
Els veïns de Sant Celoni i la Batllòria estem
descobrint, a poc a poc, la nova zona humida
de les Llobateres. Ara, en plena tardor i amb
l’hivern a la vista, l’entorn d’aquest gran estany

anirà prenent els tons marrons de les bogues
i els canyissos secs, i els salzes, gatells i freixes
aniran perdent la fulla. Però el més destacable
serà la presència d’ocells hivernants que
s’amagaran entre els herbassars de les vores
del llac. Molts d’aquests ocells són espècies
que viuen tot l’any a la conca de la Tordera.
D’altres vénen a passar l’hivern des de molt
lluny, del nord d’Europa, on ara hi fa massa
fred per quedar-s’hi. A la primavera molts
tornaran a marxar per criar altra vegada
nord enllà.

Si us hi arribeu i hi aneu ben d’hora o cap al
tard, podreu observar, entre d’altres espècies,
un grup de martinets blancs que van arribar
a mitjans d’octubre, els corbs marins prenent
el sol, les polles d’aigua entre els bogars o els
ànecs collverds nedant pel mig de l’estany.

L’estany disposa de plafons informatius i d’un
observatori d’ocells, però el seu accés encara
no està senyalitzat.

Per arribar-hi hi ha tres possibilitats:

La primera és apropar-s’hi des de
la pista paral·lela a l’autopista, que es pot prendre
des de Sant Celoni i també des de la Batllòria;
aquesta mateixa pista es pot prendre des
d’Hostalric i anar tirant amunt.

La segona possibilitat és anar per
la carretera comarcal C-35 i a l’alçada del punt
quilomètric 66, just davant de l’empresa
OUTILS WOLF, surt una pista que travessa el
riu i que ens porta directament a les Llobateres.

I la tercera possibilitat (l’accés
encara s’ha d’arranjar una mica) és entrar per
la zona de descans del km 100 de l’AP-7 si se
circula en direcció Barcelona.

Com sabeu, la restauració s’acabarà a principis
de 2008. No us estranyi, doncs, veure-hi encara
alguna màquina feinejant i alguns talussos no
vegetats.
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Blauet (Alcedo atthis), un dels ocells de coloració
més espectacularque trobem a la conca de la
Tordera

Bernat pescaire (Ardea cinerea) aixecant el vol davant
d’un grup de martinets blancs

La polla d’aigua (Gallinula chloropus) també coneguda
com a gallineta d'aigua, és una espècie oportunista
que es pot trobar en tota mena d’ambients aquàtics

Hostalric

Sant celoni


