
Activitats del Grup
de Natura del

Solsonès
2022



SOSNOCTURNES
Seguiment amb noves tecnologies de dos rapinyaires

nocturns amenaçats: l’òliba i el mussol pirinenc. Reforç
poblacional al sector més meridional de distribució del

mussol pirinenc i reforç d’òlibes



CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
DE REVEGETACIÓ I

ACONDICIONAMENT DE LES
BASSES DEL SISTEMA DE

TERCIARI DE LA
DEPURADORA DE SOLSONA

 



CENS D´OCELLS AQUÀTICS
HIVERNANTS AL SOLSONÈS
2022

El dissabte dia 18 de gener el Cos d’Agents Rurals i el
Grup de Natura del Solsonès han dut a terme el XXè
cens d’ocells aquàtics hivernants a la comarca del
Solsonès. S’han mostrejat diferents zones: resclosa de
Canet, l’embassament de Sant Ponç, el de la Llosa del
Cavall, la bassa de Brics, l’embassament de l´Alzina,
la basa del Miracle, les basses de Porredón i el tram
baix de la ribera Salda.

Es van compabilitzat 100 exemplars observats de
11 espècies diferents d’ocells aquàtics.



Seguiments del BIOSOL     2022
 

  Molleres i herbassars xops.

 Duc (Estacions d'escolta).
  Mussol pirinenc (revisió de caixes).
 Tanssectes i fototrameig pel llop.
 Revisió i penjar caixes de liró. 
  Fototrampeig de gat fer.
 Cens ocells hivernants.
Seguiment caixes-niu.

 

Hàbitats:
 

1.
 

Espècies: 
 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 



Projecte de seguiment del gat
fer a Catalunya

13 càmeres funcionant al Solsonès
5 gat fer trobat a Odèn



Més de 5 espècies
trobades de libèl.lules

10 participants
Més de 15 espècies de

papallones

Sortides Espiallones
Mollera de Cal Felipó 



Sortida Amics del
Miracle



Cens d'ocells aquàtics
hivernants 2021

En total s’han comptabilitzat 67 ànecs
collverds, 23 corbs marins, 8 bernats

pescaires i 4 cabussets com a espècies
més destacades. Són densitats molt

baixes si es compara amb altres espais
aquàtics del país però no implica la gran

importància del manteniment,
conservació i millora d’aquestes zones
per aquestes i altres espècies d’ocells

que a l’hivern són essencials per la seva
supervivència.



Inscrit al Registre d'Entitats de Medi Ambient 
al Grup de Natura del Solsonès

– Centre d’Estudis Lacetans, en els àmbits següents:
· Temàtic: General

· Territorial: Comarcal (Solsonès)
Número de registre 85

Generalitat de Catalunya
Departament d’Acció Climàtica,

Alimentació i Agenda Rural
Direcció General de Polítiques

Ambientals i Medi Natural





a la cerca de
RATPENATS, PETITS

MAMÍFERS I
PAPALLONES DE NIT
⠀Descobriràs que els
petits mamífers i els

ratpenats són els nostres
aliats!

 
 
 
 

Així com els ratolins que
es posen per a tot arreu,

es mengen el que
troben, salten i

s’escapoleixen per tots
els forats que troben?⠀
⠀Doncs, vine al sopar
nocturn i t’esborrarem

totes aquestes cabòries
del cap 

Cada vegada que veus
ratpenats  t’espantes,
els veus volar esverats,

et ve a la ment el
Dràcula… i tens por?

LA ROUREDA DE VILAMANTELLS



EL SEGUIMENT
DE PETITS
MAMÍFERS
SEGUEIX EN
PEU A
LLOBERA

Les espècies més capturades en una
proporció semblant van ser el ratolí de
bosc (Apodemus sylvaticus) i el ratolí
mediterrani (Mus spretus). 

8 PARTICIPANTS

També es va capturar
algun exemplar de
musaranya comuna
(Crocidura russula). 





FESTIVAL DE SENDERISME DEL SOLSONÈS
17 de setembre



DIADA DE TERRITORI DE
MASIES

El dissabte 8 d’agost es va tornar a celebrar la Diada de Territori
de Masies al Santuari del Miracle a Riner.

Un cop més el GNS hi va col·laborar en el guiatge i
acompanyament de dos grups de participants en una petita ruta

matinal pels voltants del Miracle, concretament resseguint la
ruta de les Olors que passa per la font del Bisbe, rasa de l’Estany

i la Cirosa per on es pot observar com ha anat evolucionant la
vegetació anys després del gran incendi de 1998

 



S'han presentat
premis i subvencions
a la Generalitat i a la

ICHN 
No hi ha hagut sort...



Participació a la
presentació online de
l'Agència de la Natura



 



El GNS col·labora i assessora en el camp
de treball de natura que cada any
organitza la Fundació Catalana de l’Esplai
a la casa de colònies de la Rectoria de la
Selva a Navès.







fIRA DEL bOLET
nOVEMBRE

Molta gent i mots bolets per ensenyar



Proposta del 0,5% amb el
Consell Comarcal 

 
Acords de

custòdia d'espais
d'interès de
conservaciól

Cartografia d'àrees
d'interès de

custòdia i
conservació

30 caixes
d'òliba



Seguim inflant de natura el
Solsonès en un Clic

www.patrimonisolsones.cat
Entreu! no us ho perdeu!



25 ANIVERSARI DEL
CENTRE D'ESTUDIS

LACETANS

Escrit al OPPIDUM


