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Els llaços selectius i el control de predadors

Opinió

Quan finalitza la temporada de caça els
caçadors sol·liciten permisos al
Departament d’Agricultura, Ramaderia
i Pesca per a efectuar un «control de
depredadors». Aquest «control»
consisteix en la col·locació de llaços
per a «netejar» les seves àrees privades
de caça de guineus i toixons, que,
segons ells i la Generalitat de
Catalunya, efectuen una
«sobrepredació» i afecten les
repoblacions d’espècies cinegètiques.

La normativa internacional, incloent-hi
la catalana, prohibeix expressament
qualsevol tipus de parany per a
capturar animals, entre ells els llaços, a
causa que aquests mètodes de captura
són no selectius, això és, que poden
caure-hi i veure’s afectades altres
espècies diferents de les distinatàries
del parany, apart de ser mètodes cruels.
Doncs bé, l’Adminis-tració ha
autoritzat reiteradament els llaços i fins
i tot últimament els anomena «llaç
selectiu» (pel simple fet de posar-los

un topall per a evitar la captura
d’animals més petits); a més s’acull al
Conveni de Berna, però sense la justi-
ficació d’excepcionalitat ni l’elabora-
ció dels estudis a què obliga.

Per tot això, i perquè els predadors
tenen un paper important en la natura,
alguns biòlegs i DEPANA han
denunciat aquestes autoritzacions per
evitar que es continuïn donant i per
canviar la idea negativa i de
competència que els caçadors tenen
dels predadors.

D’acord amb les recomanacions de la
UICN (Unió Internacional per a la
Conservació de la Natura),
reconeixem el paper important dels
predadors en la natura, la necessitat
d’investigar per conèixer la seva
situació a Catalunya,
la seva incidència en les espècies
cinegètiques i, si cal, l’aplicació
d’unes mesures de control que no
impliquin la mort ni la col·locació de
paranys.

Ferran Gonzàlez
membre de la ICHN

Aquest projecte, promogut per l’Ajuntament d’Amposta, preveia la construcció
de dues àrees de servei amb edificis destinats a bar, restaurant, lavabos i dutxes,
amb les corresponents zones d’aparcament, a cada extrem de la platja. La
Comissió Central d’Indústries i Activitats Classificades no ha formulat la
declaració d’impacte ambiental del trasllat del càmping que ja existeix als
Eucaliptus ni de l’actuació prevista a l’anomenada zona Canal fins que no es
disposi d’informació més detallada, mentre que a l’anomenada zona Eucaliptus
es formula la declaració d’impacte ambiental amb caràcter favorable sempre que
s’introdueixin en el projecte totes les mesures correctores que s’indiquin.

Declaració d’impacte ambiental dels projectes previstos a la platja dels
Eucaliptus del delta de l’Ebre
Edicte del 15 de febrer de 1996 (DOGC núm. 2183, del 18 de març de 1996)

Recull de legislació

Felicitació

El nostre consoci Salvador
Filella i Cornadó ha rebut
enguany el Premi Medi
Ambient en reconeixement
a la seva trajectòria perso-
nal en favor de la protecció i
millora del medi ambient. La
nostra més sincera felicitació.
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Recull de legislació

Us fem saber que s’ha
inaugurat el servei de correu
electrònic. A primers de
setembre vam rebre l’anunci
de la celebració de les IV
Jornades de Taxonomia
Botànica per als dies 19 al
22 de setembre. Com que no
estava prevista cap tramesa,
vam trametre’l pel correu
electrònic a tots els socis que
ens havien enviat la seva
adreça. Podeu fer-nos arri-
bar la vostra adreça
electrònica, si encara no ho
heu fet, i també les vostres
propostes. Si voleu que
s’anunciïn en el NOTÍCIES, heu
de tenir en compte la
periodicitat bimestral del full.

Correu electrònic

Ampliació del Parc Nacional d’Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici
Decret 234/1996, del 5 de juliol de 1996 (DOGC núm. 2228, del 10 de juliol de 1996)

Pla per a la conservació de les Àrees protegides de les Illes Medes
Ordre del 22 de juliol de 1996 (DOGC núm. 2238, del 2 d’agost de 1996)

Amb aquesta Ordre, modificació de la de l’1 d’agost de 1995, s’aproven les normes generals
del Pla per a la Conservació de les Àrees Protegides de les Illes Medes per al període 1995-
1998. A partir de la publicació d’aquesta Ordre, la gestió de l’àrea protegida s’atribueix
a la Direcció General del Medi Natural, en lloc de la Direcció General de Pesca Marítima.

Períodes de caça per a la temporada 1996-1997
Ordre del 16 de juliol de 1996 (DOGC núm. 2234, del 24 de juliol de 1996)

En aquesta Ordre es preveu que la temporada de caça duri des del 13 d’octubre de 1996 fins
al 2 de febrer de 1997, i es fixa també el període de mitja veda. Igualment, es preveuen
diverses mesures de regulació de l’activitat cinegètica.

S’amplia el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici en una part dels terrenys
inclosos dins del terme municipal de la Vall de Boí, que fins a la data es trobaven ja inclosos
en la zona perifèrica de protecció. La nova superfície del Parc Nacional és de 14.119 ha,
mentre que la zona perifèrica de protecció és de 26.733 ha.

Reglamentació per al manteniment i neteja de línies aèries de conducció
elèctrica
Decret 268/1996, del 23 de juliol (DOGC núm. 2236, del 29 de juliol de 1996)

Es regula de manera concreta com s’han de dur a terme les actuacions de neteja i de tallada
periòdica i selectiva de vegetació en la zona d’influència de les línies aèries de conducció
elèctrica per a la prevenció d’incendis forestals i la seguretat de les instal·lacions en línies
aèries de conducció elèctrica.

Canvi de nom i modificació de la superfície de la Reserva de caça de
l’Encanyissada
Decret 269/1996, del 23 de juliol (DOGC núm. 2236, del 29 de juliol de 1996)

S’aprova el canvi de nom i la modificació de la superfície de la Reserva de caça de
l’Encanyissada, i s’amplien els límits del Parc Natural del Delta de l’Ebre, incloent-hi 63,6
ha de terrenys de vegetació de maresma de la llacuna de l’Encanyissada i del Lluentet de
la Nòria.

Creació d’una xarxa per a la conservació i la gestió de les zones
humides

Diverses persones vinculades a la iniciativa MedWet han proposat la constitució d’una
xarxa
de persones, entitats i institucions interessades en la conservació i la gestió de les zones
humi-des mediterrànies de l’Estat espanyol. Aquesta xarxa està oberta a tothom que adopti
la Decla-ració de Venècia del juny de 1996 sobre les zones humides mediterrànies com a
marc per a les seves actuacions.

Qualsevol persona interessada a obtenir més informació sobre aquesta Xarxa o sobre els
docu-ments esmentats pot posar-se en contacte amb la Secretaria de la ICHN.

Notícies
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Calendari d’activitats de la ICHN

Les sessions científiques per al curs 1996-1997

La sessió inaugural serà l’acte commemoratiu del 20è. aniversari de l’edició del Llibre blanc,
organitzat conjuntament per el Departament de Medi Ambient i la ICHN el dia 10 d’octubre, a les
7 de la tarda al Palau de la Generalitat.

Aquest any, el tema escollit per a les sessions científiques és el canvi global, ja que creiem que aquest
és un tema d’interès general i de màxima actualitat.

Què sabem del canvi global?

Les sessions previstes són:

30 d’octubre de 1996 (19 h, Sala Massó i Torrents)
La composició canviant de l’atmosfera, a càrrec de Josep M. Baldasano, ITEMA, UPC.

13 de novembre de 1996 (19 h, Sala Pi i Sunyer)
El canvi climàtic: predint el clima del futur, a càrrec de Jerónimo Lorente, Dept. d’Astronomia i
Meteorologia, UB.

18 de desembre de 1996 (19 h, Sala Prat de la Riba)
Registre geològic i canvi global, a càrrec de Salvador Reguant i Jaume Bordonau. Facultat de
Geologia, UB.

22 de gener de 1997 (19 h, Sala Prat de la Riba)
Interaccions atmosfera-biosfera, a càrrec de Josep Peñuelas, CREAF, UAB.

El cicle continuarà amb les sessions següents, de les quals us informarem més endavant:

Integritat biològica enfront del canvi global

El canvi global i els canvis en els usos del sòl

Dimensions humanes del canvi global

Conveni internacional sobre el canvi climàtic: solucions al canvi

Com a continuació del curs CIRIT sobre Connectors ecològics i paisatgístics en àrees
densament poblades, diversos socis de la ICHN i altres persones interessades en el tema de les
connexions ecològiques i paisatgístiques, estan programant diverses sortides pràctiques amb
l’objectiu d’analitzar i debatre in situ algunes de les propostes connectives que han estat
elaborades al nostre país.

Una primera sortida està programada per al 16 de novembre i es durà a terme al Vallès
Occidental per presentar la proposta de Via Verda Sant Llorenç - Collserola. En els mesos
següents es pensen organitzar altres sortides per analitzar la implantació d’estratègies
connectives en àrees boscoses (a la Garrotxa) i també en àrees agrícoles.

Els assistents a l’esmentat curs rebran més detalls sobre aquestes sortides. Si altres socis de la
ICHN volen assistir-hi poden contactar amb la Secretaria de la ICHN per rebre més informació.

SESSIONS
CIENTÍFIQUES

CONNECTORS
ECOLÒGICS

I
PAISATGÍSTICS

El Museu de Geologia de la UPC, conjuntament amb la Delegació del Bages de la ICHN,
organitza sortides de camp de geologia i mineralogia cada dissabte. Es donaran certificats
d'assistència de trenta hores lectives. Si voleu més informació, truqueu a:

Valentí Masachs
Museu de Geologia
93 - 877 72 28
93 - 877 72 00
93 - 877 72 40

ACTIVITATS
DE

LA DELEGACIÓ
DEL BAGES



NATURA, entitat de medi ambient, organitza viatges de natura, història i paisatge per
conèixer el Parc Natural de la Camarga, els dies 1, 2 i 3 de novembre de 1996. Si voleu
informació,
podeu trucar, de dilluns a divendres, de 17 a 20 h a:

NATURA: 909 71 33 83
FUNDACIÓ BURRIAC: 908 99 59 39

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, en col·laboració amb el Consell Comarcal
del Maresme ha organitzat un curs de gestió de platges al Masnou, octubre-novembre de
1996.
Per a més informació, poseu-vos en contacte amb:

Escola d'Administració Pública:
Av. Pearson, 28
08034 Barcelona
Tel. 402 40 30

Recordeu

Horari d’atenció als socis de la ICHN

Dilluns i dimecres, de 16 h a 20 h
Dimarts, dijous i divendres, de 9 h a 13 h

E-mail: ICHN@iec.es

Comitè de Redacció:
Laura Llorens i Emilio Ramos

Col·laboradors:
Josep Germain, Montserrat Inglès, Ferran Gonzàlez i Joaquim Nogués.

I Jornades de l’Explotació
del Bosc als Ports

El Centre d’Estudis
Seniencs i el Centre
Excursionista Refalgarí
organitzen, del 29 de
novembre a l’1 de
desembre, les I Jornades
de l’Explotació del Bosc
als Ports. Els interessats
podeu posar-vos en
contacte amb M. Mar
Villalbí, coordinadora de
les Jornades trucant al
telèfon 977 - 70 29 54, o
bé us podeu adreçar a:

Centre d’Estudis Seniencs
Apartat de correus 178
43560 La Sénia
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