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Medi

Espècies al·lòctones a la bassa

 de Can Dunyó del nostre poble

 A  Lliçà  d'Amunt,  s'han  detectat  espècies
al·lòctones a la bassa de Can Dunyó, la bassa
artificial  que  es  va  originar  com  a
conseqüència  de  les  obres  del  polígon
industrial de Can Montcau.

Una espècie al·lòctona,  en ecologia i en biologia,
fa  referència  a  les  espècies  que  han  estat
introduïdes de forma artificial  en un ecosistema.
Aquestes espècies invasores presenten un especial
interès  pels  problemes  que  comporten  a
l'ecosistema  i  perquè  originen,  en  molts  casos,
fortes pèrdues econòmiques. 

En  molts  casos,  la  introducció  d'una  espècie
al·lòctona ocasiona una pèrdua de mediambiental
perquè  comporta  la  disminució  o  extinció
d'espècies  autòctones.  També  pot  representar
pèrdues econòmiques  en les  produccions  agràries
quan hi  ha  plagues  al  camp,  com en el  cas  del
conill. No obstant això, aquestes pèrdues no estan
restringides a aquests camps, ja que les espècies
al·lòctones  també  són  capaces  de  causar  greus
problemes en àmbits com el de l'enginyeria.

En  aquest  cas,  al  nostre  poble  s'hi  han  trobat
espècies  al·lòctones,  a  la  bassa  artificial  de Can
Dunyó,  prop  del  riu  Tenes,  sorgida  com  a
conseqüència de les obres de l'empresa Mango. La
bassa  rep l’aigua canalitzada a través d’un torrent
que s’ha construït  expressament.  El Departament
d’Agricultura,  Ramaderia,  Pesca,  Alimentació  i
Medi  Natural  de  la  Generalitat  va  incloure

l’aiguamoll  de  Can  Dunyó  a  l’Inventari  de  Zones
Humides de Catalunya.

La  bassa  ha  estat  colonitzada  per  mitja  dotzena
d’espècies d’aus autòctones algunes de les quals hi
crien. S’hi ha detectat la presència d’ànecs de coll
verd, del martinet blanc, del bernat pescaire, del
corb  marí  o  de  camesllargues.  També  hi  trobem
diverses espècies de peixos, amfibis  i  insectes.Un
dels  objectius  de  l’Ajuntament  era  mantenir
l’aiguamoll  de  Can  Dunyó  lliure  d’espècies
al·lòctones,  és  a  dir  que  no  siguin  pròpies  de
Catalunya, tant pel que fa als  animals com a les
plantes.  Per  aconseguir-ho,  es  fa  un  seguiment
permanent i  es controla  que no hi  hagi  persones
que hi alliberen animals com tortugues de Florida,
per exemple. En paral·lel, l’Ajuntament treballa en
la difusió cap a les escoles del municipi a través de
tallers d’educació ambiental. 

Les espècies al·lòctones que s'hi han detectat són
tortugues de Florida i gardí,  una espècie de peix
segurament han estat alliberades per gent que se'n
volia desfer. També s’hi han vist exemplars de bec
de corall, un ocell exòtic propi del Japó, que s'han
degut escapar de cases particulars i s’han refugiat en
aquesta zona humida.

Els Agents Rurals han posat en marxa un parany per
capturar  les  tortugues  exòtiques  que  ha  permès
atrapar-ne quatre exemplars que van ser traslladats
al  Centre  de  Recuperació  de  Fauna  Salvatge  de
Torreferrussa, a Santa Perpètua de Mogoda, on van
ser sacrificades. També es va capturar un exemplar
de tortuga autòctona, que es va tornar a alliberar
al mateix aiguamoll. La trampa segueix parada per
poder-ne capturar més si és que encara en queden.


