que es va instaHar. Després 
d'arreglar-lo, el van serrar i llenc;ar al Tenes. 

hi nidifiquen. La presencia 
d'aquest tipus d'ocells esta 
"influ"ida per les dues tipolo
gies d'ambients que envolten 
la bassa: forestal i obert", 
escriu Macia en el seu treball, 
on ressalta la importancia de 
la vegetació helofítica (grans 
herbes amb arrels a l'aigua 
pero amb l'aparell vegetatiu 
emergit). "És un deis aspec
tes més estrategics a tenir en 
compte en la gestió de la bas
sa ates que és l'habitat que 
alberga el majornombre d'es
pecies més valuases des d'un 
punt de vista de conservació · 
de la biodiversitat". 

Per l'ornitoleg josep Ribas, 
de Mollet, "els ocells que són 
importants són els que nidi
fiquen aquí i hi ha les típi
ques". L'aiguamoll pot atreu
re especies més estranyes en 
els períodes de migració. És 
el cas de la trenca. "La varo 
veure una vegada pero va ser 
molt excepcional", comenta 
Larroya que destaca que "la 
sort que hi ha" per atreure 
aus "és la proximitat amb el 
riu perque van i venen". Per 
Ribas, el disseny de la bassa 
"va sortir bé" i esta "en una 
bona situació: a la vara del 
riu i entre boscos i camps, 
que facilita que hi hagi 
més biodiversitat": Xavier 
Junqueras, tecnic de Medí 
Ambient de 1' Ajuntament, 
destaca la presencia del bla
uet. "És un bon bioindicador. 
Si hi són, vol dir que !'ecosis
tema esta bé!". 

ESPECIES INVASORES 

Des de.l'inici, 1' Ajuntament 
ha intentat evitar !'arribada 
d'especies invasores a Can 
Dunyó. Pero no s'ha acon
seguit. Hi ha tortugues de 
Florida i els Agents Rurals 
han fet accions per retirar-ne. 
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Una zona humida 
a tocar del Tenes 
reconeguda per la 
Generalitat 

Llisa d' Arnunt 

La bassa de Can Dunyó esta 
reconeguda com a zona 
humida perla Generalitat. 
La seva funció original és 
laminar les aigües pluvials 
que es recullen al polígon 
de Can Montcau perque 
no arribin tates de cop 
al Tenes i puguin provo-
car creixements sobtats. 
L' Ajuntament de Lli(a 
d' Amunt, pero, va valer 
anar més enlla d'aquesta 
funció i va dissenyar un 
espai natural que, a més, 
va anar a buscar aigua del 
subsol per garantir que no 
s'assecaria en cap moment 
de l'any. A la fotografía de 
la dreta, Lluís Gascón, del 
Grup Ornitologic del Tenes, 
i Josep Maria Larroya, 
observador de fauna habiu
tal a Can Dunyó. 

Alguns deis inquilins de 
l'aiguamoll 

Llisa d' Arnunt 

exemplar de bernat pescaire mirant de cap
turar un peix, dos exemplars d'anec de coll 
verd i un blauet. A la filera central, hi ha una 
xivita, un martinet menut i martinet blanc. 

o 
"' "' :'í 
< 
;;¡ 
< ::¡; 

"" "' !?_ 

"Caldria tornar-ha afer", diu 
Junqueras que recorda que 
també s'hi ha trobat tortuga 
autoctoná. A més, hi ha car
pes i gambússsia, dues espe
cies invasores de peix. "Si hi 
ha carpa és perque algú l'ha 
tirat". En el cas de la gambus
sia, hi podría haver arribar 
entre el plomatge d'anecs 
o altres aus. Pels experts, la 
presencia d'aquests peixos 
no es considera tant pro-

blematica perque serveixen 
d'aliment als ocells. "En 
aquesta bassa no hi hauria 
d'haver peixos pero si no n'hi 
hagués no hi hauria tanta 
biodiversitat d'aus", apunta 
Junqueras. També hi ha espe
cies vegetals invasores com 
l'stipa, un tipus de gramínia 
que compacta molt el sol i cal 
arrencar-lo amb una maqui
na. L'altre gran invasora és la 
canya americarta. 

Aquestes són algunes de les especies d'aus 
que es poden trabar a l'aiguamoll de Can 
Dunyó. Tates les imatges han estat captades 
per Josep Maria Larroya, de Parets, que cada 
matí fa observacions en aquest espai. A la 

A la darrera fila, sobre aquestes línies, un 
exemp1ar de polla d'aigua, un tudó i un aligot 
comú que sobrevolava la zona de l'aiguamoll. 
Larroya penja les imatges de fauna que capta 
al seu Facebook personal. A banda d'aus, tam
bé n'hi ha de reptils, amfibis o mamífers . . filera de dalt, d'esquerra a dreta, hi ha un 

El riu Tenes ens millora la qualitat de vida 
Albert Sorolla Edo 

Director tecnic de Naturalea 

El component més important de qualsevol organis
me viu és l'aigua. Per aixo l'aigua és font de vida, 
i és on aquesta és més abundant on es dona una 
majar biodiversitat. En el territori aquests espais 
són els nostres rius, llacs i basses. Aquest és un 
dels principals motius pels quals s'intenta restau
rar l'espai fluvial i recuperar tots els punts d'aigua 
del territori. 

Pero els rius tenen un paper molt més important, 
com molt bé expliquen investigadors del CEAB
CSIC i la Universitat de Barcelona, jaque actuen 
millorant la qualitat de l'aigua que hi circula. 

Actualment en els rius hi trobem molts compo
nents químics no naturals fruit del que s'anomena 
contaminació difusa: on les nostres depuradores, 
tot i ser molt eficients, no arriben; o senzillament 
els materials que les pluges arrosseguen cap al riu. 
Els biofilms, les plantes i la vida associada al riu 
ajuden a assimilar aquests elements; podríem dir 
que desmunten els contaminants en petites peces 
de manera que aquestes esdevenen elements habi
tuals a la natura i no poden generar cap efecte 
secundari. 

Alguns estudis recents que hem realitzat a Berlín 
destaquen més de 300 d'aquests productes artifi
cials, de fet en alguns trams de rius es pot trabar 
des d'ibuprofens fins a coca1na. Una massa d'aigua 

poca cosa hi pot fer, pero un curs d'aigua amb vege
tació ja hi té més paper, i un riu que conservi la 
ribera en bon estat té una gran capacitat de millora 
de la qualitat de l'aigua circulant. Pera quino inte
ressi especialment la natura o el paisatge, que sapi
guen que cada any ens gastem uns quants milions 
d'euros per "netejar" l'aigua neta. Per tant, la mala 
qualitat dels rius ens afecta a la butxaca. 

Quan es parla de millorar els espais,fluvials la 
cosa va molt més enlla d'un simple interes paisat
gístic. Posem dones la mirada en un riu, el Tenes. 
Un riu que en epoques predemocratiques rebia 
una gran quantitat d'abocaments diversos que van 
matar la vida en molts trams, a més d'eliminar la 
ribera de bona part de la canea. Pero tot el Tenes 
no, algunes zones es van mantenir naturals tot i la 
contaminació i destrucció; aquests nuclis de resis
tencia amb ajut de l'home han estat els precursors 
de la seva recuperació que va millorant día a día. 
Un clar exemple de la millora és la presencia de la 
llúdriga en molts dels seus trams, una millora en 
la qual el Consorci Besós-Tordera ha tingut i té un 
paper fonamental. 

Pero el futur del riu va molt més enlla de la recu
peració de l'espai fluvial, cal una gestió integral 
de la canea. La impermeabilització del territori -ha 
provocat que s'incrementi de forma sobtada l'aigua 
que circula pel riu: en lloc de filtrar-se al sol i d:es
tar retinguda per la vegetació, circula rapidament 
provocant avingudes. Un altre element destaca
ble és la presencia de diverses especies aHoctones 
invasores, aquestes generalment es dispersen pel 
territori grades a ser arrossegades per l'aigua. Si 
no les retirem de cap(alera cap a la desembocadu-
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ra sera una batalla sense fi. Treure-les té un cost 
pero no intervenir vol dir també multitud de petits 
treballs de neteja que acaben tenint també un cost 
considerable i permanent. 

Un exemple d'aquestes invasores és la canya (no 
confondre amb el canyís) una gramínia d'origen 
asiatic (Arundodonax) que esta envaint els rius, i 
que es deixa arrossegar per l'aigua per colonitzar 
nou territoris fet que provoca taps de canya que 
agreugen les avingudes. Per altra banda, els estudis 
fets en aquests paisatges de canya mostren molt 
poca biodiversitat, més desequilibri ecologic i per 
tant més possibilitat de plagues. És objectiu de 
futur retirar aquestes especies dels nostres rius. 

El camí per a la millora del riu Tenes no ha de ser 
el d'un simple curs lineal d'aigua, ha d'anar cap ala 
recuperació de tot l'espai fluvial, un espai que ens 
gestiona les avingudes i que té un paper de biore
actor. 1 ens cal també el compromís de tots els usu
aris de la conca evitant tirar al lavabo tovalloletes, 
compreses, pintures ... que al final, en una avingu
da, poden anar a parar al riu. També eliminant la 
practica de llen(ar al riu peixos, tortugues ... mai 
hem de llen(ar-hi cap animal, ni que sigui autoc
ton, dones pot ser transmissor de malalties. 

Ja veiem dones que els rius com el Tenes són un 
diamant: ens milloren la qualitat de l'aigua.i tam
bé de l'aire, ens permeten gaudir d'un paisatge 
amb zones de passeig i esport i, a canvi, només ens 
demanen que li respectem l'espai, el seu espai flu
vial. Tant debo les administracions es posin d'acord 
per afrontar aquesta darrera fase de la recuperació: 
recuperar espais, gestionar escorrentius i retirar 
les invasores de la llera. 


