
COMUNICAT DE PREMSA 

L’ADN IMPULSA EL CONEIXEMENT I L’ESTUDI DELS OCELLS

Èxit de participació al curset d’aquest cap de setmana, que tindrà continuïtat
amb la primera estació d’anellament d’ocells d’Andorra

Escaldes-Engordany, 17 de maig de 2004

Aquesta primavera, l’Associació per a la Defensa de la Natura (ADN) està treballant
de valent en el seu compromís per a fomentar l’estudi i el coneixement dels ocells
d’Andorra. 

El passat cap de setmana (15 i 16 de maig),  30 persones van participar al  curset
d’iniciació a la identificació dels ocells, impartit  per l’ornitòleg Àngel Bonada. Es
tracta  del  nombre  més  alt  d’alumnes  que  ha  tingut  aquest  curs,  que  l’ADN  ha
organitzat per quarta vegada. Dissabte a la tarda es va fer una sessió teòrica al local
de l’associació, i diumenge, aprofitant el bon temps, es va organitzar una sortida de
camp  a  la  parròquia  de  Sant  Julià  de  Lòria.  Els  assistents  van  poder  observar
espècies com el falcó pelegrí, el trencapinyes i la mallerenga petita. Vegeu les imatges
adjuntes.

Com a complement al curset, els alumnes que hi van participar podran col·laborar amb
una nova campanya de l’ADN, que els permetrà veure els ocells de prop i reconèixer
millor les seves característiques. Gràcies al suport del Departament de Medi Ambient
del Govern,  el  passat  dia 6 de maig l’ADN va posar  en marxa la primera  estació
permanent  d’anellament d’ocells d’Andorra, en virtut  de la qual es realitzarà una
jornada d’anellament  cada 10 dies,  al llarg de tota la primavera,  en un bosc de pi
negre situat a la Rabassa (Sant Julià). La iniciativa, que s’emmarca en el programa
SYLVIA de l’Institut Català d’Ornitologia (ICO), permetrà conèixer millor les poblacions
d’ocells  de  l’estatge  subalpí  d’Andorra,  i  recollir  dades  que  ajudin  a  la  seva
conservació.  Cal  dir  que,  fins  a  la  data,  mai  s’havia  dut  a  terme  cap  campanya
sistemàtica d’anellament d’ocells al nostre país.

La gran diversitat d’espècies d’ocells existent al nostre país (unes 150 espècies), i la
facilitat  de la seva observació i  estudi,  converteixen aquests  animals  en indicadors
fiables i valuosos sobre l’estat del medi ambient a Andorra.

Més informació: 
Jordi Dalmau, responsable de la campanya d’anellament d’ocells de l’ADN: (00 34)
620 29 71 17,  jordidalmau@eresmas.net  
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