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Aquest 26 de febrer l’adenc, en col.laboració amb el Grup d’Ornitologia del Centre Excrusionista de Terrassa, ha

organitzat una sortida per la franja nord de la via Verda, guiada per Toni Sanllehí.

Iniciem l’itinerari a l’Ermita de Can Boada del Pi i ens anem allunyant de la ciutat, passant per

diferents masies com la de Can Cardús de les Orioles, Can Font de Gaià i Ca n’Amat de la

Muntanya. El recorregut transcorre entre camps i boscos, pugem per la Serra de les Aimerigues i

baixem a la Riera de Gaià que recorrem durant un tram. Tornem pel Camí de Can Gonteres i ens

desviem uns metres per visitar la Font de la Misèria, molt malmesa.

Tot i ser una zona molt afectada per diferents impactes com la construcció d’un tram de IV Cinturó

o un gaseoducte i molt freqüentada pels veïns de Terrassa, la varietat d’ambients que visitem

durant tot el recorregut –bosc de ribera, alguns retalls de pineda de pi blanc, petits

esquitxos roureda i alzinar, camps llaurats i erms- permet que al final del matí haguem pogut

observar una quarentena d’espècies d’ocells.

Aquesta varietat ornítica, posa de manifest la importància d’aquest espais de la Plana del Vallès

pel que fa la seva conservació com a espais naturals. Aquest mosaic agrícola-forestal alberga

espècies d’ocells que l’ultilitzen tant com a refugi, com a zona d’alimentació. Petites millores en la

gestió d’aquest espai, com per exemple la naturalització d’algunes basses, actualment en desús,

permetrien l’augment de la seva biodiversitat. També caldria una millor concienciació de la

ciutadania pel que fa a l’ús d’aquests espais, que sovint són considerats com a zona d’esbarjo i no

com a espais naturals per la majoria de visitants; gossos sense lligar, abandonament de deixalles,

vehicles motoritzats, soroll, són temes que caldria gestionar millor.

De les espècies observades, destacaríem tres rapinyaires: Aligot comú, Xoriger comú i

Esparver vulgar, als camps i erms els ocells més abundant han esta la preciosa Cotxa fumada i el

Pinsà, a les zones boscoses hem pogut observar quatre espècies diferents de mallerenga i dues

de picots. Us deixem la llista complerta dels ocells observats:

Esplugabous (Bubulcus ibis)

Esparver vulgar (Accipiter nisus)
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Aligot comú (Buteo buteo)

Xoriguer comú (Falco tinnunculus)

Gavià argentat (Larus michahellis)

Colom domèstic (Columba livia)

Tudó (Columba palumbus)

Tórtora turca (Streptopelia decaocto)

Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus)

Puput (Upupa epops)

Picot verd (Picus viridis)

Picot garser gros (Dendrocopos major)

Cogullada vulgar (Galerida cristata)

Titella (Anthus pratensis)

Cuereta blanca vulgar (Motacilla alba)

Pit-roig (Erithacus rubecula)

Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)

Bitxac comú (Saxicola torquatus)

Merla (Turdus merula)

Tord comú (Turdus philomelos)

Griva (Turdus viscivorus)

Rossinyol bord (Cettia cetti)

Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)

Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)

Bruel (Regulus ignicapilla)

Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)

Mallerenga emplomallada (Parus cristatus)

Mallerenga petita (Parus ater)

Mallerenga blava (Parus caeruleus)

Mallerenga carbonera (Parus major)

Raspinell comú (Certhia brachydactyla)

Gaig (Garrulus glandarius)

Garsa (Pica pica)

Corb (Corvus corax)

Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)

Pardal comú (Passer domesticus)
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Pinsà comú (Fringilla coelebs)

Gafarró (Serinus serinus)

Verdum (Carduelis chloris)

Cadernera (Carduelis carduelis)

Gratapalles (Emberiza cirlus)


