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ADEFFA inicia un projecte de conservació del cavilat i la el visó europeu
Durant el mes de novembre l'Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora
Autòctona (ADEFFA) ha iniciat un nou projecte de conservació de dues espècies: el
peix cavilat (Cottus hispaniolensis) i el visó europeu (Mustela lutreola)
El cavilat és un peix endèmic de la Vall d'Aran, força abundant, fins que les
inundacions de juny de 2013, van minvar dràsticament les seves poblacions. ADEFFA
va aconseguir la seva cria per primera vegada el 2006 i ha seguit investigant durant
aquests anys, el projecte que es presenta pretén ampliar les instal·lacions de cria del
Centre Camadoca de Santa Maria de Merlès, per aconseguir ampliar els coneixements
sobre l'espècie i criar més exemplars aptes per a repoblar. També està previst
l'elaboració d'un vídeo divulgatiu encarregat a EDN (Estudi i Divulgació de Natura) per
donar a conèixer la importància de conservar aquesta espècie.
El visó europeu és el mamífer més amenaçat de la Península Ibèrica i ADEFFA
col·labora amb la seva conservació des de l'any 2009. El projecte pretén seguir amb el
manteniment dels exemplars del Centre Camadoca i l’objectiu és aconseguir la seva
reproducció, que no s'ha assolit mai en aquest centre .
El projecte denominat «Contribució a la conservació de Cottus hispaniolensis i
Mustela lutreola" compta amb el suport del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient a través de la Fundació Biodiversitat i es realitzarà entre novembre de 2015 i
octubre de 2016.
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Exemplar de visó europeu, a l'esquerra, i de la cullereta, a la dreta, a les instal·lacions de ADEFFA al Centre
Camadoca, de Santa Maria de Merlès.

