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RESUM 
Es documenta el primer registre de coipú Myocastor coypus a l'Empordh, a una bassa d'acu- 
mulació d'aigua d'un camp de golf de Pals (Baix Empordh). 

RESUMEN 
Se documenta el primer registro de coipú Myocastor coypus en el Empordh, en una balsa de 
acurnulaci6n de agua de un campo de golf de Pals (Baix Empordh). 

ABSTRACT 
The First recorded sighting of a coypu Myocastor coypus at Emporda, in a storm water acu- 
mulation pond on a golf course at Pals (Baix EmpordB), is documented. 
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El coipú Myocastor coipus és un rosegador de mida gran que habita en ambients 
humits tropicals i subtropicals de diversos parsos de 1'Ambrica del Sud. Com que 
existeix una indústria que n'aprofita la pell i les incisives, l'espbcie ha estat objecte 
d'explotació a tot el món. Des de finals del segle XIX el coipú ha estat criat en 
granges del sud de Franqa, des d'on es va escapar i es va establir a bastament al 
territori. Arran d'aquests escapaments, l'espbcie s'ha comenqat a detectar a la 
península Ibbrica (Saint-Girons, 1973). Concretament, la seva presbncia és impor- 
tant al sector més oriental del País Basc, on darrerament ha augmentat la seva kea  
de distribució fins a assolir tenitoris navarresos (Echegaray i Hernando, 2003). S'ha 
citat dilladament a CantBbria (capqalera del riu Asón). 
A Catalunya, s'ha trobat a la Vall d'Aran bastant establert, així com a la zona del 
Montseny (part alta de la Tordera i la riera d'Arbúcies) a Girona (Ruiz-Olmo i 
Aguilar, 1995). Aquestes darreres poblacions sembla que es van eliminar per 
l'acció directa dels caqadors locals, tot i que encara hi ha citacions del sector de la 
riera d'Arbúcies. Més enlli d'aquest sector no s'ha registrat mai. El diumenge 11 de 
gener de 2004 es va detectar un individu dins d'una bassa d'acumulació d'aigua del 
camp de golf Serres de Pals, Pals, Girona (fotografia 1). La troballa d'aquest indivi- 
du a 1'Empordh pot fer sospitar de la seva presbncia com un exemplar escapat d'una 
granja de la zona o bé de les primeres proves de l'expansió d'animals establerts al 



sud de Eranqa que poden haver travessat els Pirineus. En tot cas. s'ha d'esm atent a 
les noves aparicions de I'espPcie. pes iniciar. si cal, algun pla de gestió. Els hhbits 
diürns de l'espgcie el poden fer facilment detectable per seguir l'evolucib d'nquests 
animals. 
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