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3 Introducció 

Durant el 2013 i 2014 es prenen tota una sèrie de  mesures de millora de l’espai 

natural de la desembocadura del riu Foix. Aquestes mesures consisteixen, 

principalment, en la retirada d’aus domèstiques i de plantes invasores, la delimitació 

de camins i la senyalització i informació de l’espai natural. El seguiment de la 

biodiversitat desprès del període de les obres es realitza per tal de controlar l’estat de 

les actuacions i conèixer l’evolució de la fauna al llarg de les estacions. El treball es 

centra especialment en l’estudi dels vertebrats (amfibis, rèptils, mamífers i aus) i en el 

control i avaluació de les diferents actuacions realitzades. Però serà, sens dubte, els 

ocells el grup més àmpliament estudiat. L’estudi ornitològic es farà seguint la 

metodologia dels transsectes d’abundància (SOCC, seguiment d’ocells comuns a 

Catalunya) que actualment desenvolupa l’Institut Català d’Ornitologia –ICO-. Els altres 

grups de vertebrats es farà amb mètodes indirectes –rastres, petjades, etc- 

 

Objectius 

Els objectius principals d’aquest seguiment són conèixer, per una banda,  els  efectes 

de les obres de millora ambiental i paisatgística que s’han realitzat a la desembocadura 

del riu Foix dins del municipi de Cubelles i per una altra conèixer l’estat de conservació 

de l’espai protegit mitjançant els bioindicadors ornitològics principalment. 

Aquest primer cens de primavera té com a objectiu específic conèixer les principals 

espècies reproductores de l’espai protegit del riu Foix al municipi de Cubelles. 

 

Àrea d’estudi 

El seguiment de la biodiversitat es realitza dins de l’espai protegit de la 

desembocadura del riu Foix que compren des de la carretera C-31 fins al mar. 

La desembocadura del riu Foix es localitza al municipi de Cubelles, i queda delimitada 

entre la platja i la via del ferrocarril de la RENFE. La zona humida ocupa una superfície 

d’unes 10 hectàrees i inclou la clàssica llacuna de rambla que abasta una extensió 

variable en funció de l’aigua que porta el riu o dels temporals de llevant. 

Aquest espai presenta diferents nivells de protecció, per una banda s’inclou a l’Espai 

Natural del Foix (dins el PEIN, Decret 328/1992, de 14 de desembre), amb Pla Especial 
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de Delimitació aprovat definitivament el 14 de desembre de 2004 (DOGC núm. 4296 

del 07/01/2005). A més, des de la carretera C-31 fins al mar, la desembocadura 

s’inclou dins l’àmbit de les Serres del litoral central (ES5110013), espai de la Xarxa 

Natura 2000 declarat lloc d’importància comunitària (LIC) i zona d’especial protecció 

per a les aus (ZEPA). I també es troba inclosa al Inventari de les Zones Humides de 

Catalunya, elaborat per la Direcció General de Medi Natural de la Generalitat de 

Catalunya (Codi 10001701 Desembocadura del riu Foix). 

 

 

Mapa 1. Situació de l’espai natural de la  Desembocadura del riu Foix al municipi de Cubelles. 
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5 Metodologia 

S’ha escollit com a metodologia de prospecció de camp els transsectes d’abundància. 

Aquesta metodologia ja es utilitzada pel programa del SOCC (Seguiment d'Ocells 

Comuns a Catalunya), que es basa en el transsecte d’una zona determinada, com a 

mètode per obtenir índexs d’abundància de les diferents espècies d’ocells. La 

metodologia bàsica del transsecte SOCC és senzilla: al llarg d’un itinerari a peu, 

l’observador ha de comptar i anotar tots els individus de cada espècie que vagi 

detectant, ja sigui visualment o auditivament. El punt clau per l’obtenció de dades 

comparables any rere any és l’estandardització. Per a més informació sobre la 

metodologia aplicada podeu consultar els anteriors informes. 

Per tal de tenir el màxim d’informació es van fer tres sortides de camp durant la 

primavera  –abril, maig i juny-. S’han  unificat les dades de les tres sortides escollint la 

xifra més alta de cada espècie. En canvi, a l’hivern es fa la mitja de les sortides.  

Els dibuixos i bona part de la informació general a Catalunya de cada au s’ha extret del 

SIOC (Servidor d’Informació Ornitològica de Catalunya). Les fotografies pertanyen al 

fons documental d’Ecoima, altres són cedides per Leo Artisó i algunes procedeixen 

d’internet. 

Els resultats obtinguts de la feina de camp han permès calcular una sèrie de 

paràmetres que es descriuen a continuació. 

Diversitat (H): Mesura el grau de complexitat d’una població. S’ha calculat l’índex 

informàtic de Shannon-Wiener a partir de l’expressió; 

La diversitat combina equitabilitat i riquesa en un mateix índex 

H= -∑ pi * log2 pi 

On pi és l’abundància relativa de cada espècie detectada.  

Densitat relativa (D):  S’ha calculat utilitzant un índex quilomètric d’abundància 

(IKA), dividint el nombre d’individus d’una mateixa espècie entre la longitud total 

del transsecte. Els valors que es donen són els mínims poblacionals d’ocells ja que 

l’observador es troba en moviment constant i amb un mínim de temps per detectar 

aquell exemplar, per aquest motiu es parla de densitat relativa.  

Riquesa (S): Aquest paràmetre indica el número d’espècies diferents localitzades al 

llarg del recorregut. 

Freqüència relativa (FR): S’ha calculat dividint el nombre d’individus d’una mateixa 
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espècie, entre el nombre total d’individus i tot multiplicat per 100. 

Dominància és la fracció que representa la espècie més freqüent 

Equitabilitat Hulbert Pie: mesura com es distribueixen els individus entre las 

espècies. La major equitabilitat es dóna en una comunitat en que totes las espècies 

tenen la mateixa abundància. 

 

Resultats i discussió 

Durant la primavera es van realitzar tres prospeccions de camp una el 24 d’abril, una 

altra el 21 de maig i la darrera el 27 de juny de 2014.  S’han detectat entre les tres 

sortides un total de 38 espècies diferents amb una abundància de 142 individus (xifra 

més alta dels tres censos). 

De les espècies detectades en els censos de primavera destaquem les espècies més 

rellevants com són les aus aquàtiques o lligades a aquests ambients. Així doncs, la 

comunitat d’aus està formada per grups com els ardeids -el bernat pescaire (Ardea 

cinerea) i el martinet blanc (Egretta garzetta)-, el corb marí gros (Phalacrocorax carbo), 

el cabussó emplomallat (Podiceps cristatus), el collverd (Anas platyrrhynchos), el 

blauet (Alcedo atthis), la cuereta blanca (Motacilla alba), el rossinyol bord (Cettia 

cetti), la polla d’aigua (Gallinula chloropus), diferents espècies de gavines -la gavina 

corsa (Larus audouini), i el gavià argentat (Larus michahellis)-, apareixen els limícols  

com el cames llargues (Himantopus himantopus) i els corriols petit (Charadrius dubius) 

i gran (Charadrius hiaticula) i algunes aus marines com el xatrac becllarg (Sterna 

sandvicensis) i el mascarell (Morus bassanus). 

Altres espècies detectades, però de caràcter més banal,  són els fringíl·lids -la 

cadernera (Carduelis carduelis), el gafarró (Serinus serinus), el verdum (Carduelis 

chloris) i el pinsà comú (Fringilla coelebs)-  els túrdids – la merla (Turdus merula)-, els 

pàrids - la mallerenga carbonera (Parus major) i la mallarenga cuallarga (Aegithalos 

caudatus)- i els sílvids - el rossinyol bord (Cettia cetti), el tallarol capnegre (Sylvia 

melanocephala), el trist (Cisticola juncidis)-, entre d’altres.  

En quant a abundàncies, el collverd és l’aquàtica més abundant de tota la comunitat 

ornítica (12% del total). La resta d’espècies són molt antropòfiles, com els dos pardals 

(10%), els fringíl·lids i les orenetes (8% cadascun), els estornells i la garsa (7% 

cadascun), la gavina corsa i la tórtora turca (6% cadascun) i la cotorreta de pit gris (5%).  
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Gràfic 1. Representació gràfica de la comunitat ornítica a la primavera expressada com a freqüència 

relativa (FR). Per simplificar s’agrupen alguns grups en famílies (fringíl·lids, pardals, estornells). 

 

 

 Diversitat 
Total 

individus 
Riquesa Dominància Equitabilitat 

Mitja 
hivern 

3,192 142 38 0.117 0.950 

 

Taula 1. Paràmetres biològics calculats a partir de la dada més alta dels tres censos de primavera. 
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cell 24/04 FR D 21/05 FR D 27/06 FR D Prim. FR D 

Ànec collverd  24 24,7 32,4 22 15,5 29,7 14 12,2 18,9 24 24,7 32,4 

Bernat pescaire          1 0,9 1,3 1 0,9 1,3 

Blauet          1 0,9 1,3 1 0,9 1,3 

Cabussó emplomallat          2 1,7 2,7 2 1,7 2,7 

Cames llargues          6 5,2 8,1 6 5,2 8,1 

Cadernera  1 1 1,3 6 4,2 8,1 1 0,9 1,3 6 4,2 8,1 

Cogullada vulgar  1 1 1,3 1 0,7 1,3     1 1 1,3 

Corb marí gros          1 0,9 1,3 1 0,9 1,3 

Corriol gros      2 1,4 2,7     2 1,4 2,7 

Corriol petit  2 2,1 2,7 1 0,7 1,3 1 0,9 1,3 2 2,1 2,7 

Cotorreta de pit gris  2 2,1 2,7 10 7 13,5 1 0,9 1,3 10 7 13,5 

Cuereta blanca  2 2,1 2,7    6 5,2 8,1 6 5,2 8,1 

Estornell negre  7 7,2 9,5 10 7 13,5     10 7,2 13,5 

Estornell vulgar       5 3,5 6,8 3 2,6 4,1 5 3,5 6,8 

Gafarró 14 14,4 18,9 14 9,9 18,9 8 7,0 10,8 14 14,4 18,9 

Garsa 2 2,1 2,7 4 2,8 5,4 14 12,2 18,9 14 12,2 18,9 

Gavià argentat       2 1,4 2,7 3 2,6 4,1 3 2,6 4,1 

Gavina corsa  1 1 1,4 11 7,8 14,9 5 4,3 6,8 11 7,8 14,9 

Mallerenga cuallarga          1 1 1,3 1 0,9 1,3 

Mallerenga carbonera          1 1 1,3 1 0,9 1,3 

Martinet blanc  1 1 1,3    1 0,9 1,3 1 1 1,3 

Mascarell       2 1,4 2,7     2 1,4 2,7 

Merla  1 1 1,3 2 1,4 2,7     2 1,4 2,7 

Oreneta cuablanca       1 0,7 1,3 10 8,7 13,5 10 8,7 13,5 

Oreneta vulgar  7 7,2 9,5 5 3,5 6,8 4 3,5 5,4 7 7,2 9,5 

Pardal xarrec       1 0,7 1,3 1 0,9 1,3 1 0,9 1,3 

Pardal comun  10 10,3 13,5 20 14,1 27 6 5,2 8,1 20 14,1 27 

Pinsà comú  1 1 1,3        1 1 1,3 

Polla d'aigua  7 7,2 9,5        7 7,2 9,5 

Puput  1 1 1,3    1 0,9 1,3 1 1 1,3 

Raspinell comú       2 1,4 2,7     2 1,4 2,7 

Rossinyol bord  3 3,1 4,1 3 2,1 4,1 2 1,7 2,7 3 3,1 4.1 

Tallarol capnegre  1 1 1,1 2 1,4 2,7 3 2,6 4,1 3 2,6 4,1 

Tórtora turca  4 4,1 5,4 10 7 13,5 13 11 17,6 13 11,3 17,6 

Tudó  3 3,1 4,1 1 0,7 1,3 1 0,9 1,3 3 3,1 4,1 

Trist 1 1 1,3 1 0,7 1,3 3 2,6 4,1 3 2,6 4,1 

Verdum 1 1 1,3        1 1 1,3 

Xatrac becllarg      4 2,8 5,4 1 0,9 1,3 4 2,8 5,4 

Total: 97   142   115   205   

 

Taula 2. Nombre d’ocells observats durant la primavera. Sortides del 24 d’abril, el 21 de maig i el 27 de 

juny. A cada columna s’expressa el nombre d’individus observats. F.R. és la Freqüència relativa, és a dir, 

el percentatge d’aquella espècie dins del total d’aus, i D. és la densitat expressada en el nombre 

d’individus per quilòmetre. En la columna Prim. s’expressa el valor més alt de les tres sortides.  
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Comentari per espècies: 

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo):  

Desembocadura del riu Foix: És una espècie 

hivernant regular escassa, però ocasionalment es 

poden observar exemplars estivals divagants. A la 

zona d’estudi s’observa un exemplar el 27 de juny. 

A Catalunya: Comú en migració i durant la 

hivernada. Més rar a l'estiu, quan escassos exs. 

poden romandre en algunes zones humides com 

els Aiguamolls o el delta de l'Ebre. No nidifica 

actualment a Catalunya. Les seves poblacions 

hivernals estan en augment.  

 

Cabussó Emplomallat (Podiceps cristatus): 

Desembocadura del riu Foix: És una au hivernant 

regular escassa i un migrador rar. Tan sols 

s’observen dos exemplars al mar al juny. 

A Catalunya: Resident comú en algunes zones 

humides, com el delta de l'Ebre, i més escàs en 

altres zones com per ex. els aiguamolls de 

l'Empordà, o Utxesa. Comú en migració i hivernant 

en àrees on no nidifica, especialment del litoral.  

 

Bernat Pescaire (Ardea cinerea):   

Desembocadura del riu Foix: És una au hivernant 

i estival que es presenta en baix nombre. Durant 

la primavera tan sols es detecta un exemplar el 

dia 27 de juny. En els altres censos no s’observa 

cap exemplar. 

A part del Bernat pescaire i el Martinet blanc 

també s’observen altres ardeids, però ja fora de 

cens. Com exemplars migratoris i divagants d’Agró 

roig (Ardea purpurea) i Agró blanc (Casmerodius 

albus) durant el mes d’agost, dos exemplars de 
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Martinet ros (Ardeolla ralloides) i dos més de Esplugabous (Bubulcus ibis) a l’abril 

A Catalunya: Resident comú a tot el país al llarg de tot l'any, amb migradors i 

hivernants regulars. Nidificant localitzat en baix nombre, però regular, en algunes 

àrees de l'interior com el Pallars Jussà i el Segrià, i a la ciutat de Barcelona al recinte del 

parc zoològic.  

 

Martinet blanc (Egretta garzetta):  

Desembocadura del riu Foix: Els martinets blancs 

que trobem per la zona són ocells estivals i 

hivernants. Es localitza un exemplar en el primer –

abril- i últim cens –juny-.  

A Catalunya: Resident i nidificant localment 

abundant. Migrador regular i hivernant escàs en 

àrees on no nidifica. La població catalana 

hivernant i nidificant està disminuint 

lleugerament.  

 

Ànec collverd (Anas platyrhynchos):  

Desembocadura del riu Foix: Malgrat que a 

l’hivern és una de les aus aquàtiques més 

abundants a la zona, amb 51.5 exemplars de 

mitja, a la primavera disminueix força.  

Durant els tres censos el nombre d’ànecs ha 

anat disminuint. Així doncs, a l’abril es van 

detectar 24 exemplars (19 mascles, 4 

femelles ) , al maig 22 ànecs (18 mascles, 3 

femelles) i al juny 14 ànecs (10 mascles, 4 

femelles). S’observa un nombre molt baix de 

femelles que presumiblement deuen estar amagades covant o han marxat a altres 

indrets més tranquils. Trobem una proporció de cinc mascles per cada femella a la 

primavera, en canvi a l’hivern és de dos mascles per cada femella. Malgrat calculem 

una població reproductora d’ànecs al voltant de les 19 parelles mai vam poder 

observar una femella amb la seva llocada. Tenim constància d’un mínim de cinc 

llocades nascudes a la zona (comunicació del vigilant). El nombre de pollets observats 

per llocada va ser una de 2 pollets, una altra de 5  i tres llocades de 7 aneguets. Sembla 



Seguiment de la Biodiversitat desembocadura del riu Foix  
     Ajuntament de Cubelles 

 
 

11 
que aquestes llocades van desaparèixer als pocs dies de néixer. No queda clar les 

causes, però probablement una sinergia de causes deu ser la veritable raó. Algunes 

d’elles són, sens dubte, l’abundància de depredadors oportunistes –gats, rates i 

gavians-, la freqüentació humana en moments puntuals i llocs concrets, l’entrada dels 

ramats d’ovelles a la zona de cria, etc. 

Respecte a la problemàtica dels ànecs domèstics, es localitzen dos ànecs collverds 

domèstics blancs que es deurien haver alliberat a finals de l’hivern i principis de 

primavera. Finalment es capturen i es retiren, un a l’abril i l’altre al maig. Des de llavors 

no es té constància de més exemplars. Durant els tres mesos de primavera s’observa 

un exemplar mascle amb trets híbrids i una femella híbrida al maig. Els dos híbrids 

volen perfectament i s’agrupen amb els demés ànecs salvatges. De fet aquesta femella 

arriba a tenir descendència. Se l’observa amb set pollets, un d’ells amb un color groc 

característic dels exemplars domèstics. 

A Catalunya: L’ànec collverd és un resident molt comú a tot el territori català. La 

població nidificant en els darrers deu anys ha augmentat de forma moderada i a 

l’hivern ha tingut un augment fort del 11,3%. A Europa l’augment ha estat moderat. 

 

Polla d’aigua (Gallinula chloropus):  

Desembocadura del riu Foix:  

S’observen, només 7 exemplars a 

l’abril. En els altres censos de maig i 

juny no se’n veu cap. Probablement 

en aquesta època bona part de la 

població de polles deuen estar 

amagades covant als nius o amb les 

seves llocades. A la desembocadura 

és una au reproductora i hivernant 

molt comuna. 

A Catalunya: És un resident i nidificant molt comú, que pot fer moviments de diversa 

consideració segons els nivells d’aigua on habita.  
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Cames llargues (Himantopus himantopus): 

Desembocadura del riu Foix: Es veuen 6 

cames llargues al juny. Es una espècie 

que podria arribar a nidificar a la zona si 

tingues prou tranquil·litat. Els exemplars 

que s’observen provenen d’altres zones 

properes.  

Ja fora d’estudi s’observen 22 exemplars 

a l’abril. 

A Catalunya: Migrant regular i nombrós 

per totes les zones humides del territori. 

Estival nidificant regular, molt nombrós al delta de l'Ebre i freqüent a la resta de zones 

humides tant de l'interior com del litoral.  

 

 Corriol petit (Charadrius dubius): 

Desembocadura del riu Foix: S’observen exemplars durant tota la primavera. Dos 

exemplars a l’abril, un al maig i un al juny a la zona de còdols del mig de l’estany. 

Aquesta presencia continuada a la zona fa pensar una possible nidificació de l’espècie. 

L’ambient on es troben els corriols és ideal per a la nidificació. 

A Catalunya: Migrador regular i comú per tot el territori. Estival nidificant a zones 

humides i cursos fluvials, tot i que no repartit de forma homogènia per tota Catalunya. 

 

Corriol Gros (Charadrius hiaticula): 

Desembocadura del riu Foix: És un 

migrador estival escàs. Es localitzen dos 

exemplars al maig. No es reproductor. 

A Catalunya: Migrador regular i força 

comú a les zones humides del litoral, 

especialment al pas prenupcial i més escàs 

a les de l'interior. 
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Gavià argentat (Larus michahellis): 

Desembocadura del riu Foix: S’observen 

dos gavians al maig i tres al juny. Són 

exemplars que provenen de localitats 

veïnes. 

A Catalunya: Resident molt comú i en 

increment, tant al litoral com a l'interior. 

Segons dades del SOCC les poblacions 

nidificants es mantenen estables mentre 

que hi ha una disminució moderada a 

l’hivern. 

 

Gavina corsa (Larus audouini): 

Desembocadura del riu Foix: S’observen 

exemplars durant tota la primavera. Una 

gavina a l’abril, 11 al maig i 5 al juny. 

Aquestes gavines provenen de nuclis 

reproductors propers. 

A Catalunya: És una au sedentària nidificant 

abundant. Al delta de l’Ebre es localitzen els 

principals nuclis reproductors. En els darrers 

anys ha començat a criar a diferents punts 

del litoral de Tarragona i de Barcelona.  

 

Blauet (Alcedo atthis): 

Desembocadura del riu Foix: Tan sols 

s’observa un exemplar al juny. Probablement 

es deuen tractar d’aus divagants i que arriben 

d’altres zones properes. No és una espècie 

reproductora. 

A Catalunya: Resident que ocupa els cursos 

fluvials permanents des del nivell del mar fins 

als 1.000 m. d'altitud. 
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Rossinyol bord (Cettia cetti): 

Desembocadura del riu Foix: Es detecten tres 

exemplars a l’abril i al maig, i dos al juny. La 

població reproductora és molt baixa i no deu 

passar les tres parelles.  

A Catalunya: Resident comú arreu del 

territori, tot i que defuig en general les àrees 

de muntanya i les zones més seques. Migrador 

i hivernant comú, especialment en zones 

litorals. Segons dades del SOCC les tendències 

poblacionals de Rossinyols en els darrers anys 

tenen un augment moderat i es mantenen 

estables a l’hivern.  

 

Cuereta blanca (Motacilla alba): 

Desembocadura del riu Foix: Es van veure 

dos cueretes a l’abril i sis al juny. És una au 

reproductora a la zona. 

A Catalunya: Resident comú arreu del 

territori. Migrador i hivernant comú que 

augmenta sensiblement el nombre d'exs. a 

l'hivern. Tant a l’hivern com a la primavera es 

manté estable, mentre que a Europa 

presenta una disminució moderada. 

 

Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis): 

Desembocadura del riu Foix: S’albiren al mar 

quatre xatracs al maig i un al juny. Es tracta 

d’exemplars divagants provinents de la 

població reproductora del delta de l’Ebre. 

A Catalunya: Present tot l'any pel litoral, 

especialment durant les migracions i a 

l'hivern.  
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Mascarell (Morus bassanus): 

Desembocadura del riu Foix: S’observen 

dos mascarells al mar durant el mes de 

maig. Es tracta, probablement de joves 

migradors divagants. 

A Catalunya: Comú en migració i la 

hivernada. Molt més rar entre juny i 

setembre, quan alguns immaturs poden 

romandre a les nostres costes. 

 

 

 

 

Altres vertebrats 

A la sortida del mes d’abril s’observen 3 gats domèstics. 

Al juny sentim una musaranya comuna (Crocidura russula) entre la vegetació arbustiva. 

I en aquesta sortida també es veu una tortuga de Florida (Trachemys scripta) 

Se senten cantar granotes verdes (Pelophilax perezi).  
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ambiental de les obres 

 

Es retiren dos ànecs domèstics blancs a l’abril i al maig. Durant tot l’hivern i la 

primavera s’observen un exemplar d’ànec mascle amb trets híbrids i una femella 

híbrida. Es van intentar capturar en diferents moments, però són aus amb capacitat de 

volar. Sembla ser que la femella va arribar a reproduir-se.  

Les aparicions de noves aus domèstiques, així com la d’exemplars híbrids, s’hauria 

d’anar controlant. La seva presència afavoreix que la gent deixi anar més ocells. 

Durant la primavera l’ajuntament va posar un vigilant a la zona de la desembocadura. 

Aquesta mesura es molt interessant i important, almenys els primers anys.  

 

 

Imatges. Abans la sensació que es donava de l’espai natural era el d’una granja d’animals domèstics. Ara 

cal que es vagin traient cada vegada que aparegui un nou animal domèstic.  

 

Es tindria que continuar amb els seguiments faunístics per veure la evolució de la 

biodiversitat de la zona en diferents anys. A vegades els canvis o millores en la fauna 

no es veuen fins al cap d’uns anys. El primer hivern desprès de la retirada de les aus 

domèstiques es va notar un increment en la quantitat de collverds salvatges (màxim de 

55 exemplars). Durant la primavera s’observen unes 14 parelles de collverds, però 

sembla ser que cap llocada arriba a sobreviure. Caldria investigar i buscar aquestes 
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causes amb més deteniment. Potser posant postes falses d’ous i observar qui les 

depreda o amb trampes fotogràfiques, per tal de veure quina es la causa. 

 

Es comprova el bon estat dels cartells informatius 

i de les estaques i cordes. Aparentment no 

s’observen actes de vandalisme. Durant les 

primeres setmanes si que alguns nens es van 

penjar de les cordes i van treure de lloc els pals. 

 

 

 

 

 

 

La utilització de bestiar en espais naturals és una eina de gestió molt interessant, ja 

que controla el creixement desmesurat de la vegetació en algunes zones. Però la 

entrada de ramats d’ovelles dins de la època de nidificació pot representar un greu 

problema per a les espècies que es reprodueixen. El que cal fer es acotar molt bé el 

període de pastura. Així doncs, caldria evitar la entrada d’ovelles durant els mesos de 

febrer fins juliol. 

 

Imatges. Els ramats d’ovelles durant la època de nidificació de les aus pot provocar greus 

problemes a les aus. 
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Els gats domèstics assilvestrats poden predar sobre la fauna en general, sobre tot a les 

aus petites i mitjanes. Tan sols la seva presencia ja comporta un estrès als ocells de la 

zona. Seria convenient fer campanyes d’extracció continuades per tal d’evitar possibles 

depredacions, especialment durant la època de reproducció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatges. Els gats domèstics representen un greu problema per la fauna salvatge, ja sigui per predació 
directa com per l’estrès que ocasiona. 
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Durant les tres sortides de primavera no es van observar rates. En altres informes ja es 

va comentar la importància de eradicar o disminuir les poblacions de rates. De fet, la 

prohibició de donar aliment a les aus, ja és una primera mesura. Hi ha empreses que 

fan diferents campanyes de control de rosegadors d’una forma ecològica o compatible 

amb un espai natural. Les rates adultes depreden sobre postes d’aus i, fins i tot, sobre 

pollets. 

 

 

 

Imatges. L’alimentació suplementària a la fauna domèstica comporta un excedent d’aliments per a la 

població de rates, que en èpoques de nidificació poden predar sobre les postes de les aus. 

 

La presencia de pescadors a la desembocadura i a la platja comporta un greu perjudici 

a les espècies migratòries. Algunes aus com el corriol camanegre que intenta criar 

sense èxit cada any es veu afectat per aquesta problemàtica, agreujada a més pels 

banyistes a l’estiu. Hi ha tota una sèrie d’aus migratòries com limícoles o gavines que 

utilitzen aquestes zones per a descansar en els seus viatges, però que al arribar són 

espantades pels pescadors. Seria del tot aconsellable la prohibició de la pesca en tota 

la desembocadura i platja.  
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Imatges. Els pescadors acostumen a estar moltes hores pescant a la desembocadura i platja, aquesta 

acció ocasiona que moltes aus migratòries ja no s’aturin a descansar. 

 

La zona de pic nic és utilitzada per molta gent i moltes hores. Segons quines èpoques 

aquesta afluència massiva de gent provoca destorbs a la fauna. Seria aconsellable 

desplaçar aquest servei en una altra zona propera. I l’espai que quedi transformar-lo 

en una nova bassa o bosquet de tamarius entre d’altres opcions. 

La petita pineda de pi blanc que hi ha el costat es converteix en una zona d’esbarjo i 

ombra per la gent visitant. S’hauria de regular l’accés a aquests llocs i fomentar la 

recuperació arbustiva d’aquests ambients. Ja es va fer una primera esporgada de 

branques i eliminació d’arbres per baixar la densitat. Es van aprofitar les restes de la 

poda per ficar-los als camins per evitar els accessos.  
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Imatge . Actualment s’utilitza l’espai natural protegit com una zona de lleure, sense tenir en compte els 

valors naturals. Seria recomanable canviar de lloc la zona de pic nic i revegetar la pineda 

 

La contaminació lumínica afecta, especialment a les aus migratòries i facilita la caça a 

molts depredadors domèstics com gats i rates. Es tindrien que eliminar totes aquelles 

llums innecessàries de l’espai, així com reconvertir aquelles que no hi ha més remei 

que deixar-les. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge .  La contaminació lumínica afecta de manera important a les aus migratòries. Seria convenient  

la seva regulació.  


