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NOTA DE PREMSA
Data: 23/12/16

ADEFFA finalitza el projecte de conservació del cavilat i el visó europeu, amb
importants resultats
Les accions del projecte "Contribució a la conservació de Cottus hispaniolensis i
Mustela lutreola" han obtingut importants resultats, com el naixement de tres visons
europeus femelles, una espècie molt amenaçada a nivell europeu, a les instal·lacions
del Centre Camadoca que l'Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora
autòctona (ADEFFA) gestiona a Santa Maria de Merlès, l'augment de coneixements de
la cria del cavilat, un peix endèmic i únic de la Conca del Riu Garona, a la Vall d'Aran,
l'èxit d'adaptació dels individus de cavilat nascuts anteriorment al centre i alliberats en
el seu hàbitat natural, l'elaboració d'un vídeo divulgatiu sobre la conservació del
cavilat, titulat "El cavilat: conèixer-lo per conservar-lo" i la signatura d'un conveni de
col·laboració entre ADEFFA i el Conselh Generau d'Aran per emmarcar i potenciar les
iniciatives que ADEFFA desenvolupa en relació a la cria ex-situ del cavilat.
El projecte es va iniciar al novembre de 2015 i va acabar a l'octubre de 2016, si bé les
actuacions es van allargar fins al desembre, ja que es va incloure el conveni de
col·laboració, que no es va poder signar fins al passat 21 de desembre i es va aprofitar
per presentar el vídeo divulgatiu.
Cal destacar que s'han aconseguit pràcticament tots els objectius fixats, excepte que
durant el 2016 no s'ha aconseguit una producció de cavilats tan alta com es preveia
inicialment en el projecte.
El seguiment dels 165 exemplars nascuts en captivitat al Centre de conservació de
fauna Camadoca durant el 2014 i repoblats en 4 llocs diferents indiquen que els
individus repoblats s'han adaptat bé a totes les zones i s'han reproduït correctament.
El projecte s'ha dut a terme gràcies al suport de Fundacion Biodiversidad del Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, principalment, i també gràcies
a la Fundació Barcelona Zoo.
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