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IV Marxa dels Monestirs
Espais protegits de Collserola

La nostra marxa recorre camins i corriols del Parc Natural de Collserola, amb 8.460 ha
aquest parc és el pulmó de Barcelona i es troba envoltat de 9 municipis que participen en
la seva gestió en forma de consorci.

En el parc natural hi ha 2 reserves naturals, la de La Rierada-Can Balasc i la de la font
Groga. L’any passat la marxa ens va acostar a la Font Groga i el consorci gestor del Parc
ens va modificar el recorregut per evitar travessar-la.
Aquest any ens acostem la Reserva Natural Parcial de La Rierada i Can Balasc i de
la mateixa manera que l’any passat el recorregut ha estat modificat.
Les raó d’aquest canvi és la preservació de l’entorn natural. Precisament aquesta setmana
aquest fet ha estat notícia a Tv3.
Veure Notícia
Can Balasc s'ha convertit en un dels equipaments més importants del parc,
principalment per les tasques de divulgació però també perquè és Estació Biològica i
seu de Centre de Recuperació de Fauna Salvatge.
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Can Balasc, Aula d'Educació Ambiental
L'Aula d'Educació Ambiental proposa un seguit d'activitats educatives, adreçades al
Batxillerat, Cicles Formatius i Universitat, que tenen com a objectiu investigar i aprofundir
en el coneixement i la gestió al Parc. També es realitzen altres propostes específiques,
com presentacions del Parc o sessions sobre temes concrets, a petició dels responsables
dels diferents grups.

Centre de Recuperació de Fauna Salvatge
El centre acull animals salvatges de tota mena, malferits o malalts, mamífers, rèptils, aus,
sobretot rapinyaires, etc. els podem trobar a prop, a Collserola. Provinents de tot l'àmbit
metropolità de Barcelona, molts víctimes d'atropellaments, i trets de perdigons.
El centre disposa d'una sala de cures on es poden realitzar operacions quirúrgiques
senzilles i on es realitzen també les necròpsies dels animals morts que no s'han pogut
salvar.

Estació Biològica del Parc de Collserola
L'Estació Biològica es dedica a la realització dels diversos estudis de recerca i seguiment
sobre medi natural que es duen a terme al Parc.
Entre les activitats hi ha l'anellament d'ocells i seguiment de l'avifauna del parc amb la
col·locació de caixes niu, etc... També s'hi van fer els estudis sobre els d’amfibis i rèptils
de la població de la zona del pantà de Vallvidrera.
També s'hi han fet estudis sobre els eriçons, mosteles, teixons, esquirols, ratolins de bosc,
etc... No hi podien faltar estudies sobre els gossos abandonats o el porc senglar.
Em seleccionat un parell d'espècies de tota aquesta diversitat.
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L’Esquirol (Sciurus vulgaris)
Es tracta d'un mamífer petit de la família dels
rosegadors present al Parc de Collserola. El seu
cos mesura entre 19 i 23 cm i la cua entre 15 i 20.
Es tracta d'un autèntic acròbata que salta entre les
branques dels arbres.
Es omnívor però s'alimenta de llavors d'arbres
(pinyons, avellanes, glans, nous, castanyes) i
també de bolets i fruits del bosc. Els agafa amb les
potes del davant, els pela i se'ls menja.
La fragmentació del seu habitat (carreteres, tales d'arbres) juntament amb els
atropellaments han fet que la població d'aquest mamífer hagi disminuït els darrers 25
anys.

La Guineu (Vulpes vulpes)
És un dels grans mamífers del parc, és de la
família dels cànids. Un adult pot arribar a pesar 10
o 11 kg i mesurar fins a 85 cm. La seva cua pot
arribar a mesurar 55 cm.
Les poblacions de guineu estan distribuïdes arreu
del Parc, solen buscar arées amb presencia
humana doncs hi troben aliment això fa que solen
ser víctimes d'atropellaments i que n'hi hagi sovint
al centre de recuperació de Fauna. Actualment
se'n fa radio-seguiment d'algun exemplar.
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