Hola,
El passat dia 16/10/2017 va haver un alliberament d’un eriçó al parc de la Betzuca.
El mamífer amb més d’un any d’edat i mascle, el van trobar el dia 15/10/2017 en el mateix
bosc. L’alliberament es va fer a les 19:00, on hi va assistir molta gent, la durada del
alliberament va ser més o menys d’una hora o hora i mitja.
Els assistents no li van poder veure la cara a l’eriçó perquè estava massa espantat. El van
portar a un hort on a la valla i havia forats i restes d’excavacions que un animal havia fet, el
propietari de l’hort va dir que potser havia estat ell. El vam portar fins allà però un cop a
l’hort no es va moure, tenia tanta por que només es notava com respirava.
També els membres de Sant Quirze del Vallès Natura (sqvNatura) van fer una petita
explicació sobre el mamífer, i van repartir uns fulls on s’explicava què i com eren els
eriçons.
Tothom esperava amb ansietat que l’animaló sortís i li poguéssim veure la cara, però
continuava massa espantat. L’animal sabia que estàvem allà, perquè els eriçons són coneguts
perquè tenen molt bon olfacte, a més per allà passaven moltes persones, nens petits i
gossos. Va ser curiós veure com es defensava fent una bola amb les seves punxes i no es
deixava veure.
Una de les noies de sqvNatura, la Montserrat va ser la encarregada d’alliberar l’eriçó. Ho
havien fet anteriorment però aquella altre vegada es va deixar veure per uns instants.
Una de las coses que a la gent li va emocionar més, va ser quant l’eriçó anava obrint-se
perquè no sabíem si sortiria corrents d’allà i podríem veure’l o si es quedaria allà, ningú
sabia que passaria.
Finalment els membres de sqvNatura, ens van explicar que una de les causes més freqüents
per les quals els eriçons moren o els fereixen greument son per accidents amb cotxes o
motos.
Els eriçons quan neixen no tenen pues (les pues són com els seus pels), i a mida que es van
fent grans els hi van creixent les pues i es fan mes dures i punxegudes.
A mi em va ENCANTAR poder assistir, va ser EMOCIONANT per part de tothom que hi va
anar. MOLTISSIMES GRACIES A TOTS PER PODER VENIR A AQUESTA CRIDA
GENERAL DE sqvNATURA. A continuació algunes imatges del dia 16/10/2017.
Marta Escribà Molina
Sant Quirze del Vallès, Novembre 2017

