Aus ornamentals per
camps de Golf, Jardins,
Turisme Rural, etc

Amb la garantia de més de 15 anys
d’experiència. . .

Serveis Educatius i Ambientals

Les aus són un element molt original que augmenta el valor cultural, paisatgístic,
natural i de bellesa de molts jardins, tan privats com públics.
Des de la història antiga (Roma, Egipte, etc...) fins els nostres temps han estat
utilitzades amb aquest fi. Entre els parcs públics cal ressaltar també varis de ciutats
europees com Londres (St. Jame's Park), Ginebra (Lac Leman), Hamburg, etc...
Un bon jardí no ha de prescindir d’un element tan natural com les aus i la fauna en
general. Però aconsellem un model "sostenible". És a dir, recomanem que les aus
triades pels jardins, siguin espècies que no causin perjudicis en qüestions com la
neteja, el medi natural, etc. Per això, millor han de ser espècies "autòctones" del país.
Cal recordar el paper negatiu d’espècies exòtiques com les Cotorres, Tortugues de
Florida, Crancs americans, etc i és per tot això que desaconsellem expressament
Cignes negres, Ànecs de les Bahames, Oques de l’Índia, etc ja que es poden hibridar
amb les espècies del país o competir amb elles per l’espai i l’aliment.
Un altre consell molt important és no confondre conceptes: "parc o jardí" no és
pas "granja". Els animals de granja no decoren un jardí, al contrari, el
degraden.

≠

Les aus que recomanem pels jardins, tenen les avantatges següents: són resistents al
nostre clima, són de fàcil manteniment (saben alimentar-se soles en un medi natural),
no els calen casetes de fusta ni cap altre manteniment extra, i, a més, són molt
boniques i ornamentals. Totes les espècies que aconsellem no es troben en perill
d’extinció ni protegides i procedeixen de la cria en captivitat.

Pregunti’ns sense compromís per les aus que millor es poden adaptar al
seu jardí.
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Algunes espècies recomanades d’aus aquàtiques :
● Ànec collverd (Anas platyrhynchos). Espècie que s’adapta molt bé a qualsevol espai
aquàtic. És l’espècie originària de la que provenen les formes domèstiques de granja.

● Ànec griset (Anas strepera). Ànec d’aspecte elegant, és una mica més petit que
l’espècie anterior.

● Ànec cullerot (Anas clypeata). Ànec amb el bec ample en forma de cullera, d’on li ve
el nom. L’empra per filtrar i alimentar-se d’invertebrats, plantes i algues de l’aigua.
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● Xibec (Netta rufina). Ànec amb colors llampants, molt adaptable. Menja sobretot
plantes aquàtiques, invertebrats i, a vegades, algun petit peix.

● Morell de cap-roig (Aythya ferina). Ànec petit que es capbussa sovint cercant
l’aliment.

● Morell de plomall (Aythya fuligula). Ànec petit que es capbussa sovint cercant
l’aliment.

Gestió Natural - Serveis Educatius i Ambientals - Tel. 629 583 094
http://www.gestio-nat.cat projectes@gestio-nat.cat

4

● Altres espècies. Segons la tipologia de cada jardí o terreny, es pot estudiar la
conveniència de mantenir alguna altre espècie, com perdius, faisans, etc.

=============================

Manteniment
Els ànecs autòctons no necessiten que se’ls tiri pa ni cap pinso especial ni la
col·locació de casetes de fusta. Hi ha suficient amb una bona cobertura vegetal, que
els hi permeti amagar-se i a la vegada els proporcioni aliment. En general,
s’alimenten de vegetació aquàtica i la de les vores, però també capturen invertebrats
aquàtics (cargols, larves d’insectes, etc.) i filtren l’aigua amb el bec a la cerca de
microorganismes.
=============================

Nota sobre els Ànecs de Granja: Els ànecs domèstics (Anas platyrhynchos var. domestica), encara
que hi ha de molts colors (blancs, negres, marrons, amb taques, etc...) són animals de granja que
provenen majoritàriament d’una sola espècie, l’ànec collverd (Anas platyrhynchos) que és la forma
salvatge ancestral. També es poden trobar ànecs muts domèstics (Cairina moschata var.
domestica), espècie d’origen sud-americà, de color negre i amb el bec i carúncules de color vermell.
Hi ha també formes de color blanc i totes dues espècies a més, s’hibriden comunment entre elles i
amb els ànecs salvatges. A vegades en els parcs també s’abandonen oques domèstiques (Anser
anser var. domestica), reconegudes per la seva mida molt gran, color blanc predominant, etc.

Ànec domèstic blanc (dreta)

Ànec mut

Oca domèstica blanca
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Els ànecs domèstics no poden volar, perquè a causa de la seva vida a les granges i la seva

grandària, tenen atrofiades les ales i un pes excessiu. Com que viuen a les granges, passa com
les gallines, que ponen ous tot l’any. Com que no poden volar i crien contínuament tot l’any,
creixen en abundància de forma exponencial. Sumat a la seva grandària, es converteixen llavors
en una de les causes més importants de l’augment constant d’excrements, brutícia i pudors de
les aigües. I comparativament amb els ànecs autòctons recomanats, el valor estètic és molt baix.
=============================

Complements pel públic visitant: Opcionalment, cal contemplar la col·locació de
cartells informatius sobre la fauna i flora. L’educació ambiental no només és una
matèria adreçada únicament als escolars, sinó que és una informació de qualitat i
cultural que cal adreçar a la ciutadania en general, ja que conté aspectes sobre
civisme, respecte dels elements urbans i naturals, etc. Els cartells donen valor a
l’espai que els conté i són una forma complementària de mostrar la sensibilitat
ambiental del propietari del jardí.

Exemples de cartells en alguns parcs urbans (Hospitalet, Barcelona, Tàrrega).

Pregunti’ns sense compromís sobre les aus, cartells, tríptics,
etc. pel seu jardí.
Li podrem aconsellar i proveir del que necessiti.
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