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_____________________________________________
Si que ho és capritxosa la Natura !. Semblant a la conducta de les
persones caparrudes i poc reflexives, la majoria dels agrons de s’Albufera
han decidit anar a criar just al costat de la carretera del Port d’Alcúdia a
Can Picafort, a l’alçada del Pont dels Anglesos i arran de les cases de la
urbanització vora el Gran Canal. Per alguna cosa serà... però nosaltres no
ho arribem a assimilar !. Aquest fet, així descrit, pot passar per una
simple curiositat, però la realitat i les possibles conseqüències són força
més preocupants.
La colònia d’ardèides de la qual parlam, única a les Illes, és nombrosa i
espectacular: l’any passat es va censar unes 40 parelles d’Agró blanc
(Egretta garzetta), unes 30 d’Esplugabous (Bubulcus ibis), unes 50
d’Orval (Nycticorax nycticorax) i, el més interessant, unes 5 o 6 parelles
de Torets (Ardeola ralloides). És una colònia que s’ha format als darrers
anys com a conseqüència de la millora de les condicions dels hàbitats de
s’Albufera (més aigües lliures, més aliment) i que augmenta de cada any.
A la primavera i a l’estiu és quan està més poblada, adults i polls de les
quatre espècies omplen totes i cada una de les branques dels pocs pins de
la zona... i és quan els polls demanen menjar a crits i es barallen entre ells
els 60 minuts de cada hora, formant-se una colònia molt escandalosa que
(i aquest és el vertader problema!) no deixen descansar ni una sola nit als
queixosos i malsofrits habitants de les veïnes cases i xalets.
Malsofrits i queixosos habitants que, des de fa mesos, venen intentant
foragitar als indesitjats i renouers agrons sense aconseguir-ho. Els coets i
les traques que, amollades horabaixa rera horabaixa, no han fet cap efecte
sobre els capritxosos animals que segueixen criant vora les persones.
Tenen alguns pinars, més a l’interior del parc, molt apropiats per
instal·lar els seus nius (Ses Puntes, Ses Eres...) però per algun motiu que
es desconeix, els hi encanta obligar als veïns de s’Albufera a dormir amb
les finestres tancades durant totes les nits dels calorosos estius
mallorquins.

