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Cigonyes a l’Empordà
La cigonya blanca va deixar de 
nidificar a l’Empordà segurament 
fa més de cent anys, i fins a les 
últimes dècades no ho ha tornat 
a fer. A partir de 1983, arran de la 
declaració del Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà, les ci-
gonyes hi han tornat a 
nidificar de manera 
signif icativa, 
que va en 
a u g -

ment any rere any. 
El 1987 es va iniciar 
el projecte de re-
introducció de la 
cigonya. Així, l’any 
1992, ja hi havia 
quatre parelles repro-
ductores i en el 1999, en 
tot l’Empordà, n’hi havia 
trenta-sis. Actualment hi ha 
censades un total de cinquanta 
parelles reproductores.

Cigonyes a Verges i el 
seu entorn
Com hem dit anteriorment, de veu-
re passar cigonyes, si hem estat 
atents, més o menys sempre n’hem 
vistes. Més difícil ha estat veu-
re-les fer niu.
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El 1982 una parella es va instal·lar al 
campanar de Parlavà, però lamen-
tablement una persona del poble va 
matar d’un tret una de les cigonyes 
al campanar mateix. Posteriorment 
aquesta persona va ser duta a ju-
dici per una denúncia de gent del 
poble mateix.

En el 1995, al campanar d’Ultramort, 
una altra parella de cigonyes hi 
va fer el niu, que es veia des de la 
carretera. En aquest poble veí van 
tenir el luxe de sentir cada vespre 
el claquejar de les cigonyes de ben 
a prop. Per Sant Joan, al poble no 
van llançar coets ni petards per no 
espantar els nous veïns, i a primers 

de juliol van fer una fes-
ta infantil per ce-

lebrar aquest 
fet i donar 

a co-
nèixer 

a la 

va fer niu arran del Ter, van criar i 
tres pollets van créixer com a nous 
vergelitans. Es veu que el poble els 
va agradar tant, que aquest any hi 
han tornat, i en el moment d’escriu-
re aquestes ratlles la femella torna 
a tenir pollets. Sembla que una 
d’aquestes cigonyes prové d’un 
alliberament que es va fer al Parc 
d’Animals de Sobrestany i que hau-
ria cridat l’atenció d’un passavolant 
que es dirigia nord enllà.

Cal que ens felicitem, doncs, de 
tenir aquests nous veïns tan espe-
cials i fem tots els possibles perquè 
tinguin una estada ben tranquil·la i 
agradable per tal que tornin cada 
any. No tots els pobles poden 
presumir de tenir cigonyes: elles 
enriqueixen el nostre patrimoni na-
tural, i això és un signe de riquesa 
i de progrés de veritat. Hauríem 
de valorar aquest fet i sentir-nos-
en satisfets i orgullosos, perquè, 
si aprenem a estimar aquestes 
cigonyes tan encantadores, també 
aprendrem a estimar i a defensar el 
que tant necessiten: una natura ben 
tractada, amb boscos de ribera ben 
ufanosos; basses i zones humides 
d’aigües estancades, on troben una 
gran quantitat de menjar, i també 
recs i rius amb aigües netes.
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població les caracte-
rístiques i peculiaritats 
d’aquests ocells.

A Verges, últimament, 
les veiem ben sovint. 

L’any passat una parella 


