Número 6. Gener 2022.

“Cròniques de la Pescadora” és una publicació divulgativa sobre el projecte de reintroducció
de l’àguila pescadora (Pandion haliaetus) a la Comunitat Valenciana, que s’inicià en 2019.
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Punt de partida.
Tres anys de reintroducció, una pandèmia pel
mig que encara ho endarrereix tot, nou àguiles
pescadores, un bon grapat de voluntaris, un
altre de persones i entitats col·laboradores,
instal·lacions, manteniments...
Parem, mirem arrere i mirem avant.
Acabem la part experimental i comencem nova fase!
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2019. Marina va fer que rectificàrem 450
torres elèctriques a l'Albufera per la seua
electrocució a l'hivern. Les últimes
JM Quiles
ubicacions de Luiji no permeten que
siguem molt optimistes. Quillo es va
electrocutar al Marroc. De Lulú vam
Continuem en la Marjal?
perdre senyal del GPS durant la migració.
Ampliem als penya-segats del Cap de
2020. Bullent va viatjar prematurament,
Sant Antoni?
no ho va aconseguir. També vam perdre
Sí. S'ha acordat ampliar els exemplars
el senyal GPS de Bruc mentre feia la
anuals, els llocs d'origen dels animals i
migració, pel desert del Sàhara. Odiel
els llocs de cria campestre o Hacking" en
continuà enviant senyals fins febrer, se
una reunió del Comité de Seguiment del
l'haurà caigut el GPS?
Projecte el 6 de novembre de 2020.
2021. Arun i Estell han patit "Miopatia de
El 2 i 3 de novembre de 2021 es va fer
Captura". Arun no ho ha superat, però
"Tallers d'Experts" i "Conferències" en el
Estell sí. Estell, de moment, ha triat
Parador de Xàbia.
quedar-se a la Marjal; gaudim d'ell sovint!
Estem expectants de com es
Informe 2019-2020. Aconsellem llegir-ho.

desenvoluparan següents passos.
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I Odiel?
De totes les àguiles,
una de les quals més
esperança ens dona
és Odiel, l'única
femella reintroduïda
en 2020.
Fem ara un poc de
memòria, ja ho hem
llegit al Cròniques 5:
Hem pogut rebre els
senyals GPS fins a
mitjan febrer passat;
ha sobrevolat el
Sàhara i ha viatjat
pel Sahel i zones
pròximes. Però ja no
rebem senyals del
GPS; li haurà passat
alguna cosa?, haurà
perdut el GPS?
Tant de bo es
documentara un
albirament d'anella!
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L'arribada d'Estell i Arun.
Arriba el moment, un
dilluns de maig, arriben
dues àguiles: Estell, des
de Cabrera i Arun, des de
Menorca.
Ja venen amb nom, els
batejos
tenen
motius
emocionals importants.

Naixement
Data (aprox)

Lloc

Dates Hacking
Arribada Alliberament

Arún

23/04/21 Menorca

26/05/21

mor el
14/06/21

Estell

16/04/21

26/05/21

08/07/21
13/08/21

Cabrera
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Primeres setmanes.

Arun i Estell s'instal·len en el Hacking. Des d'aquest moment, l'equip del projecte
nota problemes de mobilitat en les potes dels dos. A més del tractament en el
Centre de Recuperació de Santa Faç es va cercar ajuda molt especialitzada per a
obtindre un diagnòstic veterinari del que els ocorria. El diagnòstic va ser Miopatia
de Captura conseqüència del trasllat; es tracta d'una patologia molt greu i té un
percentatge molt baix de probabilitat de recuperació.
L'equip del projecte, dirigit pel veterinari del Centre de Recuperació de Santa Faç,
es posa mans a l'obra per intentar la seua recuperació. El tractament a seguir va
consistir a aplicar fisioteràpia per a la rehabilitació de les articulacions i una tècnica
que va assessorar l'equip de Crew Foundation, experts en traumatologia de
rapinyaires,
rapinyaires mitjançant ultrasons i
teràpia cel·lular aplicada en les zones
danyades.
Arun estava més afectat que Estell i no
el va superar. Estell sí, amb el
tractament, però li va quedar la
seqüela de mobilitat un poc reduïda en
la pota esquerra.
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Les obertures del Hacking.
06 de juliol
S'obri la gàbia a les 6 del matí.
Estell està nerviós, tafaneja, aleteja, però no ix.
A les 11 i mitja no ha eixit. Ho tornarà a intentar demà passat.

08 de juliol
De nou a les 6 del matí.
Aquesta vegada sí que
ix, el seu primer vol.
Es tanca la gàbia, no
tornarà a entrar.
Però no és així. El
divendres 16/07,
Estell queda
atrapat en
l'aïllant d'una
torre elèctrica.

Itziar Colodro

Guille

Li salva la vida, però necessita el
Centre de Recuperació Santa Faç.
De nou, contra tot pronòstic, torna a
demostrar-nos la seua capacitat i
evoluciona favorablement gràcies a les
cures del Centre de Recuperació.
Torna a la gàbia el 22 de juliol.

13 d'agost
Estell ja ens està dient el fort que és. Està
ferit, però millora, aconsegueix tirar avant.
Tornem a obrir el Hacking.
Matinem de nou. Estell també, abans de les
7 i quart ja estava lliure.
Ara sí, Hacking tancat, no tornarà dins.
Alfonso García
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El rescat d'Estell.
Una setmana d'Estell per la Marjal, coneixent l'espai, els corrents d'aire, les làmines
d'aigua, els pals i les branques on parar i atalaiar. Aprenent a volar i aprenent el
lloc on viu.
De sobte, aprén la major
amenaça
de
les
rapinyaires:
els
pals
elèctrics. La rectificació de
les línies elèctriques en el
Parc Natural i voltants ja
està feta, i ha assolit el
seu objectiu: salvar vides.

Però aquesta vegada ha passat
el molt improbable que passe:
Estell s'ha enganxat una pota en
l'aïllant.
Va ser un divendres, 16 de juliol.
S'activa l'emergència, l'equip
crida al 112. Es talla l'electricitat,
es
mobilitzen
Agents
Mediambientals, Bombers de la
Diputació
d'Alacant,
Policia
Local de Pego, SEPRONA,
agricultors, tècnics d'Iberdrola,
cuidadors i voluntaris i rescaten
a Estell. És un rescat complicat.
Aquesta ensopegada no li provoca una fractura, però sí
una gran ferida i la pèrdua d'una ungla en els seus intents d'alliberar-se.
Ha d'anar al Centre de Recuperació de Fauna de la Santa Faç (Alacant), on passa
uns dies, el veterinari cuida d'ell.
El 22 de juliol torna a la gàbia. L'observem amb atenció, es recupera i tornem a
obrir a mitjans d'agost.
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Les urpes d'Estell.

Itziar Colodro

Estell coixeja, a la seua pota
esquerra li falta una ungla.
Però això, per a Estell, no vol dir
res. Estell és fort!
S'ha recuperat i, aquests dies,
està delectant-nos amb vols
amb transport de peix, llances i,
inclús, se li ha vist pescar!

JM Quiles
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per Itziar Colodro

L'atractiu del projecte de reintroducció que s'està duent
a terme amb una espècie emblemàtica, com ho és
l'àguila pescadora, així com l'interés creixent que existeix
sobre l'espècie, fa necessari realitzar programes de
voluntariat com el que està associat a aquest projecte, ja
ja que facilita la participació ciutadana i ajuda a
sensibilitzar mediambientalment en la protecció de la
població que en un futur s'establirà en aquesta regió.
Un any més, el programa de voluntariat associat al
projecte de reintroducció de l'Àguila pescadora
(Pandion haliaetus) de la Generalitat Valenciana ha
sigut gestionat per la Fundació Migres i ha comptat
amb la col·laboració dels Ajuntaments d'Oliva i Pego i de l'empresa de "bird
watching" i educació ambiental Magic&Nature.
L'any 2021 ha sigut diferent respecte als anteriors, no sols per la situació de la
pandèmia, sino també, per tot l'esdevingut als polls reintroduïts i per tant, el
voluntariat s'ha adaptat a les necessitats de l'equip de treball del projecte a cada
moment. La mort d'Arún en el hacking, la patologia d'Estell i la seua llarga
recuperació… aquestes circumstàncies van provocar l'ajornament del programa.
Finalment, el voluntariat va començar el 19 de juliol de 2021 i en total han participat
17 voluntaris/es de nacionalitat principalment espanyola, encara que també han
participat de nacionalitat suïssa i britànica, i la col·laboració de la qual ha sigut i
està sent fins al present fonamental, ja que formen part del desenvolupament diari
del projecte. Atés que Estell continua al Parc Natural necessitant encebes i
seguiment, el voluntariat s'ha ampliat fins al 31 de gener de 2022.
Durant la seua participació, als voluntaris/es se'ls ha permés realitzar totes les
labors que no requeriren una formació especialitzada i que no poguera posar en
risc la seua integritat física, i no sols són un suport per als tècnics, també s'ha
orientat amb caràcter formatiu. Per tant, han tingut l'oportunitat de participar i
formar-se
formar-se
en
tècniques,
de
reintroducció, cuidat de rapinyaires,
seguiment de camp i gestió, obtenint al
final de la participació un certificat.
Com no pot ser d'una altra forma, se'ls
va cobrir amb una assegurança de
voluntari, que consisteix en una pòlissa
d'accidents i de responsabilitat civil.
Alfonso García
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per Isabel Caminal Fathke
Enguany he tingut l'oportunitat de
participar com a voluntària dins
d'aquest projecte i, a causa de la
no migració d'Estell, estic podent
conéixer l'espècie en profunditat,
gràcies, sobretot, als professionals
que hi ha darrere.
El seguiment d'Estell està sent tota
una aventura des del seu alliberament i, dia rere dia, s'aprenen
aspectes nous sobre el seu
comportament. En seguir només a
un exemplar, detalls com la
detecció dels seus posadors
preferents, presenciar la interacció

Víctor Crespo

amb altres individus de la mateixa espècie o
l'evolució del seu maneig amb una pota
lesionada, és realment gratificant.
Després de tantes hores observant-ho, un
comença a posar-se en el seu lloc i és quan
veritablement comprens la realitat sobre les
amenaces per a la conservació de l'espècie,
com ho són les torres elèctriques, fins al punt en
el qual l'ull se't fa més sensible a possibles
accidents o situacions adverses.
A més, el voluntariat, no sols et permet
aprendre sobre l'àguila pescadora, si no també
sobre l'hàbitat en si i les interaccions amb les
altres espècies convivents.
Em sent afortunada de tindre la possibilitat de
participar en el projecte, ja que està sent molt
enriquidor tant a nivell personal com a nivell
professional i us recomane participar sens
dubte.
Itziar Colodro
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La Paciència, clau de la foto.
En la fotografia de la naturalesa i
concretament, la d'ocells, les claus són: la
paciència i la constància. Se sol pensar que
amb bons equips i grans teleobjectius és
sinònim d'èxit, però la realitat és que
darrere de la majoria de les bones fotos hi
ha una gran faena prèvia, el qual és la clau.
Per a començar, el primer que hem de fer
és informar-se en la mesura del possible de
l'ocell (espècie) que volem fotografiar.
Posteriorment, cal fer un seguiment de
camp dels moviments dels individus,
comportament, rutines... per a aprendre tot
el possible de l'ocell i poder així planificar
on i com fer la foto. En el cas de l'àguila
pescadora es realitza mitjançant una
estreta col·laboració en el projecte de
reintroducció, amb la qual cosa tots eixim
beneficiats: jo gaudisc realitzant aquestes
fotos a aquesta bellíssima espècie, i
aquestes són cedides al projecte.
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per Jaume Casells Ripoll

beneficiats: jo gaudisc realitzant aquestes
fotos a aquesta bellíssima espècie, i
aquestes són cedides al projecte.
Després del seguiment cal decidir on situarnos per a fer les fotos, intentarem
fotografiar a l'ocell en els seus posadors
més utilitzats per l'espècie o en una làmina
d'aigua prou gran perquè puga fer llances.
A més, haurem d'acoblar-nos als horaris
d'activitat de l'ocell, tindre en compte la
direcció de la llum abans de situar-nos i en
les
hores
d'espera
extremar
les
precaucions per a no molestar a les àguiles
ja que no hem de ser detectats per l'animal.
Per a això, s'utilitzaran hides fixos o
portàtils que serveixen per a amagar-nos
dins i que els ocells no ens vegen, per tant,
han d'estar instal·lats amb anterioritat.
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La Paciència, clau de la foto.
L'equip que se sol utilitzar consta de grans
teleobjectius per a mantindre una distància
de seguretat amb l'ocell i que no desconfie.
Els objectius zoom són més versàtils,
podent fer plans generals de l'ocell en el
seu hàbitat i primers plans sense moure'ns
del lloc, mentre que amb els objectius fixos
ens serà més difícil treballar perquè si
l'ocell no es posa al lloc esperat i s'acosta
inesperadament pot ser que no ens càpia
en l'enquadrament i si s'allunya, quedaria
molt xicoteta.
En la fotografia d'ocells i especialment de
les àguiles pescadores cal extremar totes
les precaucions per a minimitzar al màxim
l'efecte de la nostra presència i les
molèsties als individus, açò implica matinar
i entrar en els hides fotogràfics quasi de nit,
moltes vegades amb fred o calor, has de
passar per zones inundades amb fang
carregant amb tot l'equip, moltes vegades,
banyant-te, en zones plenes de mosquits,
...etc. Per a moltes persones, aquestes
situacions els pot resultar molt incòmodes.
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per Jaume Casells Ripoll

passar per zones inundades amb fang
carregant amb tot l'equip, moltes vegades,
banyant-te, en zones plenes de mosquits,
etc. Per a moltes persones, aquestes
situacions els pot resultar molt incòmodes.
Si no vols matinar, no vols banyar-te, i no
tens molta paciència: la fotografia d'ocells
salvatges no és el teu.
En canvi, per a mi només amb poder
gaudir d'observar les àguiles i poder
capturar-les amb l'objectiu, tot l'esforç val
la pena. El meu pròxim objectiu és poder
fotografiar a l'àguila pescadora llançant-se
a l'aigua per a pescar. Un somni que el
podré aconseguir més endavant gràcies al
projecte de reintroducció encara que tarde
diversos anys.
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Taller d'Experts i Conferències.

Enguany hi ha hagut
voluntariat, però COVID19
no ha permés que siga
nombrós ni les estades
adequades.
Aquest és el motiu pel qual
trobem a faltar l'habitual
acte d'acomiadament.
No obstant, necessari i com a colofó del final de la fase experimental, sí que s'ha fet un
taller d'experts per a valorar les condicions de l'ampliació del projecte de reintroducció a
partir del 2022 i per a la selecció d'un lloc costaner per a un nou hacking.
Amb l'assistència d'especialistes, tant
nacionals com internacionals, s'han fet
també conferències per a explicar i
difondre diverses experiències de
reintroducció d'àguila pescadora.
Amb les conferències i els tallers, s'han
cercat i definit un poc millor una nova
ubicació en el Cap de Sant Antoni,
l'ampliació
del
Hacking
de
la
Muntanyeta Verda i s'han concretat els
punts d'extracció d'exemplars per a
2022.
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Difusió.
Activitat del Parc Natural
Igual que l'any passat, la Marjal de PegoOliva va celebrar el Dia Mundial dels
Ocells Migratoris. Però en aquesta ocasió
també va celebrar la nova ruta
ornitològica
que
va
inaugurar
l'Ajuntament de Pego en el maig passat,
ruta que discorre íntegrament per dins de
la Marjal.
Ho vam fer explicant i difonent, i que
millor que amb un gran protagonista,
amb
Magic&Nature,
empresa
que
gestiona el voluntariat de l'Àguila
Pescadora i empresa que ha dissenyat la ruta ornitològica.

Activitat nadalenca per l'Àguila Pescadora de l'Ajuntament d'Oliva
No està mal celebrar els
nadals
amb
aquest
convidat. Una ruta guiada
des de la Font Salada fins a
la
Muntanyeta
Verda
aprenent,
observant
i
gaudint
d'aquesta
rapinyaire, a més de
l'entorn i d'altra fauna.
Una activitat per a la
familia
altament
recomanable.

I, no ens oblidem, volem agrair a tots els
assistents i col·laboradors la seua participació.
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Notícies.
Aj Pego

Estell en FITUR.
Pego
promociona
"Pego
Birding" mitjançant les seues
rutes ornitològiques i la
reintroducció
de
l'Àguila
Pescadora.

Per a celebrar el Dia
Mundial dels Aiguamolls, la
Fundació
Migres
i
l'Ajuntament de Pego han
preparat aquesta activitat
en la qual es dona a
conéixer l'àguila pescadora i
el projecte de reintroducció.
Ací per a més informació.
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L

'ARRIBADA DE L'ÀGUILA PESCADORA ALS PENYASEGATS DE XÀBIA

Perquè estem amb la pescadora?
Sense dubte el projecte dut a terme des de la Conselleria en col·laboració amb
els ajuntaments de Xàbia, Dénia, Pego i Oliva per a la reintroducció en el nostre
hàbitat de l'Àguila Pescadora (Pandion haliaetus) és una de les millors notícies
que demostren la recuperació del nostre hàbitat.
En el cas de l'Àguila Pescadora, estem parlant de la tornada d'una espècie que
va deixar la península Ibèrica com a lloc nidificant en els anys 80 a causa de la
pressió humana.
Esta tornada de l'Àguila Pescadora, junt amb l'estabilització de diverses parelles
nidificants en la zona dels penya-segats de Xàbia de corba marina
emplomanyada (Phalacrocorax aristotelis) fa suposar una bona recuperació
de l'entorn i de l'hàbitat d'estes espècies.
A l’any 2022 es té previst la reintroducció de l'Àguila Pescadora en un enclau
únic, ja que serà la primera vegada que es produïx esta acció en uns penyasegats d'estes característiques, que a més gaudeixen de la protecció de la
reserva marina.
Des de l'Ajuntament de Xàbia es pretén, ja no sols amb la col·laboració en este
projecte de la Conselleria, sinó reforçant amb la protecció mediambiental de la
zona i la consolidació del Centre d'Interpretació, que s'ubicarà en la zona del
Far del Cap Sant Antoni, que este primer pas siga el començament de
l'arribada de moltes altres espècies que van formar part de l'entorn de Xàbia i
de la Marina Alta.
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JM Quiles
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