Número 15 · Maig 2021

PREPARATS!!
Ja ens acostem a finals de Maig i primers de Juny i els nervis comencen a aparéixer davant
la imminent arribada dels nous crebalossos, i enguany tenim la bona nova de que SÓN
TRES!
Els nous exemplars provenen, un d’Ostrava (República Txeca) i dos de Guadalentín (Jaén).
L'exemplar d’Ostrava és el més jove, va nàixer el dia 8 de març i els dos de Guadalentín van
nàixer el 4 de Març. La data d'alliberament en el hacking fora de complicacions serà el dia 4
de Juny.
Des del desembre del 2020 en què us comptàvem en l'anterior Gaseta els moviments i
soltes d'adults, hem continuat preparant noves coses que ajuden al bon fi que no és un
altre que l'assentament en les nostres terres d'aquest espectacular ocell.
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Solta de Setcases

Solta de Setcases al Mas del Peraire (Fredes).
FOTO: Víctor Reverté Querol

Setcases és un trencalòs adult que es va trobar ferit a Setcases (Girona), amb el radi d'una
ala trencat. Es va atendre i recuperar en el centre de Recuperació de Torreferrusa a
Barcelona i el dia 16 de Març es va alliberar en la reserva de fauna del Mas del Peraire
(Fredes).
Al principi va mostrar preferència per la serra de l’Avella a Catí, però prompte va començar
a fer grans desplaçaments que el van portar fins a Alcoi, a les comarques d’Alacant, fins
que el dia 3 de Maig en què va emprendre el camí del Pirineu fins a Andorra.
Amb aquest últim adult alliberat en “solta directa”, i vist que excepte Otal, cap s'ha assentat
en la zona, caldrà passar a la segona fase que probablement siga la de ”solta amb
aclimatació”.
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Otal
El bo d‘Otal, portava des de finals d'any amb l'emissor desbaratat. Juntament amb els
companys d'Aragó vam estar preparant el terreny per a tornar a capturar-lo i col·locar-li un
nou emissor. Quan ja estava decidida la data i el lloc, Otal deixà d'aparéixer en les fotos
dels punts d’alimentació, sent l'últim registre el dia 28 de gener. Des de llavors no hem
tingut notícies d'ell, però ens temem el pitjor.

Última foto d'Otal

Nova visita de Formiga
Formiga és una femella marcada en la Serra de Guara (Huesca) el dia 3 de juny de 2015
que ja ens va visitar l'any 2019 els dies 1 i 2 d'Abril.
El dia 21 de Març ens va aparéixer en les fotos de la càmera d'un dels punts d’alimentació
al costat de Celest i tenim l'últim registre el dia del 29 d'abril. En aquest període de temps
se l’ha vista interaccionar amb Celest per la zona de la Tenalla.
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Formiga (centre) i Celest (esquerra)

És una molt bona notícia que trencalossos forans, com Formiga, visiten La Tinença,
s'establisquen temporalment i es cree un flux de les poblacions salvatges pels diferents
territoris.
També hem tingut notícies que en les comarques del Maestrazgo de Terol, en el punt
d'alimentació de la Muela Mujer ha estat un trencalòs adult el dia 20 de març.

Trencalòs adult en la Muela Mujer.
FOTO: Govern d'Aragó
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Contrucció d'un niu de Trencalòs
Dins de la cooperació i assessorament per part dels companys d'Aragó, se'ns va suggerir
la construcció d'un niu artificial per al trencalòs.
Per a això, se'ns van donar les característiques que havia de reunir el lloc, com que fora
una cova sense filtracions, prop d'algun dels punts d'alimentació i que no estiguera prop
de llocs transitats.
Després d'una llarga cerca, ja que a més havia de ser en terrenys pertanyents a
Conselleria es va triar una cova amb orientació SW. Van participar dos APN (Agents de
Protecció de la Natura) del Govern d'Aragó experts en la realització d'aquests treballs i el
GIA (Grup d’Intervenció en Altura) dels Agents Mediambientals de Castelló.
Els treballs es van realitzar el dia 7 d'Abril i van consistir en la creació d'una plataforma de
branques seques i verdes i el farciment amb llana de la cova.

Els Agents cobrint el niu amb llana
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Moviments / desplaçaments
Durant aquest hivern hem tingut la sort de tindre en la zona a quatre dels cinc polls
reintroduïts, Amic, Bassi, Boira i Celest, però en aquest moment no tenim a cap en la
zona.
Alòs.- Segueix en el Pirineu d'Osca.
Amic.- Se'n va anar a La Rioja el 24 de març i segueix allí.
Bassi.- El 7 d'abril emprén camí per la serralada prelitoral catalana fins a la Serra de
Boumort, on se’l localitza sovint en el punt d’alimentació allí instal·lat i que segurament
compartirà amb els voltors negres de la colònia allí instal·lada, així com altres trencalossos
i voltors comuns.
Boira.- El 17 d'abril comença el seu pelegrinatge per terres de Conca, d'allí se’n va fins al
Moncayo, on es queda uns dies per al 23 arribar ja a La Rioja.
Celest.- El dia 19 d'abril abandona La Tinença cap a la Serra de Cucalón (Terol), d'allí al
Moncayo i el dia 23 d'abril arriba a La Rioja.
La resta d'adults alliberats estan al Pirineu.

Desplaçaments d'ALÒS i AMIC entre març i abril de 2021
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Desplaçaments de BASSI i BOIRA entre març i abril de 2021

Desplaçaments de CELEST entre març i abril de 2021

