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Alliberament d’exemplars de cavilat, una espècie amenaçada, a la conca del Riu
Garona, a la Val d'Aran
Avui s'han alliberat en el Riu Garona i Aiguamoç 75 exemplars de cavilat, nascuts al
Centre de conservació Camadoca, on es realitza la cria en captivitat d'aquest peix des
de 2006.
Es tracta d'una de les accions de millora de les poblacions d'aquest peix, els 75
exemplars procedien de la cria en captivitat realitzada al Centre Camadoca durant el
2014, i s'han alliberat a les Bordes, on s'ha comptat amb la presència de representants
del Conselh General d'Aran, responsables de ADEFFA (Associació de Defensa i
Estudi de la Fauna i Flora autòctona) i un grup d'escolars del col·legi de Las Bordes,
que han participat en l'alliberament dels peixos. També s'han cedit alguns exemplars
per alliberar al riu Aiguamoç, per col·laborar en el projecte LIFE LimnoPirineus.
El cavilat (Cottus hispaniolensis) és un petit peix que ocupa rius i torrents d'alta
muntanya, on conviu amb la truita comuna (Salmo trutta). És una espècie endèmica
del vessant nord dels Pirineus i, més en concret, de la conca de la Garona, incloent la
Val d'Aran, on actualment es troba extremadament amenaçada a causa del baix
nombre d'individus i l'aïllament respecte a la resta de poblacions de la conca. Només
està present en uns pocs trams, amb densitats molt baixes. La situació de les
poblacions del cavilat va empitjorar dràsticament arran de les grans riuades al Riu
Garona al juny de 2013.
Aquests alliberaments van ser registrada per l'equip de EDN (Estudi i Divulgació de
Natura) i formarà part d'un vídeo divulgatiu de l'espècie, dins d'un projecte d'ADEFFA
que compta amb el suport de Fundació Biodiversitat del Ministeri d'Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient i de la Fundació Barcelona Zoo.
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Alliberament dels cavilats al riu Garona amb escolars de la zona

