Cassà al Dia

NOTÍCIES

D'ACTUALITAT

Les cigonyes passen per Cassà
Les cigonyes (Ciconia ciconia) són ocells migratoris que arriben a Europa i a Amèrica del
Nord a principis de primavera, fugint de l’excessiva calor i de la sequera en els seus països d’origen.
A les nostres contrades hi passen l’estiu,
fan niu i es reprodueixen. Cap a finals d’estiu
inicien el seu retorn cap al sud. De fet, a Cassà no hi nidifiquen ni s’hi queden, però cada
any, a finals d’agost, en solen passar volant i
a vegades s’aturen a descansar als fils elèctrics o a les torres dels edificis més alts. El
perquè a finals d’agost i no de setembre o
octubre mentre encara podrien aprofitar la
bonança i l’abundància de menjar, es desconeix. El que si és cert és que des de principis
d’agost fins a mitjans de setembre milers i
milers de cigonyes creuen l’estret de Gibraltar
cada any.
L’any anterior pel nostre poble en varen
passar una vintena la primera quinzena
d’agost (un parell varen morir enrampades
en fils elèctrics). Aquest any, el dimarts 20
d’agost varen sobrevolar el cel de Cassà una
quarentena de cigonyes, quatre de les quals
com a mínim varen passar la nit en unes torres de la línia d’Alta tensió al veïnat de
Matamala. Les volíem fotografiar, però hi havia poca llum i l’endemà a les 8 del matí, puntuals com un rellotge, varen emprendre el vol.
Això sí, s’estaven tan quietes que semblava
que posessin per al dibuix.
Aquestes dates són especialment bones per
contemplar aus en migració. Val la pena aixecar el cap de tant en tant per descobrir cigonyes, falcons, àguiles, ballesters o altres
ocells que fugen del fred que ens espera. I us
asseguro que per sobre del cel de Cassà en
passen milers, només cal mirar al lloc adequat en el moment adequat.

X. V. G.
(Informacions facilitades per les famílies
Vallès, Xevi M., Panta i Rosa M)
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Dibuix de Xavier Arroyo del pas de les cigonyes per Cassà el darrer mes
d'agost
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