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Verges és un poble rural i 
petit, situat al bell mig de 
la plana de l’Empordà, una 
plana amb unes caracte-
rístiques paisatgístiques i 
ecològiques molt apreci-
ades tant des del punt de 
vista turístic com natura-
lista. Els vergelitans tenim 
la sort de viure en aquest 
indret tan privilegiat que 
ens facilita viure molt en 
contacte amb la natura, 
fet que considerem molt 
positiu, i que des d’aquesta 
tribuna pensem potenciar 
amb aquesta secció dedi-
cada a l’entorn natural de 
Verges.

En principi, la idea d’aquesta sec-
ció, que pretén ésser periòdica, 
és la d’anar exposant els modestos 
coneixements que tenim sobre la 
fauna salvatge de Verges, mitjan-
çant uns articles dedicats cada un 
d’ells a una espècie animal concre-
ta, i que sortiran a cada número de 
la revista de Verges. Així, pensem 
posar a cada número un estudi mo-
nogràfic d’algun animaló que visqui 
en el terme de Verges, pel que tam-
bé podria ésser considerat com un 
vergelità més (sense papers).
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El Bernat 
Pescaire    

Aprofi tem 
a q u e s t 
p r i m e r 
n ú m e r o 
per fer 
la crida 
a totes 
a q u e -
l l e s 
p e r s o -
nes que 
est iguin 
i n t e r e s -
sades en 
el tema, 
per fer-los 
saber que 
estem oberts 
a qualsevol col-
laboració. Potser 
algú sap  d’alguna 
curiositat que s’hagi 
observat a nivell de 
natura pel terme, es poden 
fer suggeriments o, fins i tot, si 
ho desitgeu podeu escriure algun 
article.

El primer protagonista d’aquesta 
secció hem volgut que sigui el 
Bernat Pescaire, un animal impo-
nent, majestuós, una de les aus 
més grans que es poden veure pel 
nostre terme i, alhora, un gran des-
conegut per molta gent. 

El nom científic del ber-
nat pescaire es 
“Ardea cine-
rea”, en cas-
tellà s’ano-
mena “Garza 

Real”, i pertany a una família molt 
nombrosa anomenada “Ardeids”, 

família molt ben representada 
per les nostres contrades, amb 
nombroses espècies que ocu-
pen diferents indrets. Els més 
corrents són: l’esplugabous, 

el bernat pescaire, el martinet, 
l’agró roig, el martinet de nit i el 

bitó.

L’esplugabous és aquest ocell blanc 
i allargat d’uns 40 centímetres que 
en els darrers anys ha tingut una 
gran expansió i se’l pot veure pràc-

ticament per tot arreu. És 
un ocell originari de 

l’Àfrica que ens 
visitava so-

vint en les 
seves 

m i -
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gracions, però sembla ser que s’hi 
troba tan bé entre nosaltres que al 
final ha decidit quedar-se.

El martinet és molt semblant en 
aparença i mida a l’esplugabous. 
Es diferencia d’aquest en què té les 
potes i el bec negres, i  no rossos 
com l’esplugabous. Se’l pot veure a 
la vora del riu, o en llocs molt hu-
mits, com els arrossars de Bellcaire 
o de Pals.

L’agró roig és d’una mida semblant 
al bernat pescaire, però de color 
roig. Tant aquest com el bitó i el 
martinet de nit són molt més escas-
sos i difícils de veure. Amb sort es 
poden observar al riu. Fins els anys 
80 hi havia una importantíssima co-
lònia de martinets de nit a l’illa de 
Canet, a la resclosa, amb més de 70 
individus, però malauradament va 
desaparèixer a causa de la conta-
minació. 

Passem a descriure al protago-
nista d’aquesta història: el bernat 
pescaire.

El bernat té una figura molt estilit-
zada, quasi filiforme, d’uns 90-100 
centímetres d’alt, gairebé com una 
cigonya. En la seva coloració domi-
nen els tons grisos, al mig de blancs 
trencats. El cap, el coll  i el ventre 
són clars i destaca, vist de la vora, 
una franja negra sobre els ulls, com 
una cella gruixuda. Les potes, el 

coll i el bec són molt llargs respecte 
el cos. En vol, plega el coll en forma 
d’“s”,  fet que va bé per distingir-lo 
de les cigonyes i flamencs, que vo-
len amb el coll estirat.

El trobarem sempre a la vora d’am-
bients aquàtics, siguin estanys o 
rius d’aigües lentes, preferible-
ment  amb vegetació de ribera o 
de canyes a on puguin amagar-se 
i pescar.

Sol romandre quiet com un esta-
quirot mentre vigila per intentar 
empaitar les seves preses. De fet és 
un gran carnívor que no defuig cap 
aliment viu, siguin ratolins, talps, 
rèptils, peixos, amfibis, insectes i, 
fins i tot, pollets d’altres ocells.

Tot i tenir unes potes molt llargues 
(que li van molt bé per pescar en 
terrenys inundats) també és capaç 
d’aturar-se en els arbres, cosa que 
fa sovint, com hem pogut compro-
var veient-los enfilats en els pollan-
cres que toquen el riu Ter. 

Fa els nius a la vora de rius o es-
tanys, tant a dalt dels arbres, com 
sobre roques o a terra. La niada 
sol ser de 3 a 6 ous de color blau 
verdós. No hi ha constància de què 
hagi niat al nostre terme, però sí 
que ho fa a la vora, als aiguamolls 
de l’Empordà. Més d’un pot consi-
derar sorprenent que un dels llocs 
on més nius de bernats hi ha és al 

bell mig de la ciutat de Barcelona, 
concretament al zoo, amb una se-
tantena de nius.

La presència del bernat pescaire 
pel terme de Verges és cada vegada 
més freqüent. Abans només el podí-
em veure a la tardor-hivern, mentre 
que últimament se’l pot veure gai-
rebé tot l’any. Això és perquè abans 
es comportava com un migrador, 
mentre que cada vegada hi ha més 
exemplars residents. Si fem una 
passejada a la vora del riu o pel pla, 
ens serà fàcil veure algun exemplar 
parat al mig d’algun camp. És un 
animal espantadís, no li agrada 
gaire veure ningú a la vora, per això 
sol restar quiet al bell mig de camps 
grans, des d’on pot detectar sense 
obstacles la presencia de l’home. 
És curiós el fet que si veiem des 
de lluny un exemplar, ens serà més 
fàcil d’apropar-nos-hi sense espan-
tar-lo anant amb cotxe que no pas 
a peu. Això sí, tant bon punt aturis 
el cotxe, ell  emprendrà el vol i  et 
deixarà gaudir del gran espectacle 
que representa l’enlairament d’un 
bernat pescaire des del terra.   

 QUICO FERRER          


