Número 12 · Maig 2020

Reinventem La Gaseta del Crebalòs
Després de l'arribada dels primers trencalossos al Parc Natural de la Tinença de Benifassà el
maig de 2018, es va crear la Gaseta del Crebalòs per a informar periòdicament sobre les
novetats que portaven els nostres nous habitants. Els hem vist créixer en el hacking, els seus
primers vols, enlairar-se, viatjar i trobar-se amb nous amics, hem relatat les aventures de
cadascun dels individus que venien, ja foren adults o polls, o decidiren quedar-se o bé tornar
al seu lloc de naixement. Amb una periodicitat mensual i posteriorment bimensual, La
Gaseta del Crebalòs ha estat ací per a explicar-vos-ho sense cap interrupció, fins a desembre
del 2019.
Però que ha passat al 2020? Senzillament els nostres pollets ja no són tan xicotets, i les seues
aventures cada vegada són més monòtones i sense curiositats a destacar, per tant La Gaseta
del Crebalòs es reinventarà. Les publicacions en comptes de ser bimensuals, s'allargaran en
el temps i farem publicacions quan existisquen novetats i curiositats per a relatar-vos.
Aquest mes es mereix la publicació de la dotzena Gaseta, i no tardareu a veure publicada la
tretzena... continueu llegint i us informarem de per què és així, i quines són les novetats que
us volem contar.
Gràcies per seguir-nos.
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Peregrinació a la Moreneta
Otal continua investigant el terreny, cada vegada més lluny. A la fi de març, després
d'haver estat uns dies pels voltants del Penyagolosa en el seu vessant aragonés, es
va disposar a explorar nous territoris. Aquesta excursió el va portar fins al Monestir
de Montserrat, a Barcelona, on va ser vist per un empleat del Parc Natural de la
Muntanya de Montserrat, sobrevolant 283 quilòmetres per a realitzar aquesta gesta.
Durant el seu camí va ser observat també pel personal del Parc Natural dels Ports.

Moviments d'OTAL el 29 de març de 2020
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Moviments/Desplaçaments
Deixàvem allà a finals de desembre i en vespres del nadal als nostres ocells, tal com us
comptàvem, dividits en dos bàndols: els pirinencs Esera, Gabàs i Alòs, i els locals Amic, Otal,
Bassi i Boira. Durant aquests primers mesos de l'any, hem continuat veient com es
desplacen gràcies al control periòdic que es realitza des del Centre de Recuperació de Fauna
del Forn del Vidre i mitjançant un sistema de seguiment. En les observacions, es pot apreciar
com els ocells continuen en aquests dos bàndols.
Quant al grup local, fins a finals d'abril i en general, van continuar per la zona de la TinençaMaestrat-Ports, encara que també van visitar el Guadalope, a Terol, el Penyagolosa i les
muntanyes de Prades, a Tarragona.

Desplaçaments d'AMIC entre gener i abril de 2020
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Desplaçaments de BASSI entre gener i abril de 2020

Desplaçaments de BOIRA entre gener i abril de 2020
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Desplaçaments d'OTAL entre gener i abril de 2020

A causa de la gran nevada de finals de gener que va deixar en la part alta de Fredes més de
80 cm de neu, es va reobrir un dels punts d’alimentació temporals perquè no podíem
accedir al del Mas del Peraire. Així que els nostres trencalossos ja han experimentat la seua
primera gran nevada a la Tinença!

OTAL en un punt d'alimentació amb neu
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Però arribà maig i va suposar un canvi important per a alguns que van decidir aventurar-se
cap a altres llocs. Així, Amic, el dia 30 d'abril, decidia tornar a La Rioja, on ja va estar l'any
passat, i el dia 3 de maig Boira, que havia sigut la més tranquil·la quant a desplaçaments,
també se’n va anar a La Rioja, prop del Pic d’Urbion, on romanen de moment. Ja ens ha
confirmat personal de La Rioja que els han vistos per la serra.
També ens han arribat algunes fotos que confirmen que els nostres trencalossos utilitzen
els llocs d’alimentació que es van disposar per a ells en Muela Mujer i Muela Carrascosa, a
Terol. Encara que potser una de les millors notícies és la presència d'un nou adult de
trencalòs fotografiat en Muela Mujer, la qual cosa denota que, a poc a poc, es va afermant la
presència de nous exemplars i que els reintroduïts poden estar fent de reclam perquè en
vinguen nous.

BASSI a Muela Carrascosa

Adult a Muela Mujer
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La familia creix
Com bé sabeu, enguany és un any especialment complicat, i es fa especialment complicat
quan hi ha coses inajornables com són la criança dels polls.
Per causa de la pandèmia mundial provocada pel coronavirus, els centres de cria no han
pogut moure els polls xicotets a les aus nodrisses, de manera que han hagut d'emprar
tècniques menys productives per a poder tirar avant les cries. Així i tot, si no hi ha cap
contratemps, a mitjan juny arribaran dos nous polls al hacking d'aclimatació i començarem
d'aquesta manera un nou període de solta.
Els noms per a aquests nous habitants de la Tinença els decidiran, com en anteriors
ocasions, els alumnes del CRA La Bardissa de Rossell i de La Pobla, i de totes aquestes
novetats us informarem en la pròxima Gaseta.

Notícies
Balanç del Projecte de Reintroducció del Trencalòs a Andalusia
El número 441 de la revista Quercus analitza l'afermada situació actual del trencalòs a
Andalusia després de més de 30 anys amb el projecte de reintroducció d'aquesta
majestuosa au rapinyaire. Els primers passos es van donar amb estudis de viabilitat i amb la
creació del centre de cria, i en 2016 es van alliberar per primera vegada tres polls criats en
captivitat, fins als 70 que hi ha actualment entre reintroduïts i nascuts en llibertat.
Aquest nombre de reintroduccions han anat augmentant amb el pas dels anys fruit de l'èxit
del projecte, de manera que cada any s'han incorporat més cries en les diferents serres
andaluses.
Quant al comportament dels ocells, s'ha observat més dispersió durant la primavera i estiu,
encara que en general tornen a passar la tardor i hivern en les zones andaluses, on
disposen d'un bon hàbitat i suficient aliment. Prova d'això ens ho dóna la precocitat de
reproducció dels trencalossos introduïts en aquesta àrea, on aconsegueixen traure el seu
primer poll amb la meitat d'edat que a Pirineus. Finalment, aquest interessant article recalca
l'impressionant treball de coordinació entre els nombrosos agents implicats, on algunes
campanyes com l'Estratègia Andalusa contra el Verí han sigut decisives per a l'èxit del
projecte.
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Primer trencalòs nascut en llibertat en Picos d'Europa
En el número 441 de la revista Quercus trobem també un article on se'ns explica que el
març de 2020 ha nascut el primer trencalòs del Parc Nacional dels Picos d'Europa des de la
seua extinció en aquestes muntanyes a mitjan segle XX. Amb aquesta fita s'aconsegueix una
de les principals metes del Programa de Reintroducció d'aquesta espècie en la zona, que
pretén aconseguir l'assentament estable d'una població que ampliaria l'àrea de distribució
de l'espècie, clau per a la seua supervivència.

En altres llocs...
En aquest vídeo podem veure com, en llocs tan inhòspits i llunyans com l'Himàlaia nepalés,
el trencalòs gaudeix d'una població ben estructurada. En el vídeo es veuen aquests ocells
especialment a partir dels 2500 metres i fins i tot existeixen nius a 4800 metres d'altura.
La patria del quebrantahuesos

