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LES CUABARRADES

Al Montsec i les serres perifériques hi ha nou parelles
d'áliga cuabarrada, una espécie en perill crític
segons la Generalitat de Catalunya. La Sabina és una
associació naturalista que treballa per assegurar-ne
la supervivéncia. L'any passat entre totes van criar
tretze pollets, una dada que convida a lbptimisme
prudent, ja que els perills tampoc no saturen.
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I mes de desembre
passat es van detec-
tar tres accidents de
cuabarrades amb ins-
tallacions eléctriques:
duesvan morir i later-

de parelles puguin üure més tran-
quil.lament els mesos de crianga i
esquerar els pollets". El soroll pro-
vocat per I'activitat humana, sobre-
tot al mes de maig, és la principal
amenaqa per a aquestes aus, que si
s'espanten fugen del niu i abando-
nen els ous o les cries durant massa
estonai aquests es moren. "Silapa-
rella viu amb normalitat tenen un
o dos pollets, i unavegada aprenen
a volar s'estan un parell de mesos
per la zona fins que els pares els fan

fora i s'han de buscar la vidalluny
del niu', explica Bas. Els joves tro-
ben, en zones de secá, un territori
amb una bona üsibilitat per trobar
preses i caqar. Les árligues cuabar-
rades s'alimenten sobretot de petits
mamífers o altres aus com conills,
ratolins, coloms o perdius.

La població s'estudia sobretot a
través de les parelles estables per-
qué són fácils de controlar. La cu-
abarrada és una aliga prou territo-
rial i la seua mobilitat no acostuma

a ser més enllá dels vuit quilóme-
tres al voltant del niu.

"Les parelles són estables i una
vegada nien en un lloc s'hi estan
molts anys. Generalment ho fan en
petits barrancs o penya-segats, peró
hi ha una parella ala zonadAlma-
tret que s'ha acabat instal'lant en
una torre d'alta tensid'. Aquestes
són tan gans que no són perilloses,
peró les petites són un auténtic pro-
blema perqué, quan s'hi acosten,
posen les potes en un cable i si en

toquen un altre amb la cua queden
electrocutades. Només el desembre
passat en van morir dues i una ter-
cera está al Centre de Fauna de Vall-
calent. "En aquest sentit la Fiscalia
de Medi Ambient de Lleida está
obrint diligéncies perqué les com-
panyies eléctriques facin les modi-
ficacions pertinents i s'eütin acci-
dents d'aquesta mena', diu Bas.

Els esforqos no són en va, i la cu-
abarrada sembla que está dispo-
sada a niar a casa nostra.

cera s'está recuperant al Centre de
Fauna de Vallcalent. Les estepes
de secá de les Garrigues, el Segriá
i la Segarra són zones on a les áli-
gues joves els agrada viure abans
no decideixen posar seny i apare-
llar-se per formar un niu. Lbliga cu-
abarrada és mediterránia i a Cata-
lunya es concentra sobretot a les
muntanyes de Prades i les Terres
de I'Ebre, on hi ha molts penya-
segats, llocs predilectes per niar.
"La serra del Montsec i les serres
perifériques també els agraden, i
a dia d'avui hem detectat nou pa-
relles estables", apunta Jordi Bas,
de I'associació La Sabina. "El nos-
tre projecte de recuperació, finan-
gat en part per la Fundación Bio-
diversidad i amb el suport del de-
partament de Territori i Paisatge,
ha permés garantir que un parell

Les serres i barrancs a la
banda sud del Montsec
són els llocs ideals on
nien de manera estable
les áligues cuabarrades
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Pack Llit articulat Mod Mscoflex 90x190 cm

39*
. Llit doble motorització (5 zones).
. Tacs autobasculants amb suspensió
. Matalás de viscoelástica 4 cm.
. Funda desenfundable i rentable.
.Algada matalás +- 20 cm.

90€t"fá 
3 places Mod Neck 1e0xg0x100 cm.
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