Jornada de voluntariat ambiental: Millorem l’entorn del corriol
camanegre
Aquest diumenge el GEPEC, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cunit,
hem dut a terme una activitat mediambiental consistent en la neteja de residus
sòlids i plantes invasores aprop de les zones de nidificació del corriol
camanegre (Charadrius alexandrinus) a la platja de Cunit. A més de la neteja
de residus sòlids d’una zona dunar també hem dut a terme una
sessió formativa i pràctica per erradicar la vegetació invasora de la platja
L’activitat ha comptat amb més d’una trentena d’assistents, entre ells molts
infants i joves. Les plantes invasores extretes han estat la llapassa borda
(Xanthium echinatum), originària de nord-amèrica i la canya asiàtica (Arundo
donax) que també prolifera ràpidament, envaint els espais humits i amb
substrat aliè a la sorra a les nostres platges. A la jornada varen participar
també el regidor de medi ambient de Toni Martínez i el tècnic de medi
ambient Josep Miró.
El nostre interès a organitzar l’activitat radica en la importància de les
poblacions d’aquest ocell protegit en la platja de Cunit. Actualment hi ha més
de 5 parelles nidificants, una dada important però alhora molt preocupant si no
es fa res per protegir aquest ocell. El fet que aquest petit limícola visqui a les
nostres platges és de vital importància en el terreny de la biodiversitat i hem de
lluitar per la seva protecció. Aquesta protecció ha d’implicar la modificació
d’algunes activitats com els esports de platja o evitar la presència de gossos a
la zona per a fer possible la supervivència d’aquesta espècie protegida al
municipi.
Nosaltres continuem lluitant per la protecció d’aquesta au, seleccionada pel
SEO/Birdlife “Ocell de l’any” en votació popular i esperem que cada vegada
més municipis actuïn per a protegir activament aquesta espècie. El nostre grup
de voluntariat especialitzat en la protecció d’aquest limícola continua operatiu
per a conservar l’espècie.
Recordar que si algú es troba amb un niu d’aquest ocell, si us plau, ens avisi a
o truqui al 112 per notificar-ho. Si vols col·laborar activament amb la causa,
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