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1. Antecedents

El  1992 es van iniciar les obres de regadiu del Canal Algerri-Balaguer que 

preveia regar unes 8.000 ha del triangle Albesa-Algerri-Balaguer. El valor 

faunístic de la zona, però, va posposar la implantació del regadiu en tota la 

superfície  i  va  obligar  a realitzar  un nou estudi  d'impacte ambiental  del 

sector oriental (sector B), considerat el de més alt valor ecològic (EDICTE de 

2 de desembre de 2002). El nou estudi d'Impacte ambiental va excloure del 

regadiu 1.750 ha que s'havien de conservar en secà per protegir l'avifauna 

estèpica, a les que s'havia d'aplicar tot una serie d'actuacions per potenciar 

aquest grup faunístic. Per tal de no penalitzar del tot als propietaris d'aquest 

sector és va  realitzar  un procés de concentració parcel·laria que havia de 

fusionar el màxim nombre de finques d'un mateix propietari, respectant això 

si, el màxim els valors naturals d'aquest sector i per tant afectant el mínim els 

camins,  marges  i  altres  elements  patrimonials  del  secà  (RESOLUCIÓ 

TES/1044/2011).  L'esmentada  resolució  preveia,  a  més,  que  les  masses 

comunes  sobrants  podrien  revertir  en  millores  ambientals  de  la  zona  de 

concentració.  De  resultes  d'aquest fet  el  Departament  d'Agricultura 

Ramaderia  i  Pesca  (DARP) ha  disposat  de  19  ha  de  masses  comunes 

destinades a potenciar la fauna estèpica en aquest secà.

L'empresa  Àrids  Daniel  és  propietària  d'una  explotació  d'àrids  al  secà  de 

Balaguer  i  des  del  2004  duu a  terme  diferents  actuacions  per  potenciar 

l'avifauna estèpica  en aquest espai fruit del conveni de col·laboració signat 

entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i el Gremi d’Àrids (vegeu 

Estrada 2013).

En aquest context, el 2014, a l'igual que l'any anterior, es va pactar entre el 

DARP i  l'empresa Àrids  Daniel  que aquesta  es faria  càrrec  de la  gestió  i 

seguiment d'una part d'aquestes masses comunes (en concret 11 ha) per tal 

de potenciar la xurra (Pterocles orientalis), una de els espècies considerades 

de protecció prioritària al secà de Balaguer,  tot i que també s'ha tingut en 

compte els sisó (Tetrax tetrax) i altres espècies estèpiques.
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Val a dir, a més, que al marge de les masses comunes esmentades, el 2014 

es van gestionar per a la fauna al secà de Balaguer  96 ha de guarets de 

compensació  de  l'empresa Sorigué  i  6  ha  de  guaret  de  compensació  de 

Ceràmica la Coma. Per tant, el 2014 s'han destinat a la fauna a la ZEPA de 

Balaguer un total de 121 ha., de les quals 19 ha. corresponen a les masses 

comunes  del  DARP.  Per  optimitzar  la  funcionalitat  dels  guarets,  la  gestió 

d'aquests s'ha realitzat tenint en compte el conjunt de guarets faunístics de la 

ZEPA de Balaguer, en comtes de tractar-los de manera independent.
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2. Els guarets de compensació

El secà de Balaguer, com la resta de secans catalans, ha patit els darrers 

decennis una important intensificació agrícola que l'ha portat a la pràctica 

desaparició  dels guarets  i  marges.  Aquesta desaparició i  la cada vegada 

cobertura més homogènia dels camps de cereal, mercès la major potencia 

de treball dels tractors actuals i l'ús intensiu de pesticides i adobs, ha portat 

als ocells estèpics a una situació  extrema, amb moltes de les espècies al 

límit de l'extinció a Catalunya (Estrada i al. 2004). És per això que són de 

gran importància els guarets de compensació gestionats per a la fauna, una 

de les úniques oportunitats que tenen moltes d'aquestes espècies per a la 

seva supervivència.

En  aquest  context,  tal  com s'ha  comentat  anteriorment,  el 2014 s’han 

destinat a la fauna a la ZEPA de Balaguer un total de 121 ha., dels quals 19 

ha. de masses comunes del  DARP,  11 d'elles gestionades per  l'empresa 

Àrids Daniel (figura 1). 
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Figura  1: Guarets faunístics del secà de Balaguer el 2014.  En taronja les 
Masses Comunes del DARP. 
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Figura 2: Masses comunes del DARP al sector Nord del secà de Balaguer el 
2014



Resposta dels ocells a la gestió de les masses comunes del 
secà de Balaguer per afavorir l’avifauna estèpica (2014)

9

Fotografia  1:  Al  llarg de tot l'any el  secà de Balaguer esdevé una gran 
superfície homogènia sense gaires recursos per a la fauna. 25/09/2014

Fotografia  2: En els guarets  de compensació  abunden els micromamífers 
que  manquen  a  la  resta  del  secà.  Talperes  de  talpó  comú  (Microtus 
duodecimcostatus) en  un  guaret  de  compensació.  06/02/2014.  (c)  Joan 
Estrada Bonell
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Fotografia  3:  La  major  diversitat  florística  dels  guarets fa  que hi  trobin 
també refugi nombrosos invertebrats com les papallones.  Pontia daplidice. 
15/05/2014. (c) Joan Estrada Bonell

Fotografia 4: Fins i tot els espiadimonis poden ser temporalment abundants 
als  guarets,  on  troben els  nombrosos invertebrats  dels  que s'alimenten, 
essent  ells a  la  seva  vegada  preses  dels  xoriguers  petits  i  altres  ocells 
predadors. Sympetrum fonscolombii. 15/05/2014. (c) Joan Estrada Bonell
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3. Actuacions realitzades durant l’any 2014

Atesa l'experiència dels anys anteriors  obtinguda tant mercès el Pla Pilot 

desenvolupat  a Balaguer  entre  els anys  2006 i 2011 (Estrada i al. 2012) 

com amb la gestió dels guarets de compensació de les empreses extractives 

aquests darrers anys (vegeu p.e. Estrada 2014), es va optar per crear una 

certa heterogeneïtat en els guarets faunístics. Amb això es pretenia que en 

tot moment hi hagués guarets amb una estructura vegetal favorable per al 

xurres, amb independència de la climatologia de l'any i de l'evolució de la 

vegetació. Es per això que és va decidir dur a terme de forma progressiva 

diferents  actuacions  de  gestió  en  el  conjunt  dels  guarets  faunístics 

gestionats del secà de Balaguer. En el cas concret de les masses comunes 

es van dur a terme tres tipus d'actuacions (taula 1). Bona part dels guarets 

del sector nord  (9,13 ha), en general molt més petits i  trencats, es van 

mantenir amb cobertura (figura 3), doncs els informes inicials del servei de 

Biodiversitat  preveuen  mantenir-los  amb  cobertura  per  al  sisó.  En  la 

mateixa situació es van mantenir les masses comunes 504/59 i 504/09 per 

ser de molt petita mida i estar al costat de camins importants.  Sobre les 

9,66 ha restants, a priori les més importants per a les xurres, es va dur a 

terme dos tipus d'actuacions. En concret els primers dies de maig és va 

procedir a la sega i retirada de la vegetació de 6,06 ha per tal de reduir la 

cobertura i  generar espais oberts per als pteròclids,  a la vegada que es 

reduïa una mica la carga de nutrients d'aquestes finques, que havien estat 

conreades  en  anys  anteriors.  A  les  3,59  ha  restants  no  només  es  va 

procedir a la sega i retirada de la vegetació sinó també al seu llaurat, per 

tenir major superfície de sòl nu durant el mes de maig, quan encara els 

camps conserven tota la coberta de cereal.  Pel que fa a la massa comuna 

504/21,  l'existència  d'una  riba  important  a  meitat  del  guaret  impedeix 

l'accés a la part superior del guaret per a la seva sega i llaurat mentre no 

s'hi construeixi un baixador adequat.

En  total,  a  la  ZEPA de Balaguer es  va actuar en  diferents  fases  (entre 

primers d'abril i primers de juny) prop de 60 ha, pràcticament la meitat dels 

guarets faunístics. La resta de la superfície es va mantenir amb coberta tant 
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per mantenir la heterogeneïtat a la zona com per la importància que tenen 

també aquests guarets amb cobertura per al sisó i la calàndria.

codi MCO ha actuació

503/89 1,50 sega i retirada

503/85b 1,40 sega i retirada

503/85a 1,29 sega i retirada

503/71 2,27 amb cobertura

503/54 0,71 amb cobertura

503/37 0,33 amb cobertura

503/33 0,57 amb cobertura

503/26 0,73 amb cobertura

503/21 0,19 amb cobertura

503/19 1,34 amb cobertura

504/59 0,89 amb cobertura

504/09 0,68 amb cobertura

504/21b 1,43 amb cobertura

504/21a 1,88 sega i retirada

504/04 3,59 sega, retirada i llaurat
Taula 1: Actuacions realitzades a les masses comunes el 2014
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Figura 3: Gestió realitzada a les masses comunes del DARP el 2014
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Gener-març de 2014

Durant els primers mesos de l'any, coincidint amb el moment que la major 

part de les finques del secà de Balaguer estan sembrades amb el cereal  i 

presenten escassa  cobertura,  es  van mantenir  les  masses  comunes en 

guaret sense cap tipus d’actuació.  En aquest període els guarets faunístics 

sovint són dels pocs sectors que podien aportar aliment i cobertura a bona 

part dels ocells que en aquest moment es trobaven al secà, entre els que 

cal  esmentar  els  grups  de  calàndria  i  de  fringíl·lids  i  a  alguns  sisons 

ocasionals. 
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Fotografia 5: A l'hivern els camps de cereal estan del tot nascuts, malgrat 
que continuen presentant una cobertura moderada, que fa que puguin ser 
utilitzats per ocells de llocs oberts. 15/01/2014
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Fotografia  6:  Els  guarets  de  les  masses  comunes a  l'hivern  aporten 
heterogeneïtat i cobertura.  Val a dir que a les no gestionades hi continua 
restant  vegetació de l'any anterior. MCO_504/09. 15/01/2014

Fotografia  7: A les masses comunes gestionades la vegetació present és 
molt menor.  MCO_504/04. 13/02/2014
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Fotografia  8: A les masses comunes no gestionades els canvis durant el 
mes de març van ser escassos. MCO_503/71. 18/03/2014

Fotografia 9: A les masses comunes gestionades durant el mes de març hi 
va  començar  a  emergir  un  bon  nombre  de  crucíferes.  MCO_504/21. 
18/03/2014
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Abril-juny de 2014

Durant el mes d'abril es comença a desenvolupar la vegetació dels conreus 

però també la dels guarets,  cosa que fa  que molts sectors  adquireixin un 

recobriment òptim per al sisó i la calàndria però excessiu per a la xurra. Per 

aquesta raó, els primers dies de maig, es va procedir a la sega i retirada de 

la  vegetació  (i  en  un  cas  també  llaurat)  dels  guarets  prèviament 

seleccionats  pel  seu  potencial  per  a  la  xurra  (vegeu  3.  Actuacions

realitzades durant l’any 2014). Amb aquesta actuació es preveia oferir a les 

xurres sectors amb escassa cobertura abans la sega del cereal. 
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Fotografia  10: A mitjans d'abril  el cereal va començar a desenvolupar-se 
assolint un important recobriment. 25/04/2014
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Fotografia 11: Al mes de maig el cereal ja rosseja però encara mostra una 
important cobertura a la totalitat del secà, essent no apte per a les xurres. 
15/05/2014

Fotografia  12: A primers de maig es va segar i retirar la vegetació de les 
masses  comunes  dedicades  a  les  xurres.  En  el  cas de  la  MCO 504/04 
aquesta a més es va llaurar. 15/05/2014
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Fotografia  13: Les escasses  precipitacions de la  primavera de 2014 van 
ocasionar  que  amb  prou  feines  es  recuperés  la  vegetació  dels  guarets 
gestionats. MCO 504/21. 11/06/2014

Fotografia  14:  Les  masses  comunes  no  gestionades  a  la  primavera  es 
mostraven recobertes de vegetació seca. MCO 504/09. 15/05/2014
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Juliol-setembre de 2014

A partir del mes de juny el secà canvia radicalment d'aspecte amb la sega i 

llaurat generalitzat de la major part de finques de la ZEPA de Balaguer. En 

aquestes  condicions les  masses  comunes  i  els  guarets  de  compensació 

sovint esdevinguessin dels pocs sectors amb cobertura vegetal (variable en 

funció de la gestió prèviament realitzada), i per tant fossin dels pocs indrets 

on els ocells estèpics podien trobar llavors i invertebrats.
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Fotografia  15:  Tant bon punt  s'acaba la sega es comença amb el llaurat 
dels  camps,  fet  que  deixa  la  ZEPA  de  Balaguer  sense  cap  tipus  de 
cobertura. 11/06/2014
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Fotografia 16: A l'estiu la pràctica totalitat del secà està llaurat, no oferint 
refugi ni aliment a bona part dels ocells de la ZEPA. 25/09/2014

Fotografia 17: A l'estiu les masses comunes no gestionades mantenen una 
bona cobertura vegetal. MCO 71/503.18/09/2014
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Fotografia 18: Durant l'estiu va aparèixer una mínima coberta vegetal a les 
masses comunes gestionades, esdevenint força aptes per a les xurres. MCO 
504/04. 25/09/2014
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Octubre-desembre de 2014

Durant  la  tardor  la  totalitat  de  les  masses  comunes  i  guarets  de 

compensació es van mantenir amb cobertura, doncs a l'igual que el període 

anterior sovint són dels pocs sectors on els ocells estèpics trobaven refugi i 

aliment. En efecte, tot i que durant el novembre es produeix la sembra de la 

major part de les finques de la ZEPA de Balaguer aquestes assoleixen poc 

desenvolupament. Les precipitacions tardorals però van fer que la vegetació 

de  les  masses  comunes,  sobretot  les  crucíferes,  es  desenvolupessin de 

forma important, igualant-se una mica l'estructura vegetal de les masses 

comunes gestionades amb les no gestionades.
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Fotografia 19: Tot i la sembra del cereal, la cobertura d'aquest és limitada 
durant els primers mesos d'hivern a la vegada que molt homogènia i amb 
escassos recursos tròfics. 12/12/2014
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Fotografia 20: Durant l'octubre, quan la practica totalitat de les finques de 
Balaguer  estan  llaurades  a  l'espera  de  ser  sembrades,  els  guarets 
concentren una important diversitat, amb concentracions de papallones com 
en aquesta MCO 504/04 29/10/2004

Fotografia 21: A la tardor les masses comunes es van omplir de crucíferes, 
les llavors de les quals són un recurs important per a diverses espècies. 
MCO 503/89. 17/12/2014
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4. Valoració de les actuacions

4.1.  Metodologia d’estudi

Per tal de valorar la importància dels guarets sobre l’avifauna del secà de 

Balaguer,  des  de  l'any  2007 s’ha  vingut  realitzant  una  serie  de  censos 

periòdics al llarg d'un itinerari de 3,5 km de longitud que transita pel mig de 

la  ZEPA  (figura  4).  Per  a  la  realització  dels  censos  s’han  seguit  la 

metodologia  tradicionalment  acceptada  com  a  millor  per  al  comptatge 

d’espècies comunes (Järvinen & Väisänen, 1976 i 1977, i  Tellería, 1977). 

Així es va contar regularment els ocells del transsecte al llarg dels diferents 

moments de l’any. Els censos es van realitzar durant les primeres hores del 

dia,  coincidint  amb  el  període  de  màxima  activitat  en  el  gruix  de  les 

espècies, i només es van considerar complets quan es va aconseguir acabar 

els  3,5  km  del  recorregut  en  condicions  ambientals  acceptables  que 

permetien  la  correcta  localització  i  comptatge  dels  ocells.  De cada  ocell 

identificat de forma visual o auditiva durant el cens s’anotava l’espècie i la 

distància a la que es trobava de la línia de progressió, utilitzant tres bandes 

a costat i costat de l’observador: 0-25 m, 25-100 m i + 100 m. Per ubicar 

els  contactes  amb major  precisió  dins  de  cada  una  de  les  bandes  s’ha 

utilitzat un telèmetre Leica Rangemaster 900. En els contactes que l’ocell es 

podia assignar a un medi amb precisió,  es va anotar  també el  medi on 

l'ocell es detectava per estudiar el grau de selecció que fan cada una de les 

espècies  dels  diferents  ambients  disponibles.  En  total,  el  2014 es  van 

realitzar 7 censos efectius amb condicions ambientals favorables (taula 2).

Data Període

15/01/2014 període hivernal

06/02/2014 període hivernal

01/04/2014 període reproductor

25/04/2014 període reproductor

15/05/2014 període reproductor

02/10/2014 període postreproductor

12/12/2014 període hivernal

Taula 2: Censos efectius realitzats al secà de Balaguer durant el 2014

25



Resposta dels ocells a la gestió de les masses comunes del 
secà de Balaguer per afavorir l’avifauna estèpica (2014)

26

Figura 4: Localització del transsecte dins la ZEPA del secà de Balaguer en 
relació als guarets faunístics presents el 2014.
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Per  tal  de  conèixer  el  grau  de  selecció que  han  mostrat  les  diferents 

espècies pels medis  existents al secà de Balaguer  s’ha utilitzat l’índex de 

Ivlev (Krebs 1989), que compara el medi on s'ha detectat l'ocell en relació a 

l'hàbitat  disponible.  Per  aquesta  raó,  al  marge  d'anotar l'hàbitat  on  es 

detectaven els  ocells  en el  moment del  cens,  el  mateix dia que es feia 

aquest es  cartografiava  també  l’hàbitat  disponible  en  cada  una  de  les 

parcel·les que envoltaven el  transsecte en una franja de 100 m a costat i 

costat de l’itinerari (figura 6). Aquesta cartografia ens permetia conèixer la 

superfície que en cada moment ocupaven els diferents ambients i es podia 

valorar correctament la seva importància.

L’índex de Ivlev ens diu si el nombre de contactes que es realitzen en cada 

un dels ambients és el que caldria esperar si les espècies es distribuïssin a 

l’atzar  (selecció  neutra),  si  el  nombre de contactes és superior (selecció 

positiva)  o  és  inferior  (selecció  negativa).  L’índex  va  de  –1,  quan  un 

ambient és del tot rebutjat , a +1, quan és l’únic seleccionat.  

GUA Guarets,  tant els de compensació de les explotacions d’àrids  com 
els associats a mesures agroambientals

CER
Conreus de cereal des del moment de l’emergència de la planta fins 
la sega

CDI Conreus de cereal  realitzats  amb sembra directa fins al  moment 
d’adquirir total cobertura

ROS
Rostolls de cereal des del moment de la sega fins al moment de la 
sembra

LLA Parcel·la llaurada  sense vegetació  en qualsevol moment de l’any, 
provingui d'un rostoll o un guaret

MGE Partió entre conreus amb vegetació diferenciada, sigui arbrada o no

ERM Sector desarbrat no conreat en el que sovint s'hi forma un matollar.

CMI Camí

EDI
Edificis, tant masos tradicionals com torres de cria per al xoriguer 
petit

Taula  3: Tipus d’ambients catalogats per estudiar el grau de selecció que 
fan de cada un d’ells els ocells presents a la ZEPA de Balaguer.
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Figura 5: Parcel·lació a costat i costat del transecte el 2014 per estudiar els 
usos del sòl.
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Com  en  anys  anteriors  s’han  tractat  conjuntament  els  guarets  de  les 

masses comunes del DARP, gestionats o no per Àrids Daniel, amb la resta 

de guarets  presents a la ZEPA de Balaguer, tinguin o no el seu origen en 

mesures compensatòries. Això s’ha fet així ja que els diferents tractaments 

que s’han anat fent al llarg de l’any a cada una de les diferents unitats 

generava  una  heterogeneïtat  que en  dificultava  el  seu  anàlisis 

individualitzat.  Pel  que  fa  als  hàbitats,  durant  l’hivern  s'ha  separat  els 

camps de cereal que venien de llaurat  dels  de sembra directa, sembrats 

directament sobre el rostoll després d'una aplicació amb herbicida. Aquest 

fet ens permet avaluar  si  hi  ha diferencies pel  que fa a l’ús d’ambdues 

estructures per part de l’avifauna.

Per tal de disposar d'una major mostra i mitigar les variacions anuals s'han 

analitzat  conjuntament  les  dades  del  període  2007-2014.  En  efecte,  al 

moment  de  dissenyar  les  actuacions  en  interessa  la  norma  no  la 

particularitat d'un any que, com en el cas de la climatologia, sovint no es 

pot preveure i per tant sobre la que sovint no es pot actuar.

Malgrat analitzar conjuntament les dades de tots els anys, si que els anàlisis 

s'han segregat en tres períodes seguint els marcats canvis del paisatge, 

doncs els usos que poden fer els ocells de cada un dels hàbitats, en funció 

del desenvolupament de la vegetació, pot ser molt variable. En concret

Primavera: Període que va del 16 de març al 30 de juny. En la bona part 

de les espècies coincideix amb el període reproductor. Es caracteritza per 

ser el període amb un màxim desenvolupament de la vegetació. En el cas 

dels conreus es produeix un ràpid creixement de la vegetació fins assolir el 

màxim recobriment i alçada. 

Estiu-tardor: Període comprès entre l'1 de juliol i el 30 d'octubre. Comença 

amb la sega del cereal, i  per tant amb la sobtada retirada de la coberta 

vegetal. El progressiu llaurat de les finques comporta que els amagatalls i 

recursos tròfics existents sigui escassos. Pel que fa a la vegetació ruderal i 

arvense, sovint anual, en la major part dels cassos també es produeix un 

agostat i mort de la mateixa. Algunes espècies com els pteròclids encara 

estan, però, en ple període reproductor.
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Hivern: Període comprès entre l'1 de novembre i el 15 de març. Coincideix 

amb el període de sembra i naixença del cereal. Les baixes temperatures 

hivernals en limiten però el seu desenvolupament, pel que el recobriment 

no és total. En aquest període manquen les especies  estrictament  estivals 

però  per  contra  n'arriben  altres  del  Centre  i  Nord  d'Europa  que  són 

exclusivament hivernals. 

Al marge dels censos genèrics per valorar l'avifauna del conjunt del secà, es 

va  fer  també  un  seguiment  individualitzat  dels  guarets  de  les  masses 

comunes en el que es va analitzar també l'estructura de la vegetació, per 

tal de poder  valorar les actuacions  a realitzar i l'èxit de les mateixes  una 

vegada dutes a terme.
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4.2.  Resultats  de  la  selecció  dels  guarets  per  part  de  les 

espècies estèpiques presents al secà de Balaguer

4.2.1. Període reproductor (16 març- 30 de juny)

Les  dades  obtingudes  durant  el  seguiment  de  2014 han  continuat 

confirmant  la  importància  dels  guarets  de compensació  i  de les  masses 

comunes per  a la gran majoria de les espècies estèpiques. En efecte, a la 

primavera, quan el  cereal assoleix el  seu màxim recobriment,  bona part 

dels  efectius  dels  ocells  estèpics seleccionen  els  guarets  (taula  4), 

normalment molt més heterogenis,  amb estructures de la vegetació més 

favorables i  amb  un  nombre  major  de  recursos.  La  gestió  activa  dels 

guarets ajuda a incrementar aquesta heterogeneïtat, en generar un mosaic 

amb sectors  amb major  cobertura i  sectors  amb menor  cobertura,  a  la 

vegada que ofereix hàbitat tant a espècies de llocs més oberts, com és el 

cas  de  la  xurra  o  el  torlit,  però  també  a  altres  que  requereixen  més 

vegetació,  com és  el  cas  del  sisó  o  la  calàndria.  Els  altres  medis  més 

destacats són  els marges, en especial quan són arbrats, que són de gran 

importància per un bon nombre d'espècies, com el gaig blau, el botxí o el 

cruixidell.  Els  escassos llaurats que es troben a la primavera són també 

medis utilitzats per les espècies característiques dels sectors amb escassa 

cobertura com la xurra, el torlit, o la cogullada vulgar. Un llaurat reiterat 

però  impossibilita  la  reproducció  d'aquestes  espècies  que  veuen com es 

malmeten les seves postes i els recursos tròfics hi són escassos. En el cas 

dels  camps  de  cereal,  tot  i  que  hi  poden  criar  moltes  de  les  espècies 

estèpiques, només la guatlla i  la calàndria els utilitzen en una proporció 

propera al que caldria esperar.  Tot i no haver-se detectat, les femelles de 

sisó també poden utilitzar  els camps de cereal  per bastir-hi  el  niu quan 

manquen els guarets. 

Analitzant per espècies veiem que la guatlla selecciona els sectors amb una 

certa cobertura,  detectant-se de forma indistinta  en guarets i  camps de 

cereal.  La presència d'erms i  marges sembla poden ser també elements 

d'importància per aquesta espècie.
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La  perdiu  roja,  tot  i  que  es  presenta  als  camps  de  cereal,  al  període 

reproductor  se  la  detecta  sobretot  en  medis  oberts,  inclosos  llaurats  i 

camins.  El  gruix de les parelles reproductores semblen criar però en els 

escassos erms, marges i guarets. La manca d'aquests medis semblarien ser 

una  de  les  causes  que  explicarien  la  important  reducció  que  ha  viscut 

aquesta espècie al secà de Balaguer.

En el cas del sisó, els mascles tenen una gran dependència del guarets, en 

els que troben espais oberts per a realitzar-hi la parada nupcial i cobertura 

per descansar i alimentar-se. En el cas de les femelles, malgrat que algunes 

poden criar també a l'interior dels camps de cereal (taula  4),  la majoria 

tenen,  però, també  una gran dependència  dels  guarets,  on hi  troben la 

vegetació ruderal de que s'alimenten i cobertura per refugiar-se i bastir el 

niu  (Morales  i  al.  2013).  Davant  la  falta  de  guarets,  la  necessitat  dels 

mascles  de  disposar  de  sectors  més  oberts  per  a  realitzar-hi  la  parada 

nupcial els porta també a utilitzar marges i fins i tot camins.

El  torlit és  una  de  les  espècies  que  depèn  dels  sectors  amb  menys 

cobertura,  raó  per  la  qual  rebutja  els  conreus  de  cereal  i  el  trobem 

bàsicament en guarets i llaurat i de forma secundaria en camins i erms.

La xurra, una de les espècies principals a les quals es dedica la gestió, té 

una bona resposta als guarets gestionats, la pràctica totalitat dels existents, 

doncs els selecciona de forma molt positiva. De fet, al període reproductor 

només  ha  estat  detectada  en  guarets  i  llaurats,  ja  que  depèn  de les 

parcel·les amb un recobriment d'entorn el 20% i una alçada mitjana de 20 

cm (Estrada i al. 2012).

El gaig blau es comporta de manera diferent a la majoria de les espècies 

de caire estèpic. En efecte, a diferència de la majoria de les espècies, que 

nidifiquen a terra, el gaig blau cria en cavitat d'arbres dels marges i en 

cavitats de cabanes de tros. La raresa actual d'aquests emplaçaments, que 

desapareixen amb la intensificació agrícola, fa que el gaig blau actualment 

ubiqui bona part dels nius en construccions realitzades per l'administració 

específiques per aquesta espècie i el xoriguer petit. Així mateix, el gaig blau 

és una espècie que caça invertebrats i petits vertebrats des de posadors 
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enlairats. És per això que entre els medis disponibles a la ZEPA de Balaguer 

només s'ha detectat en marges i edificis.

La  terrerola  vulgar ha  esdevingut  una espècie  extremadament  rara  al 

secà de Balaguer. Els medis principals per aquesta espècie són els erms i 

secundàriament  els  guarets.  La  desaparició  dels  darrers  anys  dels  pocs 

ermets aptes per aquesta espècie que restaven al secà ha tingut un paper 

molt important en la rarificació d'aquesta espècie a la ZEPA de Balaguer.

La calàndria  és una de les poques espècies  que a  Balaguer  utilitza  de 

forma significativa els conreus de cereal, on atesa la important superfície 

dels mateixos hi nidifica un bon nombre de parelles. De totes maneres, en 

cas de disposar de guarets, aquest és un medi molt més  important per a 

l'espècie. Així, a la ZEPA de Balaguer, la relació de calàndries reproductores 

en guaret respecte al cereal és de 5:1; és a dir, a igualtat de superfície, per 

cada calàndria que cria en cereal 5 ho fan en guarets. Altres medis en els 

que  també  es  detecten  les  calàndries  de  forma  secundària,  però  prou 

significativa, són els marges i camins, utilitzats sobretot pels mascles per 

fer-se visibles durant els episodis de cant des de terra.

La  cogullada  vulgar és  una  espècie  que  sempre  trobem  en  llocs 

relativament oberts,  raó per la qual selecciona guarets,  llaurats,  camins, 

marges erms i rostolls.

El  cruixidell cria en tot tipus de medis amb una certa cobertura. Es per 

això que els nius sovint estan bastits en guarets i erms i més rarament 

també en camps de cereal. Requerix però sempre de posadors més o menys 

enlairats,  siguin  arbres,  arbustos  o  senzillament  matés  més  altes  que 

l'entorn per defensar el territori. D'aquí la importància dels marges, medi en 

el que per un altre costat també hi construeixen molts nius.

Finalment, el  botxí seria una espècie amb un hàbits similars als del gaig 

blau.  En  efecte,  el  botxí  és  un  petit  predador  que  s'alimenta  de  grans 

invertebrats i petits vertebrats que caça des de talaies. En aquest cas els 

niu  però no és una cavitat sinó que està construït pel propi botxí en un 

arbre. Es per això que no ens ha d'estranyar que l'únic medi seleccionat per 
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aquesta  espècie  durant  el  període  reproductor  siguin  els  marges,  en 

especial els que disposen d'alguns arbres. 
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Fotografia  22:  El  gaig  blau,  a  l'igual  que  el 
xoriguer  petit  i  el  botxí,  necessita  marges  i 
cabanes de tros com a talaies de caça i llocs de 
cria.  Balaguer.  15/05/2014.  (c)  Joan  Estrada 
Bonell
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Taula 4: Grau de selecció que van fer les espècies de caire estèpic presents al secà de Balaguer durant la primavera en base les 
dades acumulades  del  període  2007-2014 aplicant l’índex de Ivlev. El grau de selecció va del –1 (rebuig total) al +1 (màxima 
selecció). En verd ambients seleccionats positivament, en vermell els rebutjats i en blanc els que han tingut una selecció neutra.

rep 2007-2014 GUA CER CFA ROS RFA LLA MGE ERM CAM EDI TOTAL

total ha. 395,4 1353,4 3,4 7,7 8,5 13,7 23,8 30,8 31,2 0,2 1867,9

Guatlla Coturnix coturnix -0,05 0,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 0,67 -0,03 -1,00 -1,00 63

Perdiu roja Alectoris rufa 0,20 -0,75 -1,00 -1,00 -1,00 0,76 0,93 0,52 0,73 -1,00 19

Sisó Tetrax tetrax mascle 0,63 -0,90 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -0,15 -1,00 -0,28 -1,00 107

Sisó Tetrax tetrax tipus femella 0,65 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 35

Torlit Burhinus oedicnemus 0,63 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 0,69 -1,00 0,09 0,09 -1,00 50

Xurra Pterocles orientalis 0,63 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 0,77 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 36

Gaig blau Coracias garrulus -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 0,95 -1,00 -1,00 1,00 13

Terrerola v. Calandrella brachydactyla 0,54 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 0,89 -1,00 -1,00 7

Calàndria Melanocorhypha calandra 0,46 -0,28 -0,48 -1,00 -0,18 -0,70 -0,25 -0,79 -0,37 -1,00 1571

Cogullada v. Galerida cristata 0,42 -0,90 -1,00 -1,00 0,78 0,67 0,90 0,37 0,71 -1,00 82

Cruixidell Emberiza calandra 0,05 -0,79 0,23 -1,00 -0,22 -1,00 0,96 0,22 -0,59 -1,00 662

Botxí Lanius meridionalis -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 0,97 -1,00 -1,00 -1,00 12
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Fotografia  23: La xurra al període reproductor  selecciona els guarets amb 
escassa cobertura, raó per la qual es es llaura una part abans que comenci 
la  cria.  Mascle en un guaret de  compensació  a Balaguer.  26/06/2014.  © 
Joan Estrada Bonell

Fotografia  24: Els sisons mascles seleccionen sectors més o menys oberts 
per  a realitzar-hi  la  parada nupcial.  Mascle de sisó i  torlit  aixecats  d'un 
guaret de compensació a Balaguer. 06/05/2014. (c) Joan Estrada Bonell
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Fotografia 25: El torlit durant el període reproductor  el trobem en guarets i 
llaurats  amb  escassa  cobertura. Guaret  de  compensació  Balaguer. 
18/03/2014. © Joan Estrada Bonell

Fotografia  26: La calàndria, quan té la possibilitat, selecciona els guarets 
amb una certa cobertura,  defugint però els excessivament alts i  densos. 
Guaret de compensació Balaguer. 06/05/2014. © Joan Estrada Bonell
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Fotografia 27: Tot i no ser el seu hàbitat principal, la calàndria cria amb una 
certa abundància als camps de cereal que no assoleixin un excés d'alçada. 
Balaguer. 18/03/2014. © Joan Estrada Bonell

Fotografia  28: El cruixidell, tot i  seleccionar prioritàriament els marges, a 
falta d'aquests troba als guarets posadors diversos. Guaret de compensació 
a Balaguer. 01/04/2014. (c) Joan Estrada Bonell
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Fotografia  29:  El  botxí  està  lligat  als  arbres  dels  marges  tant  per  a  la 
construcció del niu com per a utilitzar-los com a talaies de caça. Balaguer. 
18/03/2014. © Joan Estrada Bonell

Fotografia 30: Tot i el cruixidell poder criar e l'interior del cereal, la manca 
de  posadors  fa  que  aquest  sigui un  medi  fortament rebutjat.  Balaguer. 
15/05/2014. (c) Joan Estrada Bonell
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4.2.2. Període postreproductor (1 de juliol-30 d'octubre)

Amb l'arribada de l'estiu es produeixen notables canvis en l'estructura del 

secà, amb la sega del cereal, la retirada de la palla i l'inici del llaurat. La 

majoria de les espècies ja han acabat la reproducció (forçada en les que fan 

el niu a l'interior dels camps de cereal). Només algunes espècies com la 

xurra, que cria en els guarets, o ocells com el gaig blau i el xoriguer petit, 

que nidifiquen en edificis, continuen durant el juliol en plena temporada de 

cria. Tot i la reducció de la cobertura vegetal del que eren els  camps de 

cereal, els guarets continuen essent el medi més important pels ocells del 

secà de Balaguer (taula 5).  Només la calàndria manté nombres significatius 

als rostolls i llaurats,  on  sens dubte  es deu alimentar de grans de cereal, 

doncs esdevé de dieta granívora fora de la primavera. La resta d'espècies 

mantenen  tòniques  semblants  a  l'observat  durant  la  primavera,  amb 

xoriguer petit, gaig blau, cruixidell i botxí lligats als marges.  Les úniques 

espècies que utilitzen amb una certa regularitat els rostolls  o els  llaurats 

són les espècies pròpies dels medis amb menor recobriment com el torlit, la 

xurra i la cogullada vulgar. 
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Taula  5:  Grau  de  selecció  que  van  fer  les  espècies  de  caire  estèpic  presents  al  secà  de  Balaguer  durant  el  període 
postreproductor en base les dades acumulades del  període 2007-2014 aplicant l’índex de Ivlev. El grau de selecció va del –1 
(rebuig total) al +1 (màxima selecció). En verd ambients seleccionats positivament, en vermell els rebutjats i en blanc els que han  
tingut una selecció neutra.

postrep 2007-2014 GUA LLH CER ROS LLA MGE ERM CAM EDI TOTAL

433,9 19,4 112,2 413,4 747,0 23,2 31,3 28,3 0,2 1808,8

Guatlla Coturnix coturnix 0,52 -1,00 0,60 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 4

Perdiu roja Alectoris rufa 0,54 -1,00 -1,00 -0,45 -0,87 0,63 0,29 -1,00 -1,00 35

Sisó Tetrax tetrax 0,59 -1,00 -0,53 -0,60 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 53

Torlit Burhinus oedicnemus 0,35 -1,00 -1,00 -1,00 0,10 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 6

Xurra Pterocles orientalis 0,14 -1,00 -1,00 -0,04 0,07 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 19

Gaig blau Coracias garrulus -0,37 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 0,96 -1,00 -1,00 1,00 9

Calàndria Melanocorhypha calandra 0,40 -0,57 -0,91 -0,01 -0,32 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 2762

Cogullada v. Galerida cristata 0,31 0,44 -0,54 -0,31 -0,26 0,73 -1,00 0,56 -1,00 108

Cruixidell Emberiza calandra 0,36 -1,00 -0,84 -0,95 -0,97 0,95 -0,38 -1,00 -1,00 570

Botxí Lanius meridionalis -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -0,76 0,97 -1,00 -1,00 -1,00 18
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Fotografia  32: A la tardor, quan està tot llaurat, els sisons que resten al 
secà depenen en exclusiva dels guarets de compensació. 25/09/2014. (c) 
Joan Estrada Bonell

Fotografia 31: Guarets, rostolls i llaurats són els ambients en els que es pot 
trobar la xurra a l'estiu. Mascle en un llaurat en busca de llavors d'ordi. 
18/09/2014. (c) Joan Estrada Bonell
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4.2.3. Període hivernal (1 de novembre-15 de març)

Al  període  hivernal,  tot  i  que  els  sembrats  presenten  una  cobertura 

moderada  per  no  haver  iniciat  encara  el  seu  ràpid  creixement  continua 

posant-se de manifest la importància dels guarets respecte als conreus de 

cereal. Així,  tot i que els conreus són  utilitzats per un nombre important 

d'ocells,  el  seu  ús  està  molt  per  sota  de  l'esperat  (taula  6),  cosa  que 

evidencia que els guarets ofereixen al conjunt d'espècies un major nombre 

de recursos. Les úniques espècies que  rebutgen els conreus de cereal per 

complet són les volades de fringíl·lids (passerell, cadernera i gafarró) que a 

l'hivern  abunden  als  secans.  En  efecte,  els  fringíl·lids,  a  diferencia  dels 

alàudids,  s'alimenten  de  llavors  de  mida  petita  de  vegetació  arvense  i 

ruderal  que no troben en els  conreus de cereal,  on sovint  només hi  ha 

llavors  d'ordi  o  blat.  Cal  destacar  però que hi  ha diferencies importants 

entre  les  parcel·les  que  han  estat  sembrades  desprès  d'un  llaurat  i  les 

conreades amb sembra directa. En efecte, les parcel·les de sembra directa 

(tot  i  prèviament  haver  estat  herbicidades) han  estat  seleccionades  de 

forma  molt  més  positiva  que  els  sembrats  convencionals  per  diferents 

espècies, entre aquestes destaca l'alosa vulgar, per a la qual les parcel·les 

amb sembra directa semblen ser el medi més important. També la calàndria 

els fringíl·lids i el cruixidell es detecten amb regularitat als camps de cereal 

de sembra directa, mentre que pràcticament són molt més rars o fins i tot 

absents als camps de cereal convencional.  Els pocs rostolls que encara no 

han estat  sembrats a principi  d'hivern  es mostren com un entremig del 

guarets, cap als que tendeixen, i els conreus de cereal amb sembra directa, 

amb els que comparteixen estructura però dels que se'n diferencien per no 

disposar de les llavors d'ordi i blat i per conservar vegetació arvenses viva. 

Altres medis importants per als ocells estèpics a l'hivern continuen essent 

els marges, de gran importància per als fringíl·lids, la titella i el botxí. Per 

contra, els edificis a l'hivern no són seleccionats per cap de les espècies 

estèpiques.  En  efecte,  els  únics  ocells estèpics que  en  depenen són  el 

xoriguer petit i el gaig blau, que les utilitzen com a zones de cria, però que 

només són estivals a Catalunya.
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Taula  6: Grau de selecció que  van fer les espècies de caire estèpic presents al secà de Balaguer durant  l'hivern en base les 
dades acumulades  del  període  2007-2014 aplicant l’índex de Ivlev. El grau de selecció va del –1 (rebuig total) al +1 (màxima 
selecció). En verd ambients seleccionats positivament, en vermell els rebutjats i en blanc els que han tingut una selecció neutra.

hivern 2007-2014 GUA CER CDI ROS LLA MGE ERM CAM EDI TOTAL

474,5 1350,2 67,7 31,4 189,4 28,0 36,2 36,5 0,3 2214,2

Perdiu roja Alectoris rufa 0,38 -0,76 -0,05 0,77 -0,01 0,86 0,26 0,26 -1,00 36

Sisó Tetrax tetrax 0,50 -0,30 -1,00 0,34 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 70

Xurra Pterocles orientalis 0,47 -0,74 -1,00 -1,00 0,58 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 22

Calàndria Melanocorhypha calandra 0,15 -0,23 0,19 0,66 0,41 -0,39 -0,94 -1,00 -1,00 1810

Alosa v. Alauda arvensis 0,30 -0,32 0,66 -0,49 0,21 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 1035

Cogullada fosca Galerida theklae 0,52 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 0,87 0,77 -1,00 -1,00 16

Cogullada v. Galerida cristata 0,26 -0,35 0,44 0,41 -0,31 0,76 -1,00 0,69 -1,00 88

Titella Anthus pratensis 0,57 -0,75 0,12 0,50 -0,91 0,37 0,04 -0,71 -1,00 726

Gafarró Serinus serinus 0,62 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 0,24 0,61 -1,00 -1,00 871

Cadernera Carduelis carduelis 0,60 -1,00 0,03 -0,63 -1,00 0,66 0,36 -1,00 -1,00 3138

Passerell c. Carduelis cannabina 0,58 -1,00 -0,49 0,70 -1,00 0,67 0,11 -0,52 -1,00 7646

Cruixidell Emberiza calandra 0,11 -0,67 -0,13 0,35 -1,00 0,95 0,68 -1,00 -1,00 1020

Botxí Lanius meridionalis -0,26 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 0,97 -1,00 -1,00 -1,00 24
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Fotografia  33: A la tardor-hivern, marges i guarets s'omplen de fringíl·lids 
que  s'alimenten de  les  llavors  de  vegetació  ruderal.  Passerells  menjant 
llavors de blets. 06/11/2014. (c) Joan Estrada Bonell

Fotografia 34: Grup de caderneres alimentant-se de capítols de lletsons en 
un guaret de compensació. 12/12/2014. (c) Joan Estrada Bonell
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Fotografia 35: La titella és una altra de les espècies estrictament hivernants 
del  secà  de  Balaguer  amb  una  forta  dependència  dels  guarets  de 
compensació. 13/02/2014. (c) Joan Estrada Bonell

Fotografia  36:  La  presència  de  molts  ocells  però  també  de  molts 
micromamífers als guarets afavoreix la seva utilització pels predadors com a 
zones  de  caça.  Mascle  d'arpella  pàl·lida  caçant  en  un  guaret  de 
compensació. 13/02/2014. (c) Joan Estrada Bonell
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4.3. Situació de les principals espècies estèpiques el 2014 al 

secà de Balaguer

Com en en anys anteriors, s'han compilat totes les dades de sisó, xurra i 

terrerola  vulgar  obtingudes  durant  els  diferents  seguiments  (transectes, 

visita dels guarets,  prospecció genèrica del  secà...)  per analitzar la seva 

situació  al  secà de Balaguer i  poder valorar la  repercussió  que té sobre 

aquestes  espècies  la  gestió  dels  guarets  de  compensació  i  les  masses 

comunes.
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4.3.1. El sisó (Tetrax tetrax)

El nombre de mascles de sisó detectats a la ZEPA de Balaguer el 2014 ha 

estat  clarament inferior al de l'any anterior,  amb  un màxim de 14  ocells 

(figura 7), lluny dels 20-22 del 2013 (Estrada, 2014). Aquest no es un fet 

aïllat de la ZEPA de Balaguer sinó que és general a tot Catalunya, on s'ha 

reduït la població  d'aquesta espècie  a la meitat en el període 2002-2014 

(figura  6).  Val  a dir, que  el gruix de la reducció  s'ha produït  el període 

2010-2014, amb taxes alarmants fins i tot als nuclis principals de l'espècie 

com  la  ZEPA  de  Belianes-Preixana  (Universitat  de  Barcelona,  dades 

inèdites).

Pel que fa a Balaguer, com en anys anteriors, els sisons no s'han distribuït 

de forma homogènia al llarg de tot el secà, sinó que ho han fet entorn el 

sectors  amb  guarets  de  compensació  i  masses  comunes (figura  7).  A 

diferencia del 2013 no s'ha detectat cap femella amb polls. Val a dir però 

que l'esforç realitzat durant el mes de juny, i sobretot juliol, als guarets es 

va reduir per no afectar les espècies que hi estaven nidificant. Tot i que el 

sisó no és una de les espècies prioritàries a Balaguer,  la forta tendència 

negativa de l'espècie a Catalunya i  la importància  que tenen  els guarets 

faunístics per aquesta espècie fa que es tingui en compte la seva presència 

per a la gestió, raó per la qual es mantenen amplis sectors de guaret amb 

cobertura vegetal.
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Figura  6:  Evolució  del  sisó  al  període  reproductor  a 
Catalunya  entre  els anys 2002-2014, segons les dades del 
Seguiment  d'Ocells  Comuns  de  Catalunya  que   coordina 
l'Institut Català d'Ornitologia (ICO)  (http://www.sioc.cat)
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Figura  7:  Presència  de  mascles  nupcials  de sisó  a la  ZEPA de Balaguer 
durant el  període reproductor  de 2014. Dins dels punts nombre màxim de 
mascles detectat en les diferents visites a cada quadrat d'1x1 km. 
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4.3.2. La xurra (Pterocles orientalis)

Durant el període reproductor de 2014 (maig-juliol) s'han compilat un total 

de 24 contactes diferents de xurres aturades al secà de Balaguer (figura 8), 

amb  una estima de  10-14  ocells.  El  gruix  de  les  observacions  s'han 

concentrat entorn dos sectors, un d'ells els guarets de Sorigué del sector 

Sud de  la  ZEPA,  on  hi  podrien  haver  intentat  criar  2-4  parelles.  L'altre 

sector  on  es  concentren  les  observacions  es  entorn  el  guaret  de 

compensació de ceràmica la Coma i guarets adjacents al sector Nord, on hi 

podria haver criat també una parella. A aquests dos nuclis, cal afegir també 

una observació  a la massa comuna 504/21 del DARP gestionada per Àrids 

Daniel  on no es descarta del tot que hi cries una parella  al guaret o a les 

immediacions, doncs a finals d'estiu es va detectar una parella amb un jove 

de l'any en un llaurat adjacent a la massa comuna (figura 8). 

Com en anys anteriors, tot i que al moment de criar bona part del secà de 

Balaguer ja està segat, el gruix de les observacions (21 de 24, en total un 

88  %),  s'ha  concentrat  als  guarets,  bona  part  d'ells de  compensació 

gestionats per a la fauna (18 de 24, 75%). Val a dir, però, que tot i que tres 

de les observacions han estat realitzades en rostolls  o llaurats, en tots els 

cassos  s'han  detectat  a  les  immediacions  dels  guarets  gestionats,  que 

sembla actuen com a nuclis principals o pols d'atracció per aquesta espècie.

La conclusió és que el 2014 hi ha hagut al període reproductor  al secà de 

Balaguer un total de 10-14 xurres, amb 3-4(5) parelles, totes elles lligades 

a sectors amb guarets, molt especialment de compensació.
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Figura  8:  Localitzacions  de xurra  al  secà  de Balaguer  durant  el  període 
reproductor (maig-juliol) de 2014



Resposta dels ocells a la gestió de les masses comunes del 
secà de Balaguer per afavorir l’avifauna estèpica (2014)

4.3.3. La terrerola vulgar (Calandrella brachydactyla)

La  terrerola  vulgar  és  una  de  les  espècies  amb  més  forta  regressió  a 

Catalunya,  fins  al  punt  d'haver  passat  de  ser  una  espècie  localment 

abundant  a trobar-se en greu perill d'extinció. Aquest fet s'ha donat també 

al secà de Balaguer, on ha passat de ser un reproductor regular  (Curcó & 

Estrada 2004) a la seva virtual extinció. Malgrat els esforços realitzats amb 

la gestió, els guarets de compensació  sembla no  han pogut fer gran cosa 

per  revertir  aquesta  situació.  A  diferència  del  2013,  en  que  no  es  va 

aconseguir  contactar  amb cap exemplar  (Estrada,  2014),  el  2014 es  va 

observar una terrerola vulgar en un dels guarets de compensació el 6 de 

maig. Val a dir  que l'ocell  no es va observar cantant ni  es té cap altra 

evidència de cria més enllà de la simple observació d'aquest únic ocell. Per 

tant, cal considerar que l'espècie continua en un estat crític a Balaguer.
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Figura  9:  Localitzacions de  terrerola vulgar al secà de Balaguer durant el 
període reproductor de 2014
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5.  Impactes  negatius  aliens  a  la  gestió  de  les  masses 

comunes

Durant el seguiment i gestió de les masses comunes el 2014 s'ha tornat a 

detectar a la ZEPA de Balaguer diverses actuacions, alienes al DARP i Àrids 

Daniel,  amb impactes molt  negatius sobre els  valors de la ZEPA, sovint 

generats directament sobre les mateixes masses comunes.  Cal continuar 

treballant de forma intensa per eradicar aquestes actuacions negatives per 

tal que les actuacions de gestió siguin realment efectives. 

La  majoria  d'aquests  impactes  semblen  derivats  de  l'activitat  agrícola 

desenvolupada a les finques veïnes, els propietaris de les quals no mostren 

cap respecte pels guarets faunístics i els ocupen, llauren o travessen sense 

encomanar-se a cap sant, cosa que compromet el futur de les espècies més 

amenaçades de Balaguer. A les actuacions dutes a terme per pagesos el 

2014 s'hi ha sumat la utilització d'algunes de les masses comunes com a 

zones de pràctiques per una escola de parapent del Montsec. Val a dir que 

al  marge  de  la  circulació  i  de  l'ocupació  que  fan  dels  guarets  amb  els 

vehicles malmeten la vegetació natural dels vessant, amb vegetació natural 

d'interès comunitari.

Els principals impactes detectats han estat:

• Ocupació i sembra d'una franja de la massa comuna 504/21 per part 

del veí del costat Nord.

• Utilització de les masses comunes  504/21 i 504/04 com a punts de 

pràctiques d'iniciació de vol amb parapent

• La massa comuna 504/59 continua emmagatzemant bales de palla.

• Circulació per sobre dels guarets de tot tipus de tractors i màquines 

de segar i batre a la pràctica totalitat de masses comunes.

Caldria parlar amb tots els veïns de les masses comunes per tal que deixin 

d'actuar i transitar per sobre les masses comunes  a la vegada que seria 

recomanable fer cavallons entre finques per tal que es faci més visible el 

límit .
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Fotografia  37: Una franja de la massa comuna 504/21 ha estat sembrada 
pel veí del costat Nord. Caldria fer un cavalló per marcar clarament el limit 
de la massa comuna. La fletxa senyala el límit de la finca. 13/02/2014

Fotografia  38:  Pràctiques  de  parapent  al  vessant  adjacent  a  la  massa 
comuna 504/21. 02/10/2014
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Fotografia 39: Mesurador del vent al vessant de la massa comuna 504/04 
per a realitzar pràctiques de parapent. 29/10/2014

Fotografia 40: Roderes de vehicle a la massa comuna 504/21 per accedir a 
la zona de pràctiques de parapent. 29/10/2014
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Fotografia 41: Encara continuen part de les paques de palla del 2013 a la 
massa comuna 504/59, ara ja començant-se a desfer. 25/09/2014
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6. Conclusions

Durant el 2014 el DARP ha destinat 19 ha de masses comunes  a guarets 

per a la fauna a la ZEPA de Balaguer, que s'han sumat a les 102 ha més de 

guarets de compensació de les empreses extractives Sorigué i ceràmica la 

Coma.  Fruit  d'un  acord  entre  el  DARP  i Àrids  Daniel  aquesta  darrera 

empresa el 2014 s'ha fet càrrec de la gestió d'11 d'aquestes hectàrees per 

generar hàbitat per a la xurra. En concret, durant els primers dies de maig, 

s'ha segat i retirat la vegetació en quatre finques, una de les quals ha estat 

també llaurada. Aquestes finques no s'han gestionat de forma aïllada sinó 

que  que  per  a  la  seva  gestió  s'ha  tingut  en  compte  les  actuacions 

realitzades a  la  resta  de  guarets  de  compensació  del  secà,  intentant 

realitzar  una gestió  global  del  conjunt de  guarets  faunístics  per crear  el 

màxim de sinergies.

Del seguiment realitzat el 2014 es pot concloure que:

• Els guarets de compensació i les masses comunes han continuat 

demostrant ser de gran importància pel gruix de les espècies 

de caire estèpic, que els han seleccionat de forma molt positiva, o 

fins i tot hi han concentrat el gruix dels efectius, cas de la xurra i el 

sisó. 

• A  l'igual  que  els  anys  anteriors,  la  gestió  dels  guarets  de 

compensació  i  masses  comunes  no  s'ha  realitzat  de  forma 

homogènia sinó esglaonada i intentant afavorir el màxim nombre 

d'espècies  amenaçades.  Amb  això  es  pretén  afavorir  que en tot 

moment hi  hagi alguns guarets que reunien bones condicions per a 

les principals espècies, amb  escassa cobertura per a xurres, torlits i 

mascles de sisó i amb cobertura moderada per a femelles de sisó i 

calàndria. Val a dir que sovint els guarets de compensació i les 

masses comunes han estat l’únic medi disponible per algunes 

espècies estèpiques en ple període reproductor.

• Els  guarets  de  compensació  i les  masses  comunes  aporten 

diversitat  paisatgística,  florística  i  faunística  al  secà  de 
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Balaguer, molt empobrit per la intensificació agrícola,  i sovint són 

els únics refugis per algunes espècies de flora i fauna.

• La xurra el 2014 s'ha mantingut a nivells semblants o un punt 

superiors  als  del  2013 a  la  ZEPA  de  Balaguer,  amb  3-4  (5) 

parelles.

• El  sisó,  coincidint  amb la forta regressió  que viu  aquests  darrers 

anys  a  Catalunya,  ha  vist  com  el  2014  s'ha  reduït 

substancialment el nombre de mascles a la ZEPA de Balaguer, 

tot i els guarets  faunístics, en els que s'ha continuat concentrant el 

gruix dels exemplars.

• La terrerola  vulgar,  que viu  una  situació  dramàtica  al  secà  de 

Balaguer  i  a  Catalunya,  desprès d'un 2013 sense observacions,  el 

2014  a  estat  novament  visualitzada  en  un  dels  guarets  de 

compensació de Sorigué,  sense que vulgui dir  però que l'espècie 

mostri símptomes de recuperació.

• Al costat negatiu cal esmentar el poc respecte que han mostrat 

per les masses comunes alguns dels veïns  de  les  mateixes i 

altres usuaris de la ZEPA, que les han travessat repetidament i fins 

i tot  n'han sembrat franges, fets que posen greument en perill  els 

valors ecològics d'aquestes finques.

Com a resum final,  malgrat alguns problemes  que cal continuar treballant 

per  corregir, les  masses  comunes,  juntament  amb  els  guarets  de 

compensació, potencien clarament l'avifauna estèpica del secà de Balaguer i 

permeten l'existència d'espècies que sense els mateixos serien molt més 

rares o inexistents com el cas de la xurra. Aquest fet evidencia l'èxit de la 

gestió realitzada i l'assoliment de bona part dels objectius fixats, fet que ens 

indica que tot i que la superfície per ara gestionada sigui encara insuficient 

es va en la bona direcció.
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