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Resum 

 
La gran extensió de línies elèctriques que recorre el nostre paisatge té un efecte en el medi que 
l’envolta, i un dels impactes més importants són els accidents a les comunitats d’ocells, ja sigui per 
electrocució o col·lisió. Un dels grups més perjudicats són els rapinyaires, ja que utilitzen 
freqüentment els pals elèctrics com a posadors, i de manera general són espècies amb poblacions 
reduïdes i un estat de conservació millorable.  
 
Aquest projecte vol analitzar aquesta problemàtica al massís d’Ardenya o de Cadiretes, situat al 
litoral català, entre les comarques de la Selva, el Gironès i el Baix Empordà. La seva singularitat 
geològica i el seu patrimoni natural l’engloben com a espai PEIN, i el fan un hàbitat favorable per 
algunes espècies de rapinyaires rupícoles amb problemes de conservació, com són el duc (Bubo 
bubo), el falcó pelegrí (Falco peregrinus) o l’àguila cuabarrada (Aquila fasciata). És per això que durant 
els mesos de febrer i març de 2015 s’han mostrejat uns 40 km de línia elèctrica d’alta tensió, 
corresponent al 70% del quilometratge total. S’ha buscat indicis d’electrocucions (com grups de 
plomes, cadàvers o restes de carcasses) sota les torres. S’ha GEO localitzat els pals elèctrics, i s’han 
fotografiat i catalogat segons la seva perillositat. Aquesta classificació s’ha fet tenint en compte un 
seguit de variables, relatives a la configuració de la torre i també al medi que l’envolta, seguint la 
metodologia de Tintó et al. (2010).  
 
Les evidències d’electrocucions han estat poques, amb una unitat mostral de 4 per les 357 torres 
mostrejades. Tot i això, es considera un valor molt inferior al real, i l’explicació s’adjudica a la retirada 
de cadàvers electrocutats per mamífers carnívors, ja que s’ha trobat excrements seus als peus de 
torres que demostren la seva recurrència sota les línies elèctriques. Paral·lelament, s’ha cartografiat 
la pràctica totalitat de les línies d’alta tensió del massís, i s’ha dissenyat mesures de correcció per a 
les 9 torres més perilloses des d’un punt de vista de la conservació. S’ha realitzat també dos censos 
específics per conèixer la comunitat de rapinyaires, que sumat a les observacions aportades des 
d’altres fonts bibliogràfiques ha donat una llista de 18 espècies d’aus rapinyaires que habiten al 
massís o que el poden freqüentar.  
 

Abstract 

 
The large stretch of power lines that are found in our landscapes has an effect on the environment 
they surround, and one of their most important impacts are the accidents with the bird community, 
either by electrocution or collision. The most affected group are the birds of prey, given that they 
frequently use the electric posts for perching and, in general, they are species with reduced 
populations and with an improvable conservation status.   
 
This project aims to analyse these problems in the mountain range of Ardenya or Cadiretes, located 
in the Catalan coast, between the regions of la Selva, el Gironès and el Baix Empordà. Its geological 
singularity and its natural heritage have included that area as a PEIN, and made the region a 
favourable habitat for some endangered raptor species associated with rock massifs, as the great 
owl (Bubo bubo), the peregrine falcon (Falco peregrinus) or the bonelli’s eagle (Aquila fasciata). Due 
to that fact, during the months of February and March, about 40 km of the high power lines were 
sampled, corresponding to the 70% of their total expanse. Electrocution evidences (as groups of 
feathers, corpses or rests of carcasses) have been searched under the utility pole, which have been 
geo located, photographed and catalogued according to their potential danger. This classification 
has been done taking into account an assembly of variables, related to the tower configuration and 
also to the environment their surround, following the methodology done by Tintó et al. (2010).   



We’ve found few electrocution evidences, with a sample unit of 4, for all the 357 utility poles 
sampled. Nevertheless, the result value is considered a lot lower than the actual would be, and its 
explanation would be allocated by the carnivorous mammals which move away the bird corpses. This 
statement is reinforced by the excrements of those found regularly on the posts bases, which 
demonstrate their recurrence under the power lines. At the same time, the virtually totality of high 
power lines have been placed in a map, and some corrective measures have been designed for the 9 
most dangerous utility poles, from a conservative insight. Two specific censuses for studying the 
raptors community have been done, which considered together with the observations brought by 
other bibliographic sources, have given an 18 species list of birds of prey that inhabit in the mountain 
range or that may frequent it.   
 

Resumen 

 
La gran extensión de líneas eléctricas que recorre nuestro paisaje tiene un efecto en el medio que le 
envuelve, y uno de los impactos más importantes son los accidentes con la comunidad de pájaros, ya 
sea por electrocución o colisión. Uno de los grupos más perjudicados son las rapaces, ya que utilizan 
frecuentemente los postes eléctricos como posaderos, y, de modo general, son especias con 
poblaciones reducidas y un estado de conservación mejorable.  
 
Este proyecto analiza esta problemática en el macizo d’Ardenya o de Cadiretes, situado al litoral 
catalán, entre las regiones de la Selva, el Gironès i el Baix Empordà. Su singularidad geológica y su 
patrimonio natural lo engloban como espacio PEIN, y lo hacen un hábitat favorable para algunas 
especies de rapaces rupícolas como el búho real (Bubo bubo), el halcón peregrino (Falco peregrinus) 
o el águila-azor perdiguera (Aquila fasciata).  Por eso, durante los meses de febrero y mayo de 2015 se 
ha muestreado unos 40 km de línea eléctrica de alta tensión, correspondiendo al 70% de su 
kilometraje total. Se han buscado indicios de electrocuciones (como grupos de plumas, cadáveres o 
restos de carcasas) debajo las torres. Los postes eléctricos se han GEO localizado, fotografiado y 
catalogado según su peligrosidad. Esta clasificación se ha realizado teniendo en cuenta una serie de 
variables, relativas a la configuración del poste o al medio que le rodea, según la metodología de 
Tintó et al. (2010).    
 
Las evidencias de electrocuciones han sido pocas, con una muestra de 4 por las 357 torres 
muestreadas. No obstante, se considera un valor muy inferior al real, y la explicación se adjudica a la 
retirada de cadáveres electrocutados por parte de mamíferos carnívoros, ya que sus abundantes 
heces encontradas en los pies de los postes demuestran su recurrencia debajo las líneas eléctricas.  
Paralelamente, se han cartografiado la práctica totalidad de líneas de alta tensión del macizo, y se 
han diseñado medidas de corrección para las 9 torres más peligrosas desde un punto de vista 
conservacionista. Se ha realizado también dos censos para conocer la comunidad de rapaces, que 
sumado a las observaciones aportadas por otras fuentes bibliográficas, han resultado en una lista de 
18 especies de rapaces que habitan en el macizo o que lo pueden frecuentar.  
 
 

 
 
 
 

  



ÍNDEX 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓ .................................................................................................................................. 1 

 

OBJECTIUS .......................................................................................................................................... 3 

AIMS ..................................................................................................................................................... 3 

 
CARACTERITZACIÓ DE LA ZONA D’ESTUDI ........................................................................... 4 

Situació ............................................................................................................................................................... 4 

Característiques generals...............................................................................................................................5 

Vegetació ............................................................................................................................................................ 6 

Fauna ................................................................................................................................................................... 7 

 

METODOLOGIA ................................................................................................................................. 9 

Cartografiar les línies elèctriques d’alta tensió i mostreig d’ocells ...................................................... 9 

Catalogar les línies elèctriques segons perillositat ................................................................................. 10 

Comunitat d’ocells rapinyaires ................................................................................................................... 13 

 
RESULTATS i DISCUSSIÓ .............................................................................................................. 14 

Cartografiar les línies elèctriques d’alta tensió i mostreig d’ocells  ................................................... 14 

Catalogar les línies elèctriques segons perillositat  ............................................................................... 15 

Aplicació de mesures de correcció per mitigar danys ........................................................................... 18 

Comunitat d’ocells rapinyaires ................................................................................................................... 21 

 

CONCLUSIONS ................................................................................................................................. 26 

CONCLUSIONS ................................................................................................................................ 27 

 
BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................................. 28 

 
 

 



2015. Efectes de les infraestructures elèctriques sobre els ocells a l’EIN de Ardenya-Cadiretes  

1 

INTRODUCCIÓ 
 

La necessitat d’abastir cada urbanització del territori amb subministrament elèctric, sumat a la 
inviabilitat de soterrar el cablejat a escala general, fan que el nostre paisatge estigui replè de línies 
elèctriques.  Aquestes creen un impacte antròpic en el medi que té implicacions a nivells diferents: 
paisatgístic, canvis en l’hàbitat, contaminació electromagnètica, i interacció amb la fauna (Ferrer, 
2012).  
És aquest últim impacte el més problemàtic des del punt de vista de la biologia de la conservació; i, 

particularment, els accidents amb aus són els que han tingut més ressò.  

Tot i que fa més de 100 anys que aquesta problemàtica està descrita, es desconeix bastant com afecta 

la conseqüent mortalitat a les poblacions salvatges d’ocells i a la seva dinàmica poblacional (Bevanger, 

1998). A més, durant aquest temps bàsicament s’ha tractat a països d’Europa, Nord Amèrica o Sud 

Àfrica, sigui pels problemes de talls en el subministrament elèctric  que causen aquests accidents i/o 

per la major consciència científica de conservació de les espècies més perjudicades (Bevanger, 1998).  

Podem distingir dos tipus d’accidents: la col·lisió de les aus amb els fils elèctrics, i la seva electrocució a 

les torres.    

 La col·lisió als fils no mata als ocells per electricitat, si no que 

correspon al xoc físic de les aus quan volen perpendicularment al 

sentit dels fils i no els poden evitar a temps. Aquest cop sol 

provocar lesions greus o mortals a l’animal, fent-lo caure malferit 

i sense poder volar, vulnerable a depredadors i sentenciat a morir. 

Els taxons d’ocells que més tenen aquest tipus d’accident són els 

que volen en grup i amb un vol poc hàbil i pesat, com són els 

anàtids, els gruïformes, els gal·liformes i fins i tot els ciconiformes 

(Janss, 2000; Martin & Shaw, 2010). A més, les col·lisions són més 

comunes en condicions de baixa visibilitat, com en vols 

crepusculars, o  en volades d’estols espantats, etc.  Així, quan el 

grup detecta els cables, ja és massa tard per evitar-los. Sovint, a 

més, xoquen contra el cable de terra, més fi, menys visible i 

col·locat sobre els altres, perquè havent vist a temps els cables 

conductors d’electricitat els intenten sobrevolar per evitar-los 

(Ferrer, 2012).   

 

L’electrocució d’aus en línies elèctriques és un problema que afecta a moltes espècies d’ocells, que les 

utilitzen com a suport per descansar o com a posador per tenir bona visibilitat del seu entorn (Moleón 

et al., 2007; Ferrer, 2012). Molts petits ocells utilitzen, inofensivament per a ells, el cablejat de les línies 

com a suport, reposant sobre un sol fil. El conflicte, però, arriba quan un individu d’una mida prou 

gran, posat sobre les torres, toca amb dues extremitats diferents dos cables conductors, que porten 

l’electricitat, o bé un cable conductor i una estructura en contacte amb el terra (fase-terra), que sol 

correspondre a la torre en sí. Aquest fet porta al pas de l’electricitat per dins seu i a l’electrocució 

immediata de l’ocell.  

 

 

 

 

Cable de 

terra 

Figura 1: Torre elèctrica de 
Cadiretes amb el cable de terra 
assenyalat 
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La tipologia i morfologia de les torres són de gran importància per determinar la perillositat d’aquestes 

de cares a l’electrocució d’ocells, i per això darrerament hi ha estudis que han intentat determinar 

quines són les variables més influents (Tintó  et al., 2010; Janss, 2000).  

 

També és cert les companyies elèctriques han millorat els models de 

les torres que es construeixen, per fer-los menys perillosos, i que 

s’han aplicat mesures correctores en algunes línies problemàtiques, 

com són la col·locació d’elements dissuasius o de materials aïllants, 

per evitar l’ús de les torres com a posadors o per dificultar el 

contacte fase-terra, respectivament (Janss, 2000; Ferrer, 2012).  

 

 

 

 

 

Els rapinyaires són un grup molt afectat per aquesta amenaça, ja que utilitzen freqüentment les torres 

com a posadors, per controlar bé el territori o buscar preses, i a més tenen prou envergadura com per 

fer el contacte fase-terra. Són, a més, un grup ja de per si amb poblacions poc nombroses, i per tant 

més susceptibles a les mortalitats causades per les electrocucions. En particular, espècies vulnerables 

com el duc (Bubo bubo) o l’àguila cuabarrada (Aquila fasciata),  ambdues presents i reproductores al 

Massís d’Ardenya (FRACTALIA, 2006; Anuari de la Vall de Ridaura, 2014), són les que més perjudicades 

es veuen per aquesta problemàtica. Es considera que els accidents amb línies elèctriques són una de 

les principals  amenaces de l’àguila cuabarrada a la península Ibèrica, causant desenes de morts 

anualment, i que afecta sobretot a les àrees de dispersió de l’espècie, essent la majoria de morts 

individus joves (Moleón et al., 2007).  

 

Per poder comprovar la perillositat del conjunt de línies elèctriques presents a Ardenya se n’ha fet un 

mostreig extensiu,  per catalogar-les i detectar carcasses d’aus mortes al terra, que s’atribuirien a una 

electrocució o col·lisió depenent de la situació. Un factor que cal tenir en compte és la presència de 

mamífers carnívors, que poden actuar recollint i emportant-se els cadàvers caiguts com a aliment, 

infravalorant així el nombre real de morts  per culpa de les línies (Ferrer, 2012). 

   

Figura 2: Esquema dels dos tipus d’electrocució 
segons el contacte. 
 
En el primer cas, fase-fase, el corrent d’un cable 
passa a través de l’ocell fins al segon cable que 
està tocant.  No s’ha de donar precisament a la 
torre, pot ser al llarg de tot el cablejat.  
 
En el segon cas, el corrent que passa pel cable 
conductor superior (aïllat de la torre per tres 
aïllants) i travessa l’ocell fins a la pota, que toca 
la torre metàl·lica, en contacte amb el terra.  
 
Font: Projecte LIFE06NAT/E/000214 

Figura 3: Mesura de correcció d’una torre elèctrica, amb el cablejat proper a la torre aïllat amb tubs de plàstic.  
Font: MADEL S.C.A. http://www.madelsca.com/imagenes/ofertas/avifaunatubo.jpg  
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OBJECTIUS 

 
1. Cartografiar sobre un mapa les línies elèctriques d’alta tensió del Massís de Cadiretes. 

 

2. Catalogar les línies elèctriques segons la seva perillositat, de cares a l’electrocució 

d’aus. 

 
3. Dissenyar mesures de correcció a les torres elèctriques classificades com més 

perilloses, per mitigar els danys que causen a l’avifauna.  

 
4. Descriure la comunitat d’aus rapinyaires que habita en el massís 

 
 

 

 

AIMS 

 

 

1. Place on a map the high power lines of the Cadiretes mountain range.  

 

2. Catalogue the power lines according to their potential danger, from the bird 

electrocutions insight.  

 
3. Design corrective measures for the utility poles classified as the most dangerous ones, 

so as to mitigate the damages they cause to the birdlife.   

 
4. Describe the raptor community living in the mountain range.  
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CARACTERITZACIÓ DE LA ZONA D’ESTUDI 

SITUACIÓ 

 

El Massís d’Ardenya, també anomenat Massís de Cadiretes, està situat entre les comarques del 

Gironès, la Selva i el Baix Empordà, dins la província de Girona, a Catalunya.  S’estén pels municipis de 

Llagostera, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro, Caldes de Malavella, Lloret de Mar, Tossa de 

Mar i Vidreres.  

 

Es tracta d’un espai natural de relleu muntanyós de caràcter granític, i la cota màxima es troba al Puig 

de Cadiretes, de 518 metres. Altres pics destacats com són Montagut (505 m), el Puig de les Cols o el 

Montclar, ambdós de 417 metres (Diputació de Girona1).  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Localització del massís d’Ardenya - Mapa topogràfic,  ortofoto,  mapa de relleu  
Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)  
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

 

La localització del massís és rellevant si tenim en compte el bon estat de conservació en el qual es 

manté: es troba al litoral català, al mig de la Costa Brava. Una zona urbanísticament molt transformada 

pel turisme i el creixement de la població durant les darreres dècades, amb el conseqüent 

deteriorament de la qualitat ambiental del territori. Limitat per nuclis urbans densos com són Sant 

Feliu de Guíxols (pel nord) amb Platja d’Aro i Palamós a prop, i Tossa de mar i Lloret de Mar pel sud, 

s’ha de valorar positivament l’estat de conservació ambiental del massís d’Ardenya. És per això que 

aquesta zona (amb representació terrestre i marina, veure Figura 5) s’inclou dins el Pla d’Espais 

d’Interès Natural de la Generalitat, aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de desembre (Generalitat de 

Catalunya2).  En total, unes 10.000 hectàrees d’EIN (ES5120013), que es corresponen amb la mateixa 

superfície, deixant de banda una part de l’àrea marina, amb la Xarxa Natura 2000 (Xarxa Natura 

20003).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al llarg dels 6 kilòmetres de costa, amb vessants rocosos  i abruptes, trobem altres petits nuclis urbans 

o urbanitzacions com són Canes de Canyet, Giverola o Salions; i al mig del massís trobem Sant Grau, 

amb la seva església.  A més, l’accessibilitat a diferents massís està facilitada per camins forestals 

abundants, com per exemple una xarxa de camins de BTT per a ciclistes de muntanya, o rutes pels 

muntanyistes que porten als diferents pics.   

 

Pel que fa a la hidrografia, Ardenya conté diferents conques hidrogràfiques, com la del riu Ridaura o la 

de la riera de Tossa, acollint molts torrents o petites rieres, que porten l’aigua fins a mar o que la 

recullen en rieres cap a l’interior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6:  
Vista del massís de Cadiretes. 
Cingles de la part est, entre el 
Montclar i Pedralta.   
 

Figura 5: Superfície de Xarxa Natura 2000 
d’Ardenya.  
Codi EIN: ES5120013 
 
El mateix espai (limitat a unes 9200 ha) 
també està catalogat com a LIC (Lloc 
d’Importància Comunitaria) i ZEPA (Zona 
d’Especial Protecció per a les Aus) 

 
Font: Generalitat de Catalunya. Formularis 
oficials i fitxes de la Xarxa Natura 2000.   
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VEGETACIÓ 

 

El paisatge és típic del clima mediterrani, amb una 

superfície dominada per bosc, principalment per suredes 

(Quercetum ilicis gallo-procinciale suberetosum), que 

permeten el creixement de sotabosc, amb espècies 

acompanyants com el cirerer d’arboç (Arbutus unedo) o 

l’arítjol (Smilax aspera).  En les zones més obertes trobem 

brolles silicícoles (Cisto-Lavanduletea), on abunden 

espècies com l’estepa borrera (Cistus salvifolius), el bruc 

boal (Erica arborea), la gatosa (Ulex parviflorus) o el 

ginebre (Juniperus communis). També són comuns els 

alzinars litorals (Viburno tini-Quercetum ilicis) i les pinedes, 

sobretot de pi blanc (Pinus halepensis) o pi pinyer (Pinus 

pinea), típiques al vessant que dóna a la costa  (Generalitat 

de Catalunya2).  

 

A les valls i obagues més humides les condicions han afavorit alguns 

elements o comunitats vegetals més típicament atlàntiques o 

eurosiberianes (Diputació de Girona1, Generalitat de Catalunya2), 

com vernedes (Lamio-Alnetum) o castanyedes, acollint algunes 

poblacions relictes d’espècies de flora d’afinitat atlàntica, com és el 

cas del briòfit Sphagnum subnitens, una molsa protegida 

(Generalitat de Catalunya2). Altrament, tot un conjunt de petites 

plantes anuals però força rares a Catalunya, i per tant d’un alt 

interès conservacionista, creixen entre clarianes o en racons humits: 

Helianthemlon sp., Ophiglossum lusitanicum, Isoetes duriei, Teline 

linifolia... 

 

Part d’aquest massís són formacions de blocs granítics, que formen 

un paisatge de cingles d’alt interès geològic i ecològic, per la flora i 

fauna associades (Diputació de Girona1). Algunes de les poques 

espècies rupícoles que sobreviuen en aquestes superfícies de roca 

nua són l’asarina (Antirrhinum asarina), els barretets (Umbiculus 

rupestris), o alguns crespinells (Sedum sp).  

 

Alguns vessants de costa, abruptes i escarpats pel dinamisme del mar, presenten un relleu similar. En 

aquestes roques litorals hi creix el fonoll marí (Crithmum maritimum), el cascall marí (Glaucium flavum) 

o el rave de mar (Cakile marítima). Ja a nivell marí, gràcies a la transparència de l’aigua i a la bona 

insolació, trobem comunitats algals sanes que arriben a bastants metres de profunditat. A més, en 

alguns trams es conserven bioconcrecions algals, com el grapissar (Generalitat de Catalunya2).  

 

Aquesta singularitat paisatgística, botànica i geològica, sumat a un bon estat de conservació de la 

zona, fan que el Massís de Cadiretes estigui inclòs en el Pla d’Espais d’Interès Natural de la Generalitat 

de Catalunya.  

 

Figura 8:  Lliri nan (Iris lutescens)  
Fotografiat el 8/3/14 al cim de 
Montclar  

Figura 7:  Suro (Quercus suber)   
Fotografiat el 16/2/15 al centre del Massís.  
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FAUNA 

 

A nivell d’invertebrats, hi ha poca informació sobre la diversitat que alberga el massís. Essent però, un 

paisatge amb hàbitats variats i diferències de relleu i exposició climàtica, és segur que moltes espècies 

hi habiten, sobretot tota mena d’artròpodes (FRACTALIA, 2006). En ambients rocallosos amb 

vegetació es formen diferents microhàbitats que afavoreixen la diversitat i abundància d’aquests 

invertebrats, com són els miriàpodes,  o una gran varietat d’insectes, entre ells aràcnids i formigues. En 

les valls humides hi abundaran altres tipus d’insectes, a més dels invertebrats aquàtics.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrant en els vertebrats, tenim poca representació fluvial de peixos, ja que els corrents d’aigua són 

molt petits, tot i que en el riu Ridaura o rieres més grans trobem les espècies típiques d’aquests 

ambients, com el barb de muntanya (Barbus meridionalis) o l’anguila (Anguila anguila).  A nivell marí 

trobem peixos de roca com el nero (Epinephelus marginatus), el sard imperial (Diplodus cervinus) o el 

corball (Sciaena umbra).  

 

Pel que fa a l’herpetofauna, la diversitat d’ambients . Els nombrosos torrents, surgències d’aigua i 

ambients humits són adequats per espècies d’amfibis com són la salamandra (Salamandra 

salamandra), el tritó palmat (Triturus helveticus) o el gripau comú (Bufo spinosus). D’altra banda, els 

rocams i paisatges oberts són ideals per rèptils com són la serp verda (Malpolon monspessulanus), la 

serp blanca (Rhinechis scalaris), el llangardaix ocel·lat (Timon lepidus) o les abundants sargantanes de 

paret (Podarcis hispanica) i dragons comuns (Tarentola mauritanica). Cal destacar també la presència 

de dragó rosat (Hemidactylus turcicus), una espècie bastant escassa a Catalunya i típica d’ambients 

rocosos (FRACTALIA, 2006).  

   

Figura 9:  Processonària del pi (Thaumetopoea pityocampa)  
Fotografiades el 8/3/14 a prop de Sant Grau    

Figura 10:  Posta de gripau comú (Bufo spinosus)  
Fotografiada en un torrent del massís el 6/3/15  

Figura 11:  Serp blanca (Rhinechis scalaris)  
Fotografiada prop de Canyet el 13/2/15 
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Els grups de vertebrats més ben descrits en el massís són els mamífers i, sobretot, les aus, el grup que 

ens interessa en aquest projecte. 

 

En el grup de mamífers destaquen sobretot els 

carnívors: la guineu (Vulpes vulpes), la geneta (Geneta 

geneta), la fagina (Martes foina) i el teixó (Meles meles).  

L’esquirol (Scirus vulgaris) i el conill (Oryctolagus 

cuniculus) també són presents, el lagomorf sobretot a 

la plana de més a l’interior. Altres espècies més 

discretes de microfauna, com el ratolí de bosc 

(Apodemus sylvaticus) probablement també són més 

presents del que sembla.   

 

 

 

 

Per últim, d’ocells n’hi trobem un enorme ventall. Per una banda, de 

rapinyaires hi podem trobar moltes d’espècies, algunes més 

forestals, com l’esparver vulgar (Accipiter nissus) o l’astor (Accipiter 

gentilis). També l’àguila marcenca (Circaetus gallicus), a l’estiu, i els 

aligots (Buteo buteo) i xoriguers (Falco tinnunculus), que són més 

comuns prop de la plana. Els rocams permeten l’establiment 

d’espècies d’alt interès de conservació, com són el falcó pelegrí 

(Falco peregrinus), el duc (Bubo bubo) o l’àguila cuabarrada (Aquila 

fasciata).  

 

Pel que fa les masses forestals, trobem els moixons típics d’aquest 

ambients,  com les mallerengues, el cargolet (Troglodytes 

troglodytes) o el tord (Turdus philomelos), però també el picot 

garser gros (Dendrocopos major), el gaig (Garrulus glandarius) i el 

tudó (Columba palumbus). A les brolles més obertes abunden els 

tallarols, especialment el capnegre (Sylvia melanocephala) i també 

l’escassa i localitzada tallareta cuallarga (Sylvia undata). La cotxa 

fumada (Phoenicurus ochruros), el roquerol (Ptyonoprogne rupestris) 

i també la merla blava (Monticola solitarius) freqüenten els rocams, i 

el corb marí emplomallat (Phalacorax aristotelis) cria en algun punt dels penya-segats marins.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12:  Conill de bosc (Oryctolagus cuniculus)  
atropellat prop de Santa Cristina d’Aro. 11/3/15 

Figura 13:  Xoriguer comú (Falco 
tinnunculus)  en uns camps prop 
de Llagostera. 26/1/15 
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METODOLOGIA 

1. Cartografiar les línies elèctriques d’alta tensió i mostreig d’ocells 

 

Durant tot el febrer i principis de març es van mostrejar les línies elèctriques de l’àrea buscant 

carcasses d’ocells electrocutats, i fotografiant i geolocalitzant les torres. Interessen les torres d’alta 

tensió, les que porten com a mínim 3 cables, i s’exclouen aquelles més secundàries, amb un de sol, 

baixes, i molt abundants prop de nuclis urbans. Preliminarment, utilitzant l’aplicació on-line 

d’INSTAMAPS (www.instamaps.cat), de l’ICGC, s’havien marcat les línies que es veien sobre el mapa, ja 

que moltes d’elles formen un camí desbrossat o tenen trams sense cobertura vegetal que es veuen 

des de la vista aèria i permeten intuir el recorregut de la línia.    

 

El mostreig in situ va començar el dia 26 de gener de 

2015 i va acabar el 6 de març. El procediment es basava 

en caminar resseguint el cablejat si això era possible, 

buscant sempre cadàvers al terra, sobretot sota les 

torres, en un radi de fins a 10 metres si el sotabosc ho 

permetia. Aquesta és l’àrea on esperaríem trobar 

cadàvers d’ocells electrocutats (Tintó et al., 2010). En 

cas de trobar-ne, es recollien i s’emportaven les 

carcasses havent anotat la seva procedència.  Quan no 

hi havia camí per seguir per sota els cables, com és el 

cas de la línia més gran o d’altres petites en què el 

sotabosc cobria massa,  les bardisses impedien el pas o 

el relleu impossibilitava avançar, es buscaven senders 

que rodegessin fins a arribar a la següent torre. En les 

línies altes i amb torres distanciades, quasi sempre hi 

havia un camí més o menys gros pel qual s’arribava al 

següent peu, segurament per fer-ne la revisió i 

manteniment. En algunes valls i trams concrets amb 

moltes bardisses no es va poder accedir a algunes 

torres, deixant-ne alguna sense geolocalitzar entre 

d’altres de mostrejades. Un cop s’arribava a cada peu, a part de revisar la presència de carcasses, es 

fotografiava la part superior de la torre, per classificar-les individualment a posteriori, i li s’adjudicava 

unes coordenades, que s’han aconseguit mitjançant un GPS cedit pel departament d’ambientals de la 

Universitat de Girona, un GARMIN LEGEND HCX.   

 

Durant el mostreig, a més, es censaven les espècies d’ocells que detectava, tant auditivament com per 

observació. Intentava fer aquests censos a les hores del matí, que són les més adequades, i en els 

mostreigs de tarda m’abstenia de fer el recompte de passeriformes i només em fixava en rapinyaires.  

 

A part de cadàvers electrocutats, als peus de torre vaig trobar altres restes biològiques d’interès, com 

són  plomes o excrements de mamífer. Per la confirmació de la identitat d’algunes plomes vaig utilitzar 

Figura 14:  Camí sota la línia B.  11/3/15 

http://www.instamaps.cat/
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el llibre de Roy Brown, John Ferguson et al. (1987). Per les deposicions, en vaig recollir algunes 

mostres per identificar i fotografiar un cop al departament.  

 

Amb tota la informació cartogràfica passada a l’excel, mitjançant l’aplicatiu on-line INSTAMAPS 

(www.instamaps.cat), de l’Institut de Cartografia i Geologia de Catalunya (ICGC), s’ha pogut marcar 

sobre un mapa totes aquestes línies.  

 

La delimitació geogràfica de la zona de mostreig 

queda marcada per les carreteres que engloben 

l’EIN:  

- Per la part Oest, Tossa de Mar i la carretera 

de Tossa (GI-681)  

- Per la part Nord, abans de Llagostera, la 

carretera C-35 

- Al Nord-Est enllaça amb la C-65 

- Fins arribar a Sant Feliu de Guíxols, el límit  

- Est el marca la C-250 

 

 

 

2. Catalogar les línies elèctriques segons perillositat  

 
La metodologia utilitzada es basa sobretot en l’article d’Albert Tintó et al. (2010), encara que també 

s’ha tingut en compte l’article Ferrer (2012).  En aquest segon s’avalua la perillositat de les torres 

basant-se en els cadàvers trobats sota cadascuna, fent un tractament estadístic amb regressions 

multivariants per determinar quines són les variables influents d’entre les 12 analitzades. En el nostre 

cas no es van trobar suficients carcasses com per fer un anàlisi estadístic representatiu.  Per això, 

s’utilitzen directament les variables considerades perilloses per Tintó et al. (2010) (Taula 2). Com que la 

metodologia era igual i la zona d’estudi és a la mateixa regió (Catalunya), és segur que el model és 

perfectament aplicable al Massís de Cadiretes. De fet, un dels objectius de l’article de Tintó et al. (2010) 

era poder actuar de model referent per la identificació i correcció de torres perilloses.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15:  Delimitació de la zona de mostreig  

Taula 1:  Variables analitzades per Tintó et al, 2010.  Es marquen en negreta les influents en el model (p<0.05) 

VARIABLE P-valor de 2 VARIABLE P-valor de 2 

Conductivitat p<0.001 Topografia p<0.001 

Conductors p<0.05 Prominència p<0.001 

Elements tècnics p<0.01 Punts amb aigua p = 0.179 

Configuració p<0.001 Infrastructures p = 0.078 

Hàbitat p<0.001 Carreteres p = 0.293 

Cobertura vegetal p<0.001 Presència de conills p<0.001 
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Taula 2:  Variables i categories analitzades per Tintó et al, 2010; amb explicacions per cada categoria 
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La variable RABBI no es tindrà en compte ja que en el mostreig de camp no es va detectar la presència 

de conills (excepte un de mort) i no es pot assegurar la seva presència / absència per zones. És lògic, 

però, que els conills són més presents a les zones de plana i paisatges oberts, i no en els boscos en les 

parts més altes del massís. La variable OVERHANGING té un altre problema, ja que durant el mostreig 

em vaig basar analitzar les característiques de les torres i no de l’hàbitat, que faria posteriorment 

mitjançant visualitzadors cartogràfics. Així, no vaig pensar a comprovar si les torres eren el punt més 

alt en 50 metres a la rodona, i a posteriori no ho puc assegurar en totes les torres perquè en un radi tan 

gran tant el relleu com la presència d’arbres d’alçada desconeguda dificulta aquest criteri.  Tot i així, la 

influència de la prominència es veu ben reflectida en la variable TOPOGRAFIA, que té en compte si la 

torre es troba en un pic o cresta de muntanya, i per tant és més atractiu pels rapinyaires com a 

posador. Aquesta variable s’ha analitzat mitjançant la capa específica de relleu de l’instamaps. La 

variable CONDUCTIVITAT també ha sigut modificada, ja que totes les línies amb conducte de terra eren 

metàl·liques, i per tant la categoria “EARTH” no tenia sentit separada de “METAL”. S’ha modificat amb 

el criteri del treball de Ferrer et al, 2012, de manera que s’ha substituït per MATERIAL, depenent del 

material que forma les torres elèctriques: fusta, formigó, i metall.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Finalment, i tenint en compte aquestes modificacions, el model utilitzat en el meu treball final de grau 
ha estat el que es presenta a la Taula 4: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 4:  Model ponderat per quantificar la perillositat de cada torre elèctrica, amb les 7 variables 

VARIABLES I CATEGORIES PONDERACIÓ VARIABLES I CATEGORIES PONDERACIÓ 

MATERIAL  (/2) TOPOGRAFIA (/2) 
Fusta [WOOD] 
Formigó [CONC] 
Metall [METAL] 

0 
1 
2 

Pic o cresta [RIDGE] 
No pic o cresta [a] 

2 
0 

CONDUCTORS  (/1) HÀBITAT (/2) 
Tots suspesos [a] 
Parcialment exposats [PAREX] 
Principalment exposats [PRIEX] 
Totalment exposats [ALLEX] 

0 
0 
1 
1 

Urbà [a] 
En mosaic [MOSAI] 
Matollar [SCRUB] 
Forestal [FOSEST] 

0 
1 
2 

0.5 
CONFIGURACIÓ  (/2) COBERTURA VEGETAL (/2) 
Plana o creuada [FLATC] 
Volta [VAULT] 
Vertical [VERTI] 
Alterna [ALTER] 
Perpendicular [PERPE] 

1 
2 
0 
0 
2 

Densa [DENVC] 
Bosc obert [OWOVC] 
Vegetació baixa [LOWVC] 
Cultius [CROVC] 
Terra al descobert [a] 

0.5 
0.5 
2 

1,5 
0 

ELEMENTS TÈCNICS  (/1)   
Només aïlladors [a] 
Cables connectors [CONNE] 
Artefactes [DEVIC] 

0 
1 
0 

  

 
 

Taula 3:  Víctimes per any i torre segons el material del que està fet. Font: Ferrer et al, 2012.  
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Aquests valors s’han assignat a cada categoria segons la seva 

rellevància i implicació en l’electrocució d’aus, seguint els resultats de 

Tintó et al. (2010) i Ferrer (2012) (la perillositat es quantifica segons el 

nombre de carcasses trobades per torre). Com que les variables 

“elements tècnics” i “conductors” tenien menys pes en el model de 

regressió múltiple de Tintó et al. (2010), s’han ponderat a la baixa, 

tenint un màxim de 1 i no de 2 com la resta.  

 

Amb aquests valors sumats, es pot assignar un valor de 0 a 12 a cada 

torre, on 12 és la màxima perillositat i 0 la mínima. Seguidament s’ha 

pogut calcular el valor mitjà de cada línia elèctrica, sumant els valors 

de cada torre i dividint pel nombre total de torres que la formen.  

 

El conjunt de taules amb tota la informació per cada torre elèctrica, incloent les coordenades, una 

fotografia, i la categorització segons les variables analitzades, no s’ha pogut adjuntar en aquest treball 

per limitació d’espai. Aquests documents, però, estaran a disposició en el Departament de Ciències 

Ambientals de la Universitat de Girona, en l’àrea de coneixement de Zoologia.  

 

3. Descriure comunitat d’ocells rapinyaires 

 

A part dels censos recurrents en el mostreig de les línies, com que vaig poder detectar pocs 

rapinyaires, per complementar la informació sobre la comunitat de rapinyaires del massís vaig fer dos 

censos primaverals específics per a la detecció de rapinyaires, des de Montclar, el dia 6/4/15 i el 

27/5/2015.  De 7:40 a 12:00 h vaig estar identificant i recomptant amb prismàtics i telescopi terrestre 

tots els individus que veia, sigui sobrevolant, parats o fent tèrmiques. En el cens d’abril vaig comptar 

amb l’ajuda d’un altre observador, en David Funosas.  

 

D’altra banda, he buscat bibliografia ja que la presència d’ocells rapinyaires està molt ben 

documentada. A part de la bibliografia bàsica de la generalitat i la diputació de Girona sobre el massís 

(referències 1 i2), he consultat: 

- Anuaris ornitològics de la web “Els ocells de Ridaura” 

- El portal web ornitho.cat, on s’enregistren cites que els aficionats a la ornitologia aporten 

- En el treball de final de grau “ESTUDI DE LA COMUNITAT DE RAPINYAIRES RESIDENTS I 

MIGRADORS ASSOCIADA A L’ABOCADOR DE SOLIUS” d’Héctor Royo Rubio, 2013.  

- Servidor d’Informació Ornitològica de Catalunya (SIOC). www.sioc.cat 

 

  

Taula 5:  Categorització de les 
línies elèctriques segons la 
perillositat obtinguda pel 
model numèric.  

VALOR PERILLOSITAT 

0-4 Poc perillosa 

4-8 Perillosa 

8-12 Molt perillosa 
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RESULTATS i DISCUSSIÓ 

1. Cartografiar les línies elèctriques d’alta tensió amb mostreig d’ocells  

 
Les línies elèctriques que s’han detectat (in situ o amb visors cartogràfics) es mostren a la Figura 16. No 

són absolutament totes les que hi ha, ja que durant el mostreig se’n van veure algunes més 

(ramificacions) dins l’àrea de mostreig, als extrems urbans de  Tossa de Mar i Sant Feliu, però que 

degut al substrat urbà no s’han pogut detectar amb els visualitzadors cartogràfics. Tot i així, aquests 

pocs fragments que no s’han tingut en compte, degut a la seva situació dins àrees metropolitanes, 

tenen un baix impacte en l’avifauna amenaçada del massís, i per tant el mapa obtingut de les línies 

elèctriques d’alta tensió és del tot representatiu.  

 

Cal destacar que a les zones més agrícoles o rurals del Nord hi havia bastantes línies de baixa tensió, 

amb un sol conducte, però que aquestes no es tenen en compte. És així perquè aquests models són 

més senzills, i amb un sol conducte no hi ha possibilitats de contacte fase-fase. A més, la majoria dels 

pals elèctrics són de fusta, material aïllant que impedeix el contacte fase-terra.  De les d’alta tensió 

només es van detectar les presents al mapa següent.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Figura 16: Línies elèctriques d’alta tensió a la regió mostrejada. Els punts grocs són torres elèctriques 
geolocalitzades, els fragments de línia sense punts són trams no mostrejats 
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2. Catalogar les línies elèctriques segons perillositat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S’ha cartografiat un total de 357 torres 

elèctriques, de 18 línies o ramificacions de 

línies diferents. En total, 59,1 km de línia, 

dels quals se n’han recorregut 40,6 (69%).  

 

Segons aquest el model, tres de les línies 

són perilloses (valors de 4 a 8) i la resta són 

poc perilloses (<4) o no  avaluades. Això 

resulta en 3,3 km de línia perillosa, 54,5 km 

de poc perillosa, i 1,3 km no avaluats.  

 

 

 

 

 

 

 

LÍNIA 
TOTAL 

KM 
Km mostreig 

(% total) 
NºTORRES 
mostreig 

TOTAL 
punts 

PUNTUACIÓ 
mitjana 

PUNTUACIÓ 
desviació 

PERILLOSITAT 

A 10,95 10 (92%) 52 171 3,288 1,944 Poc perillosa 

a-A 0,59 0,14 (24%) 4 17 4,250 0,500 Perillosa 

b-A 1,56 1,56 (100%) 37 114 3,081 1,847 Poc perillosa 

c-A 0,34 0,34 (100%) 5 14 2,800 0,447 Poc perillosa 

d-A 0,18 0,18 (100%) 5 11 2,200 1,095 Poc perillosa 

e-A 0,10 0,10 (100%)  3 8 2,667 0,577 Poc perillosa 

B 13,87 9,82 (72%) 75 209 2,787 1,527 Poc perillosa 

a-B 2,36 0,11 (5%) 4 10 2,500 1,000 Poc perillosa 

b-B 0,16 0,16 (100%) 4 9 2,250 0,957 Poc perillosa 

c-B 0,39 0,2 (50%) 2 7 3,500 0,707 Poc perillosa 

d-B 0,33 0 (0%) - - - - No avaluat 

e-B 0,39 0 (0%) - - - - No avaluat 

f-B 1,27 1,27 (100%) 21 54 2,571 1,028 Poc perillosa 

AB 2,20 1,93 (86%) 44 101 2,295 0,904 Poc perillosa 

a-AB 0,89 0,89 (100%) 21 52 2,476 1,030 Poc perillosa 

T 11,96 11,3 (95%) 30 90 3,000 1,781 Poc perillosa 

C 7,86 2,2 (28%) 38 100 2,632 0,970 Poc perillosa 

a-C ?0,39? 0,05 (13%) 1 3 3,000 - Poc perillosa 

D 1,46 0,16 (11%) 3 13 4,333 0,577 Perillosa 

E 1,33 0,28 (21%) 8 33 4,125 0,641 Perillosa 

F ?0,57? 0 (0%) - - - - No avaluat 

 

Taula 6: Resultats finals de la categorització de les línies elèctriques. Els valors entre parèntesi no són segurs.  

Figura 17: Línies segons la perillositat: 
Rosa (poc perillosa), Vermell (perillosa), 
Blau (No avaluada) 
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Aquests resultats però, no són gaire representatius, ja que les tres línies catalogades com a perilloses 

estan poc mostrejades, tenint tres valors inferiors al 25% del recorregut total.  És, per tant, poc rigorós 

inferir que la resta de la línia té la mateixa perillositat. S’ha comprovat que moltes línies tenen 

diferències importants en la puntuació de les seves torres (veure desviació a la taula 6), tenint trams 

de línia amb torres amb característiques ben diferents, o travessant hàbitats diversos. Això fa que, tot i 

que hi hagi trams perillosos, la mitjana  de la puntuació per línies atenuï aquests resultats i catalogui les 

línies llargues com a poc perilloses; i només s’hagi ressaltat la perillositat de les línies en algunes amb 

poques torres mostrejades (3, 4 i 8). De fet, cap de les 4 electrocucions constatades en el mostreig es 

troba en alguna de les línies perilloses. La línia a-A ha resultat perillosa sobretot per la seva 

configuració, perquè les 4 torres són metàl·liques i 3 tenen conductors principalment exposats.  En 

canvi, a les línies D i E l’hàbitat ha sigut el que ha ressaltat més la seva perillositat, ja que es troben en 

la seva totalitat en zones rurals amb vegetació baixa, i la metodologia de Tintó estableix una puntuació 

alta per aquestes característiques, ja que les aus són més susceptibles a utilitzar les torres com a 

posadors.  

 

El total de carcasses o restes d’individus trobats electrocutats sota les torres elèctriques durant el meu 

mostreig va ser de 3 individus. En el primer cas es va trobar el cadàver d’un gaig  (torre B73), i en els 

altres dos es van trobar restes de plomes (rèmiges, rectrius i plomissol) de garsa i tudó sota la mateixa 

torre (A5). La presència d’una sola ploma sota una torre no indicaria l’electrocució i mort d’un ocell, ja 

que amb tota probabilitat seria la prova que una au estava parada a la torre mentre es netejava el 

plomatge o estava en procés de muda, afavorint la caiguda d’alguna ploma. Això és el cas d’una ploma 

de tudó trobada a la torre B13. D’altra banda, a la torre A5 es van trobar múltiples rèmiges i rectrius de 

garsa, disperses entre la vegetació de sota, i en el mateix lloc petits manyocs de plomissol de tudó. 

Aquestes restes indiquen que hi ha hagut una caiguda forta dels ocells al terra, causada per 

electrocució, amb una posterior desaparició del cadàver, amb tota probabilitat deguda al seu 

retirament per part de mamífers carnívors (Ferrer, 2012). Posterior, el diumenge 5 d’abril uns agents 

rurals van avisar a la Universitat de la troballa d’un cadàver d’àguila cuabarrada sota una torre elèctrica 

prop de Pedralta (B46). Es tracta d’un immadur de 2n any que s’estava dispersant, i no d’un dels 

membres de la parella reproductora de la zona. Aquesta mort és la més greu des d’un punt de vista 

conservatiu, ja que aquesta àguila està en perill crític i cada mort és una pèrdua notable per la seva 

població reduïda.  

 

Les dues primeres torres accidentades, com es pot veure a la taula 7, tenen valors de perillositat de 2 i 

4. D’altra banda, la B46 té una puntuació elevada de 6. Hauríem esperat veure com els pocs cadàvers 

coincidien a les torres més perilloses, però no ha estat així. Tenint en compte que a totes les torres 

d’alta tensió hi pot haver electrocucions, i que el model de quantificació de perillositat d’aquest treball 

és només probabilístic, amb segurament altres variables que no controlem i una important component 

estocàstica, amb una mostra de només 4 electrocucions tampoc el podem validar o rebutjar. Caldria 

fer un seguiment més extens per augmentar la robustesa i el nombre de mostres. 

18,5 km 
(31%) 

40,6 km 
(69%) 

No recorreguts

Recorreguts

18,5 km 

(31%) 

40,6 km 

(69%) 

1,3 km 

(3%) 

Perillosa

No perillosa

No avaluada

Gràfica 1: Percentatge dels 
59,1 km de línia totals 
detectats segons (1)  si 
s’han pogut recórrer o no, i 
(2) la categoria de 
perillositat corresponent.  

(1) (2) 
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TORRE FOTOGRAFIA TORRE FOTOGRAFIA CADÀVER 

B72                 Perillositat: 4 
ED50-UTM 31N  0500348 4624752 
MATERIAL: Metàl·lic  
CONDUCTORS: Tots suspesos  
EL. TÈCNICS: Només aïlladors 
CONFIGURACIÓ: Plana o creuada 
HÀBITAT: Forestal 
COBERTURA VEGETAL: Densa  
TOPOGRAFIA: No cim 

 

 
 
 
 
 
 
 
Gaig (Garrulus glandarius) 

A5             Perillositat: 5 
ED50-UTM 31N  0494293 4620425 
MATERIAL: Metàl·lic  
CONDUCTORS: Tots suspesos  
EL. TÈCNICS: Només aïlladors 
CONFIGURACIÓ: Alterna 
HÀBITAT: Forestal 
COBERTURA VEGETAL: Oberta  
TOPOGRAFIA: Cim 

 

 
 
 
 
 
 
 
Plomes de garsa (Pica pica) (1) +  plomissol 
de tudó (Columba palumbus) (2) 

B46                                 Perillositat: 7 
ED50-UTM 31N  0499282 4626559 
MATERIAL: Metàl·lic  
CONDUCTORS: Principalment exposats  
EL. TÈCNICS: Artefactes 
CONFIGURACIÓ: Alterna 
HÀBITAT: Forestal 
COBERTURA VEGETAL: Oberta  
TOPOGRAFIA: No cim 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Àguila cuabarrada (Aquila fasciata)  

 

Són doncs, 4 morts assegurades: 2 còrvids, un columbiforme i un rapinyaire. Són aquests els grups 

d’aus que més utilitzen les torres elèctriques i per tant més susceptibles a electrocutar-se (Tintó et al., 

2010).  Tot i això, són pocs els cadàvers trobats, i això pot ser degut a la seva retirada per part de 

mamífers buscant preses per menjar, que pot ser molt més important del que sembla. Durant tot el 

mostreig s’ha anat trobant femtes de mamífers en els peus de torres, sobretot a la línia B, on la 

freqüència en general era un rastre cada dues o tres torres. Això demostra el fet que hi ha mamífers 

nocturns freqüentant i marcant com a territori el recorregut de les línies elèctriques, i per tant 

preparats per emportar-se potencials cadàvers caiguts. D’aquesta manera, la perillositat de les torres 

en funció dels cadàvers trobats no seria un mètode del tot fiable ja que el nombre total 

d’electrocucions queda molt emmascarat per la retirada de cadàvers per carnívors. Per tant, dependria 

molt de la presència i ús del territori per part d’aquests mamífers, com la guineu, la fagina o la geneta.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 7:  Cadàvers i restes d’electrocucions trobades a les torres elèctriques del Massís de Cadiretes  

Figura 18: Excrements de fagina (Martes foina).       Figura 19: Latrina de geneta (Genetta genetta).  
Figura 20: Visió in-situ d’excrements de fagina al peu d’una torre.  

(1) 

(2) 

18 19 20 
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3. Aplicació de mesures de correcció per mitigar els danys  

 

Per a mitigar l’impacte de les torres elèctriques a Cadiretes es proposen un seguit de mesures de 
correcció a les 8 torres més perilloses (puntuacions de 8 i 9), en base al treball de Miguel Ferrer 
(Ferrer, 2012). S’han seleccionat aquestes torres en concret i no les línies catalogades com a perilloses, 
ja que, a part de les limitacions del model, s’ha de focalitzar els esforços en els punts potencialment 
més conflictius, encara que dispersos, i no en les línies amb una puntuació mitjana més alta.  

 

 
 

TORRE Mesures de correcció 

 
 

Aïllant tèrmic-retràctil 
Acció: Aïllament parcial de la fase 
Efecte: Prevenció del contacte fase-terra 
Col·locació: Cobrir ponts i part de la fase 
Dimensió: 1 m a ambdós costats de l’aïllant 
Muntatge: Tall de subministrament 
Material: Cinta termoretràctil 
Equip: 2 persones      Cost: Alt 
Temps: 30 minuts per torre  
Eficàcia: Bona     Durabilitat: de 3 a 5 anys 

A29 
Puntuació: 8 

ED50-UTM 31N  0498341 4625170 
 

MATERIAL: Metàl·lic (2)                         CONDUCTORS: Tots suspesos (0) 
EL. TÈCNICS: Només aïlladors (0)        CONFIGURACIÓ: Alterna (0) 
HÀBITAT: Matollar (2)                             COBERTURA VEGETAL: Baixa (2) 
TOPOGRAFIA: Cim (2) 

 
 
 
 

Suspensió d’aïllants  
Acció: Canvi de disseny 
Efecte: Dificultar el contacte fase-terra 
Col·locació: Invertir el sentit dels aïllants 
Dimensió: - 
Muntatge: Tall de subministrament 
Material: - 
Equip: Desconegut      Cost: Molt alt 
Temps: Desconegut  
Eficàcia: Bona     Durabilitat: Alta 

 

A37 
Puntuació: 8 

ED50-UTM 31N  0499047 4626125 

 
MATERIAL: Metàl·lic (2)                       CONDUCTORS: Totalment exposats (1) 
EL. TÈCNICS: Només aïlladors (0)      CONFIGURACIÓ: Plana o creuada (1) 
HÀBITAT: Matollar (2)                           COBERTURA VEGETAL: Baixa (2) 
TOPOGRAFIA: No cim (0) 

 
 
 
 
 

 

Manta aïllant i platines verticals 
Acció: Aïllament amb mesura dissuasiva 
Efecte: Dificultar/prevenir el contacte fase-terra 
Col·locació: Aïllar els ponts superiors i posar 
platines als extrems, sobre els inferiors.  
Dimensió: Segons pont. Platina de 50x20 cm 
Muntatge: Tall de subministrament 
Material: Platina de plàstic i aïllants diversos 
Equip: 2 persones      Cost: Baix 
Temps: 8 minuts (o més) per torre  
Eficàcia: Bona     Durabilitat: Més de 3 anys 

b-A34 
Puntuació: 9 

ED50-UTM 31N  0495668 4622064 

MATERIAL: Metàl·lic (2)                      CONDUCTORS: Principalment exposats (1) 
EL. TÈCNICS: Cables connectors (1)  CONFIGURACIÓ: Perpendicular (2) 
HÀBITAT: Forestal (0,5)                       COBERTURA VEGETAL: Oberta (0,5) 
TOPOGRAFIA: Cim (2) 

Taula 8:  Torres més conflictives segons el model quantitatiu, i mesures correctores adequades.  
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 Tirants i posador 
Acció: Col·locar mesura dissuasiva 
Efecte: Dificultar el contacte fase-terra 
Col·locació: El posador en forma de T, i els 
tirants formant un triangle amb la torre.  
Dimensió: 70 cm aproximadament 
Muntatge: Tall de subministrament 
Material: Metall         Equip: 2 persones       
Cost: Alt       Temps: 10 minuts per torre  
Eficàcia: Dolenta     Durabilitat: desconeguda 

 

B15, b-B0 
Puntuació: 8 

ED50-UTM 31N  0495139 4623508 

MATERIAL: Metàl·lic (2)                       CONDUCTORS: Parcialment exposats (0) 
EL. TÈCNICS: Cables connectors (1)  CONFIGURACIÓ: Perpendicular (2) 
HÀBITAT: Forestal (0,5)                       COBERTURA VEGETAL: Densa (0,5) 
TOPOGRAFIA: Cim (2) 

 
 
 
 
 
 

 

Tirants i posador 
Acció: Col·locar mesura dissuasiva 
Efecte: Dificultar el contacte fase-terra 
Col·locació: El posador en forma de T, i els 
tirants formant un triangle amb la torre.  
Dimensió: 70 cm aproximadament 
Muntatge: Tall de subministrament 
Material: Metall         Equip: 2 persones       
Cost: Alt       Temps: 10 minuts per torre  
Eficàcia: Dolenta     Durabilitat: desconeguda 

 

AB45-B22 
Puntuació: 8 

ED50-UTM 31N  0495794 4624387 

MATERIAL: Metàl·lic (2)                       CONDUCTORS: Parcialment exposats (0) 
EL. TÈCNICS: Cables connectors (1)  CONFIGURACIÓ: Perpendicular (2) 
HÀBITAT: Forestal (0,5)                       COBERTURA VEGETAL: Oberta (0,5) 
TOPOGRAFIA: Cim (2) 

 
 
 
 
 
 

Aïllant tèrmic-retràctil 
Acció: Aïllament parcial de la fase 
Efecte: Prevenció del contacte fase-terra 
Col·locació: Cobrir ponts i part de la fase 
Dimensió: 1 m a ambdós costats de l’aïllant 
Muntatge: Tall de subministrament 
Material: Cinta termoretràctil 
Equip: 2 persones      Cost: Alt 
Temps: 30 minuts per torre  
Eficàcia: Bona     Durabilitat: de 3 a 5 anys 

B40 
Puntuació: 8 

ED50-UTM 31N  0498700 4626488 

MATERIAL: Metàl·lic (2)                         CONDUCTORS: Tots suspesos (0) 
EL. TÈCNICS: Només aïlladors (0)        CONFIGURACIÓ: Alterna (0) 
HÀBITAT: Matollar (2)                             COBERTURA VEGETAL: Baixa (2) 
TOPOGRAFIA: Cim (2) 

 
 
 
 
 
 
 

Aïllant tèrmic-retràctil 
Acció: Aïllament parcial de la fase 
Efecte: Prevenció del contacte fase-terra 
Col·locació: Cobrir ponts i part de la fase 
Dimensió: 1 m a ambdós costats de l’aïllant 
Muntatge: Tall de subministrament 
Material: Cinta termoretràctil 
Equip: 2 persones      Cost: Alt 
Temps: 30 minuts per torre  
Eficàcia: Bona     Durabilitat: de 3 a 5 anys 

T68 
Puntuació: 8 

ED50-UTM 31N  0496405 4626674 

MATERIAL: Metàl·lic (2)                         CONDUCTORS: Tots suspesos (0) 
EL. TÈCNICS: Només aïlladors (0)        CONFIGURACIÓ: Vertical (0) 
HÀBITAT: Matollar (2)                             COBERTURA VEGETAL: Baixa (2) 
TOPOGRAFIA: Cim (2) 
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La majoria d’aquestes torres han resultat ser potencialment perilloses més per la seva situació (cims, 
hàbitats oberts i de vegetació baixa) que per les seves característiques o configuració com a torre. 
 
En les torres amb pocs ponts s’ha optat per la mesura d’aïllament d’aquests, amb l’aïllant tèrmic-
retràctil. Així, si els ocells es posen sobre els braços de la torre i toquen el pont no hi haurà 
electrocució. En altres casos, la presència de cables connectors entre els braços de la torre ha fet optar 
millor per una mesura dissuasiva, com els tirants i posador. Les aus, entre els cables connectors i els 
tirants (que s’han de veure bé), no veurien lloc per posar-se i evitarien descansar en els braços de la 
torre. La presència d’un posador ben alçat facilitarà que si volen parar-se a la torre ho facin de manera 
segura. Tot i això, aquesta correcció segons Ferrer (2012) dóna pitjors resultats que les d’aïllament, i 
per tant en la mesura que sigui possible s’hauria també d’aïllar els cables connectors o ponts més 
exposats, ja que fer-ho amb tots seria més segur però massa costós i menys viable.  
 
En el cas de la torre b-A34, amb un pont superior bastant perillós, es proposa aïllar-lo amb cinta, i 
complementar amb platines que dissuadeixin a les aus a posar-se als extrems dels braços inferiors.  
Finalment, pel model de la torre A37, únic, seria molt útil poder invertir el sentit dels aïllants, i si pot ser 
allunyar-los més dels braços en suspendre’ls. En ser una torre amb tanta superfície planera és molt 
fàcil que els rapinyaires s’hi parin, i els aïllants exposats enlaire són una opció molt perillosa que s’ha 
de solucionar.    

  

 
 
 
 
 
 

Aïllant tèrmic-retràctil 
Acció: Aïllament parcial de la fase 
Efecte: Prevenció del contacte fase-terra 
Col·locació: Cobrir ponts i part de la fase 
Dimensió: 1 m a ambdós costats de l’aïllant 
Muntatge: Tall de subministrament 
Material: Cinta termoretràctil 
Equip: 2 persones      Cost: Alt 
Temps: 30 minuts per torre  
Eficàcia: Bona     Durabilitat: de 3 a 5 anys 

 

T74 
Puntuació: 8 

ED50-UTM 31N  0498555 4626955 

MATERIAL: Metàl·lic (2)                         CONDUCTORS: Tots suspesos (0) 
EL. TÈCNICS: Només aïlladors (0)        CONFIGURACIÓ: Vertical (0) 
HÀBITAT: Matollar (2)                             COBERTURA VEGETAL: Baixa (2) 
TOPOGRAFIA: Cim (2) 
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4. Descriure la fauna d’aus rapinyaires que habita en el massís 

 

Són molts els rapinyaires que viuen o visiten el massís d’Ardenya en migració. S’ha sintetitzat les 

espècies principals en la taula 9. Es centra l’atenció en aquest grup ja que són més perjudicats per les 

electrocucions, pels següents motius:  

- La seva mida i envergadura és suficient per permetre fer contacte entre els cables i la torre. 

- Utilitzen sovint les torres com a posaders per tenir bones vistes, ja que són aus de presa. 

- Són, a més, espècies amb poblacions reduïdes, i la majoria en un estat de conservació millorable 

o fins i tot preocupant.  

 

És per aquest motiu que s’avalua més aquest grup i no tan altres que també són susceptibles a 

electrocutar-se pel seu ús de les torres, com són alguns còrvids o columbiformes, que no tenen els 

mateixos problemes de conservació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àguila marcenca (Circaetus gallicus) 

Autor: Toni Llobet 

 
 

Família: Accipitridae  

Estatus: Estiuejant regular, possiblement 

reproductor. 

Estat de conservació: Propera a 

l’amenaça. 

 

Rellevància de les electrocucions: 

Moderada-alta. Com a rapinyaire que 

freqüenta el massís és una espècie 

sensible a les electrocucions. 

 

 
 

 

 

Font dades: Censos propis, anuari 

d’ocells de la Vall de Ridaura, 

www.ornitho.cat. 

 

 

Àguila calçada (Aquila pennata) 

Autor: Toni Llobet 

 
 

Família: Accipitridae  

Estatus: Migrador escàs, divagant 

hivernal  

Estat de conservació: Vulnerable 

 

 

Rellevància de les electrocucions: 

Baixa-moderada. No és una espècie que 

habiti regularment al massís, però sí que 

pot ser un problema pels individus 

ocasionals que l’utilitzin en migració com 

a àrea de repòs. 

 

 

 

 

Font dades:  anuari d’ocells de la Vall de 

Ridaura,  www.ornitho.cat. Obs: Carlos 

Álvarez-Cros 

 

 

Àguila cuabarrada   Autor: Toni Llobet 

(Aquila fasciata) 

 
Família: Accipitridae  

Estatus: Resident (una parella els últims 

dos anys), divagant molt escàs 

Estat de conservació: En perill crític 

 

Rellevància de les electrocucions: 

Molt alta. El seu estat de conservació és 

preocupant i requereix mesures de 

conservació. Les electrocucions poden 

ser fatals per l’única parella que intenta 

criar al massís, i també per l’espècie a 

nivell de territori català, ja que les parelles 

són poques i molt localitzades. 

 

Font dades:  Anuari d’ocells de la Vall de 

Ridaura, Josep Maria Bas. 

Taula 9:  Rapinyaires localitzats al Massís de Cadiretes 

http://www.ornitho.cat/
http://www.ornitho.cat/
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Milà reial (Milvus milvus) 

Autor: Toni Llobet 

 
Família: Accipitridae  

Estatus: Migrant regular  

Estat de conservació: En perill 

 

 

Rellevància de les electrocucions: 

Moderada. És només migrador, però el 

seu estat de conservació és baix i 

l’electrocució pot ser un problema pels 

individus en pas que parin buscant  repòs 

o aliment, per exemple a l’abocador de 

Solius.  

 

 

 

Font dades:  www.ornitho.cat (diversos 

observadors) 

 

 

 

Milà negre (Milvus migrans) 

Autor: Toni Llobet 

 
Família: Accipitridae  

Estatus: Migrador abundant  

Estat de conservació:  

Proper a l’amenaça 

 

Rellevància de les electrocucions: 

Alta. La seva abundància i el seu elevat ús 

del massís com a àrea de repòs, degut a la 

presència de l’abocador de Solius, el fan 

una espècie molt susceptible a 

electrocutar-se. En els mostreigs se l’ha 

vist diversos cops utilitzar les torres com 

a posadors. 

 

Font dades: Censos propis, Anuari d’ocells 

de la Vall de Ridaura. 

 

 

Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 

Autor: Toni Llobet 

 
Família: Accipitridae  

Estatus: Migrador regular  

Estat de conservació: Vulnerable 

 
 

Rellevància de les electrocucions: 

Baixa. Difícilment serà electrocutada 

perquè és una espècie molt agrícola que 

rarament utilitza els pals elèctrics per a 

reposar o com a punt de vigilància; i 

només passa en migració.  

 

 

 

Font dades:  Censos propis, anuari 

d’ocells de la Vall de Ridaura,  

www.ornitho.cat 

 

Aligot comú (Buteo buteo) 

Autor: Toni Llobet 

 
Família:  Accipitridae  

Estatus: Resident comú, més abundant a 

l’hivern.   

Estat de conservació:  

Preocupació menor 

 

Rellevància de les electrocucions: 

Baixa-moderada. Tot i que no és una 

espècie gaire forestal, utilitza molt les 

línies elèctriques de les àrees agrícoles, 

com les de prop de Llagostera. Això el fa 

vulnerable a ser electrocutat.  

Font dades:  Censos propis, anuari 

d’ocells de la Vall de Ridaura,  

www.ornitho.cat 

 

 

Aligot vesper (Pernis apivorus) 

Autor: Toni Llobet 

 
 

Família: Accipitridae  

Estatus: Migrador regular.   

Estat de conservació: Vulnerable 

 

 

Rellevància de les electrocucions: 

Baixa-moderada. En època de migració 

pot perjudicar als individus que utilitzin el 

massís com a àrea de descans.  

 

 

Font dades:  Anuari d’ocells de la Vall de 

Ridaura,  www.ornitho.cat 

 

Esparver (Accipiter nissus) 

Autor: Toni Llobet  

 
 

 

Família: Accipitridae  

Estatus: Resident regular però escàs.   

Estat de conservació: Preocupació menor 

 

Rellevància de les electrocucions: 

Moderada-alta. Com a espècie típicament 

forestal i present al massís en baix 

nombre, és susceptible a ser electrocutat 

en utilitzar les torres com a pals de 

descans o com a posadors per buscar 

preses.    

 

Font dades:  Anuari d’ocells de la Vall de 

Ridaura,  www.ornitho.cat 

http://www.ornitho.cat/
http://www.ornitho.cat/
http://www.ornitho.cat/
http://www.ornitho.cat/
http://www.ornitho.cat/
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Astor (Accipiter gentilis) 

Autor: Toni Llobet 

 
Família: Accipitridae  

Estatus: Resident regular però escàs.   

Estat de conservació:  

Proper a l’amenaça 

 

Rellevància de les electrocucions: 

Alta. La seva mida i les seves costums 

forestals, utilitzant sovint les torres com 

a posadors, el fan una espècie molt 

sensible a les electrocucions.  

 

Font dades: Cens propi, Anuari d’ocells 

de la Vall de Ridaura,  www.ornitho.cat 

 

Falcó mostatxut (Falco subbuteo)  

Autor: Toni Llobet  

 
Família: Falconidae 

Estatus: Estiuejant i migrador escàs.   

Estat de conservació:  

Proper a l’amenaça 

 

 

Rellevància de les electrocucions: 

Moderada-alta. Present prop del massís, 

utilitza les torres com a posador. La seva 

escassetat agreuja des d’un punt de vista 

conservatiu les potencials electrocucions.  

 

Font dades:  Anuari d’ocells de la Vall de 

Ridaura,  www.ornitho.cat 

 

 

Xoriguer comú (Falco tinnunculus) 

Autor: Toni Llobet 

 
Família: Falconidae 

Estatus: Resident regular, més comú a 

l’hivern.   

Estat de conservació: Preocupació menor 

 

Rellevància de les electrocucions: 

Baixa-moderada. Tot i que no és una 

espècie gaire forestal, utilitza molt les 

línies elèctriques de les àrees agrícoles, 

com les de prop de Llagostera. Això el fa 

vulnerable a ser electrocutat.  

 

Font dades:  Cens propi, Anuari d’ocells 

de la Vall de Ridaura,  www.ornitho.cat 

 

 

Falcó pelegrí (Falco peregrinus) 

Autor: Toni Llobet 

 
Família: Falconidae 

Estatus: Sedentari i migrador escàs.   

Estat de conservació:  

Proper a l’amenaça 

 

Rellevància de les electrocucions: 

Alta. El falcó peregrí cria al massís i la 

seva freqüentació de la zona i ús de les 

torres posa en perill les poques parelles 

reproductores de la regió.   

 

 

Font dades:  Anuari d’ocells de la Vall de 

Ridaura. 

 

 

 

 

 

Duc (Bubo bubo) 

Autor: Toni Llobet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Família: Strigidae 

Estatus: Sedentari.   

Estat de conservació:  

Proper a l’amenaça 

 

Rellevància de les electrocucions: 

Molt alta. El duc troba en el massís de 

Cadiretes una de les poques regions 

favorables per la seva cria. La seva mida i 

ús de les torres com a posadors, però, el 

fa molt sensible a electrocucions.    

 

Font dades:  Anuari d’ocells de la Vall de 

Ridaura. 

 

 

Gamarús (Strix aluco) 

Autor: Toni Llobet 

 
Família: Strigidae 

Estatus: Sedentari 

Estat de conservació:  

Preocupació menor 

 

Rellevància de les electrocucions: 

Alta. Tot i estar en augment a la majoria 

de Catalunya, cada cop hi ha menys 

parelles reproductores al massís, per la 

qual cosa la perillositat de les potencials 

electrocucions s’agreuja.    

 

Font dades:  Anuari d’ocells de la Vall de 

Ridaura. 

http://www.ornitho.cat/
http://www.ornitho.cat/
http://www.ornitho.cat/
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En el cens d’abril del dia 6/4/2015, que es va realitzar des del pic de Montclar amb vistes a bona part de 

la resta del massís i la plana, es van fer una sèrie d’observacions que recull la Taula 10. El cens de maig, 

fet des del mateix punt el dia 28/5/2015, va tenir uns resultats més fluixos, mostrats a la Taula 11.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Xot (Otus scops) 

Autor: Toni Llobet 

 
Família: Strigidae 

Estatus: Estiuejant.   

Estat de conservació: Vulnerable 

 

 

Rellevància de les electrocucions: 

Baixa-moderada. Per la seva petita mida i 

els seus costums forestals, on les torres 

són més grans, la seva electrocució és 

poc probable.      

 

Font dades:  Anuari d’ocells de la Vall de 

Ridaura. www.ornitho.cat 

 

Òliba (Tyto alba) 

Autor: Toni Llobet 

 
 

Família: Tytonidae 

Estatus: Sedentari.   

Estat de conservació:  

Preocupació menor 

 

Rellevància de les electrocucions: 

Alta. L’ús de torres com a punts de 

vigilància, sobretot en zones zones 

agrícoles tot caçant de nit, posen en perill 

els pocs individus de la zona d’aquesta 

espècie.  

 

Font  dades:  Anuari d’ocells de la Vall de 

Ridaura. www.ornitho.cat 

 

Mussol (Athene noctua) 

Autor: Toni Llobet 

 

 
Família: Strigidae 

Estatus: Sedentari.   

Estat de conservació:  

Preocupació menor 

 

 

Rellevància de les electrocucions: 

Baixa-moderada. Sol utilitzar els pals 

elèctrics com a punts d’aguait. La seva 

mida reduïda no el protegeix del contacte 

terra-fase en les torretes elèctriques de 

zones rurals.    

 

Font dades:  Anuari d’ocells de la Vall de 

Ridaura. www.ornitho.cat 

 

ESPÈCIE HORA IND. OBSERVACIONS 

Milà negre  

(Milvus migrans) 

Tot el matí ≥ 3 Freqüenten l’abocador, essent-hi presents la majoria del 

temps. 

Es posen sobre la torre T64, 1 ind (8:22) i dos individus 

(10:40). 

Astor  

(Accipiter gentilis) 

8:33 // 8:57 ≥ 1  Sobrevola la part més litoral, de SE a NO (8:33). A les 

8:57 el mateix o un altre individu (2n any) s’aixeca des de 

prop del Montclar i es dirigeix cap a l’interior.  

Xoriguer comú 

(Falco tinnunculus) 

9:47 1 Mascle. Vol ràpid del litoral a la plana, cap a l’interior.  

Arpella vulgar  

(Circus aeruginosus) 

10:06 1 Mascle. Migració activa cap al Nord.  

Àguila marcenca 

(Circaetus gallicus) 

10:09 3 Fent tèrmiques a la part més litoral, resseguint la costa 

cap al Nord.  

 

Taula 10:  Resultats del cens del 6/4/2015 a Montclar, de 7:40 h a les 12 del migdia.  

http://www.ornitho.cat/
http://www.ornitho.cat/
http://www.ornitho.cat/
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A més dels rapinyaires, es va fer una llista completa dels ocells detectats des del punt d’observació i 
durant el mateix horari (7:40 – 12:00 h).  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot i  la pràctica absència de rapinyaires durant el cens, a excepció dels milans negres de l’abocador, es 
va fer una altra llista completa pel mateix període (6:50 – 11:15 h). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquests resultats, a part de mostrar que el cens d’abril va coincidir en un millor dia de migració de 
rapinyaires, també destaquen l’afluència del milà negre a l’abocador de Solius, on s’hi han vist grups 
de fins a 7 individus. Això es deu al fet que aquest rapinyaire és bastant generalista i sovint carronyaire, 
i visita l’abocador buscant aliment (Torramadé, 2013). A més, subratllen que els milans de l’abocador 
tenen la tendència a posar-se concretament sobre la torre T64.  

 

 
 
 
 
  

X Gavians argentats (Larus michahelis) 
3 Tudons (Columba palumbus) 
1 Picot verd (Picus viridis) 
1 Cargolet (Troglodytes troglodytes) 
2 Pit-rojos (Erithacus rubecula) 
2 Cotxes fumades (Phoenicurus ochrorus)  
2 Merles (Turdus merula) 
1 Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) 
1 Tallareta cuallarga (Sylvia undata) 

≥ 1 Tallarol de garriga (Sylvia cantillans) 
2 Tallarol capnegres (Sylvia melanocephala) 
1 Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus) 
2 Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus) 
2 Mallerengues carboneres (Parus major) 
1 Raspinell comú (Certhia brachydactyla)  
1 Gaig (Garrulus glandarius) 
3 Corbs (Corvus corax) 
4 Pinsans comuns (Fringilla coelebs) 

 

ESPÈCIE HORA IND. OBSERVACIONS 

Milà negre  

(Milvus migrans) 

Tot el matí ≥ 7 Un individu parat a l’abocador de Solius fins que s’alça a 

les 8:20, per parar-se poc més tard a la torre T64.  

A les 9:13 apareixen dos individus sobre l’abocador. A les 

9:37 un es posa a la torre T64.  

A les 10:25 un grup de 7 milans apareix sobre l’abocador.  

 

Taula 11:  Resultats del cens del 28/5/2015 a Montclar, de 6:50 h a les 11:15 h del matí.  

X Gavians argentats (Larus michahelis) 
1 Tudó (Columba palumbus) 
≈ 150 Falciots negres (Apus apus) 
1 Picot verd (Picus viridis) 
1 Picot garser gros (Dendrocopos major) 
2 Cucuts (Cuculus canorus) 
2 Orenetes cuablanques (Delichon urbicum) 
3 Pit-rojos (Erithacus rubecula) 
3 Merles (Turdus merula) 
1 Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) 

1 Tallareta cuallarga (Sylvia undata) 
≥ 2 Tallarols de garriga (Sylvia cantillans) 
2 Tallarol capnegres (Sylvia melanocephala) 
2 Mallerengues emplomallades (Lophophanes cristatus) 
1 Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus) 
1 Mallerenga carbonera (Parus major) 
≥ 1 Gaig (Garrulus glandarius) 
1 Oriol (Oriolus oriolus) 
2 Corbs (Corvus corax) 
5 Pinsans comuns (Fringilla coelebs) 
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CONCLUSIONS 

 
 

 Les línies elèctriques d’alta tensió del Massís de Cadiretes es concentren a la zona més litoral, 
paral·leles a la línia de costa, entre Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols, i a les urbanitzacions que 
hi ha entremig.  
 

 S’ha pogut recórrer un alt percentatge dels kilòmetres totals de línia (70%), però tot i això la 
categorització de les línies segons la seva perillositat no ha donat uns resultats prou 
satisfactoris. Això és degut a la diversitat paisatgística i de configuració de les torres en una 
mateixa línia, que poden ser molt extenses i per tant amb moltes torres i travessant ambients 
diversos. La puntuació de cada torre podia ser diferent, però en calcular el valor mitjà de cada 
línia, el resultat tendia a normalitzar-se (funció amb distribució normal) i a igualar-se amb la 
resta, i per tant el mapa és poc informatiu si esperàvem trobar quines són les línies més 
perilloses.  Només s’han classificat com a perilloses 3 línies poc recorregudes (al voltant del 20% 
de les torres), per la coincidència d’haver mostrejat només uns pals amb puntuació alta. Són, per 
tant, resultats no extrapolables.  

 

 El mètode de Tintó et al. (2010), sí que ha donat bons resultats per assenyalar individualment les 
torres potencialment més perilloses. Amb la puntuació de cada una  es pot preveure quines són 
les més problemàtiques i per tant actuar en conseqüència, per exemple aplicant mesures 
correctores, com s’han dissenyat en aquest treball per a les torres de puntuació 7 i 8. Aquest 
model quantitatiu encara s’hagués pogut afinar havent tingut en compte la variable RABBI i la 
TOPOGRAPHY, que no s’han pogut computar en aquest treball.  

 

 D’altra banda, hauríem pogut esperar que les poques electrocucions d’aus constatades 
coincidissin amb les torres de puntuació més alta, per validar el model. No ha estat així, ja que 
les electrocucions s’han fet en 3 torres amb perillositats diferents, però això no té perquè 
desqualificar-lo. Amb una mostra de 4 cadàvers la robustesa no és prou fiable com per validar-lo 
o no, sobretot tenint en compte que mai és fàcil fer models quantitatius a partir de variables 
ambientals, on l’atzar juga un paper important.  Es podria considerar afegir alguna variable (com 
la separació entre element fase i element terra, que dificulta l’electrocució), o modificar la 
ponderació d’algunes altres, però aquest model és ben funcional i molt probablement aplicant 
mesures de correcció a les torres més perilloses, s’evitarien un bon percentatge de futures 
electrocucions al massís. S’hauria de considerar reclamar l’aplicació de les mesures proposades 
per mitigar els danys a l’avifauna de Cadiretes. 
 

 Per últim, la descripció de la comunitat de rapinyaires confirma que al massís habiten espècies 
per les quals, des d’un punt de vista de la biologia de la conservació, és necessària la modificació 
de les torres per evitar accidents. La recurrència i freqüentació d’una zona determinada on hi ha 
torres perilloses, per exemple en l’àrea de cria, també la predisposició a utilitzar els pals elèctrics 
com a posadors, l’envergadura, i sobretot l’estat de conservació del taxó, són factors que 
permeten avaluar l’impacte que poden tenir les línies elèctriques a la població d’aquella espècie. 
Amb aquests criteris, es verifica que el duc (Bubo bubo) i l’àguila cuabarrada (Aquila fasciata) són 
les dues espècies que més preocupació mereixen al massís d’Ardenya, sobretot tenint en 
compte que són aus rupícoles, i que les activitats d’escalada que es duen a terme a algunes 
zones del massís, com els Carcaixells o a Roca Ponça, perjudiquen notablement les seves 
probabilitats de cria, actuant com una sinèrgia a la problemàtica d’electrocucions.   
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CONCLUSIONS 

 
 

 The high power lines of the Cadiretes’ mountain range are concentrated within the littoral part, 
parallel with the coast line, between Tossa de Mar and Sant Feliu de Guíxols, and the residential 
areas in between.  
 

 A great percentage of the total extent of power lines has been walked through (70%), although 
the categorisation of the lines according to their potential danger has not resulted in any 
satisfactory findings. This is because of the diversity of landscape and utility poles’ configuration 
in the same power line, which can be rather elongated and so with lots of utility poles and, in 
parallel, crossing over several different environments.  Two utility pole danger punctuations 
could be disparate within a line, but when calculating the average value of the whole line, the 
result tended to get normalized (normal distribution function) and to equalize with the rest. 
Hence, the resulting danger map is virtually uninformative if we would try to find which the 
most dangerous power lines are. Just 3 lines were categorised as dangerous, all of them scarcely 
sampled (about the 20% of the poles), only because of the coincidence of sampling a few poles 
that had a high punctuation. Those are, therefore, outcomes that can’t be extrapolated.  

 

 The methodology of Tintó et al. (2010), does give solid and reliable results for signalling 
individually the potentially most dangerous utility poles. With the punctuation of each one, it is 
foreseeable which could be more problematic; and, hence, it allows to act consequently. For 
example, applying corrective measures, as the ones suggested in this project for the poles rated 
with 7 or 8 points. This quantitative model could even have been polished having taken into 
account the variable RABBI and the TOPOGRAPHY, which couldn’t be computed in this model.  
 

 On the other hand, we could have expected the few verified electrocutions to coincide with the 
highest punctuated poles to validate the model. It has not been this way, since the 
electrocutions were found in 3 poles with diverse danger rates, but this doesn’t mean the model 
is wrong. With a sample of 4 corpses, the robustness is not reliable enough so as to accept or 
reject the model; specially taking into account that it is never easy to make quantitative models 
with environmental variables, where the chance plays an important role. Some more variables 
could be added (as the distance between conducts and earthed elements, which difficults the 
electrocution), or the other ones’ scoring could be modified. However, this model is useful 
enough and, very likely, applying corrective measures to the most dangerous poles, a good 
percentage of future electrocutions would be avoided. It ought to be considered claiming the 
application of the suggested measures to mitigate the potential birdlife damage in Cadiretes.  
 

 Finally, the description of the raptor community confirms that, in the mountain range, there are 
bird species living for which, from a conservative insight, we should modify some power lines in 
order to avoid accidents. The recurrence and frequentation of a particular zone where 
dangerous utility poles are found, for example the breeding area; the predisposition to use the 
poles for perching, and the bird size as well, but overall the taxon conservation status, are 
factors that allow to evaluate the impact that power lines can bring to each species. With these 
criteria, it can be verified that the great owl (Bubo bubo) and the bonelli’s eagle (Aquila fasciata) 
are the two that deserve more concern in the Ardenya mountain range. This is specially 
notorious when taking into account that both of them are birds that breed in cliffs and rocky 
relieves, and that the sportive climbing activities carried at some parts of the mountain range, as 
“els Carcaixells” or “Roca Ponça” are detrimental to their breeding opportunities, acting as a 
synergy with the electrocution problems.  
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