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En els essers vius la utilitzacio de la materia organica es fa aprofitant
al maxim 1'energia. Es per aixo que s'estableixen les cadenes de nutricio:
l'organisme depredador s'alimenta de la materia transformada pel depre-
dat. Ara: els organismes depredadors no solament han d'esser vistos coin
a mineralitzadors de materia organica sintetitzada en ultim terme per
organismes autotrofics i coin a possibles preses d'altres depredadors,
sino tambe corn a reguladors d'una poblacio biologica, ja que, en limitar
el nombre d'individus de les especies depredades, regulen un equilibri
entre aquestes i llurs fonts energetiques. Es ben conegut que la manta
de carnivors suposa un excessiu desenvolupament dels rosegadors i quc
aquests impedeixen o almenys frenen el creixement dels boscos, perque
els rosegadors s'alimenten de llavors i de brots tendres.

D'altra banda ajuden al manteniment d'una poblacio sana dels orga-
nismes possiblement depredats, ja que al depredador li .es mes facil de
cacar els individus malalts que no pas els sans, per rao d'una minva
de les conditions fisiques en 1'organisme depredat. Aixo arriba a fer que
calgui considerar beneficiosos, quan llur nombre no es exagerat, depre-
dadors que s'alimenten d'especies considerades d'interes economic per a
1'home. De bell antuvi ja podem considerar beneficiosos totes aquelles
especies que frenen el desenvolupament d'altres que s'alimenten de mate-
ries utils a 1'home.

L'home, en aquest cas, provocant un desequilibri biologic a favor de
les primeres, en surt beneficiat.

Les estrigides, ocells de presa nocturns, son un exemple ben clar, en
limes generals, d'animals beneficiosos. L'oliba (Tyto alba) es un bon
representant a Catalunya d'aquest ordre d'aus, i la debil concentracio en
CIH i ferments del seu suc gastric nomes li permet de digerir les parts
toves de les seves preses, es a dir, no pot digerir ni la pell amb els seus
pels, ni els ossos dels micromamifers, coin tampoc ossos i plomes d'ocells,
etc... Aquestes restes indigerides no poden continuar, a causa de la mida,
a traves del tram digestiu, i son regurgitades en forma de pilotes o ega-
gropiles.

D'altra banda, 1'6liba to una area de caca determinada i acostuma
a descansar sempre en un mateix lloc. Aixo fa que s'acumulin en aquests
flocs, denominats cementiris, grans quantitats d'egagropiles.
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L'estudi del contingut d'aqucstes egagropiles ens permet de diagnos-

ticar perfectament els animals ingerits i, per tant, d'cstudiar-ne el regim

alimentari, aix£ com d'aportar Jades per tal de coneixer la composicio

faunistica de l'area, i, finalment, de pronunciar-se sobre ilur paper en les

conlunitats biologiques.

En plantejar-nos aquest treball buscarem localitats representatives, corn

son la Roca del Valles (Valley Oriental), Sarria (Barcelona), el Prat de

Llobregat (Baix Llobregat), Mollerussa (Segria), Balaguer (Noguera), la

Seu d'Urgell (Alt Urgell) i Bellmunt del Priorat (Priorat).

Les egagropiles obtingudes de les diferents localitats foren successiva-

ment dissociades, i el material que incrustava les testes ossies, constituit

preferentment per pels, fou classificat i comptat. Si el material era yell,

el proces resultava molt mes senzill, ja que havia estat atacat previament

per diterents dertnestits, Anthrenus i Attagenus, i les restes s'alliberaven

molt facilment. De seguida analitzavem el contingut de cada egagropila

i prenienl nota de les restes trobades.

Per a diagnosticar les diferents cspecies ens basavem en caracteristiques

do crani i mandibules pel que fa als micromamifers, o be en llurs series

molars, com veiern en les transparencies segiients (veg. figs. 1-4). Per a les

altres restes nomes procuravenr diagnosticar de quin ordre es tractava.

Les dades obtingudes per aquest metode ens permeteren d'claborar

el grafic segtient, en el qual comparein en tants per cent el nombre de

rosegadors trobats respecte als d'insectivors en les mostres de les distintes

localitats (veg. fig. 5).

Hem treballat sobre 7849 lnicromami£ers, i calculant la fregiiencia de

rosegadors i d'insectivors en tants per cent relatius, trobem valors de

1'ordre d'un 8o % per als rosegadors i d'un zo % per als insectivors, be

que la fregiiencia d'aquests ultims oscillava entre un 36 /o i un 7,9 /o,

i trobavein el nombre maxim a la Roca del Valles, i el minim, entre les

localitats estudiades, al Prat de Llobregat.

Aquestes dades son purament orientadores, ja que la major o menor

abundancia respectiva vindra afectada per nombrosos factors, a mes de la

selectivitat exercida en la caca per l'bliba.

Les especies trobades entre els insectivors son: Crocidura russula,

Suncus etruscus, i altres que pcrtanyen als generes Sorex, Neomys i Talpa.

Suncus etruscus es troba en zones calides, factor que pot justificar l'ele-

vat nombre trobat en certes arees coin Mollerussa, la Roca del Valles i la

Seu d'Urgell, i ultimament (1967) a Santa Agnes de Malanyanes. is una

especie considerada rara, ordinariament, i que es pot confondre amb

exemplars imrnadurs de Crocidura russula. (Es diferencien els uns dels

altres en el fet que els cranis de Suncus estan perfectament ossificats, i,

en canvi, els de Crocidura russula, no.)
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Sorex: Them pogut citar a la Seu d'Urgell.

i\reomys: inconfusible per la seva dentadura de color vermellos, nomes
Them vist a Mollerussa i nomes 2 cranis.

Talpa: a causa de la seva biologia es presa poc facil per a 1'61iba;
es, en canvi, molt frequent en el tub digestiu de 1'aligot (Buteo buteo), que
espera que el talp surti del seu can.

Entre els rosegadors trobem restes de Mus, Apodemus, Rattus, Pitymys,
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Evotomys, Arvicola, Glis i Eliomys. Dins aquest ordre veiem una major
frequencia de Rattus rattus a les zones rurals; en canvi, a les urbanes
trobem amb mes frequencia Rattus norvegicus.

Pitymys: ha estat citat en totes les localitats estudiades.

Evotomys: be que la seva presencia es rara, ha pogut esser citat.

Arvicola: prcdomina en arees riques en aigua.

Glis: Them pogut citar a la Seu d'Urgell, be que ens consta que ha
estat citat a Viladrau i a Santa Fe del Montseny.

Finalment, quant a Elionivs, be que es una especie frequent a Cata-
lunya, nomes Them trobada a la Roca del Valles.

Des del punt de vista nutritiu, 1'6liba ingereix en cada menjada com
a maxim quatre individus de Crocidura o llur equivalent energetic, i frena,
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Fa saber at senyor Espafiol que, efectivament, han estat trobades restes
de molts coleopters, i tambe d'altres artropodes, com es ara Grillotalpa.

Comunica at doctor Laporte que, malgrat no haver fet un calcul esta-
distic, pot afirrnar que les xifres han d'esser necessariament significatives,
perque en els equilibris biologics la distribucio de les especies, en el
nombre, es forca constant. Les diferencies, efectivament, son degudes
a variations de la fauna.
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