
Millora de les espècies i de l’hàbitat de la finca al TM de Tàrrega, de la Torre 
del Codina a el Talladell - Tàrrega. 

 

MEMÒRIA 
 

Tàrrega 29 de setembre del 2022 
 

 
Memòria de la millora dels hàbitats, mitjançant la restauració de marges de pedra 
seca, la restauració de l'hàbitat d’interès comunitari del carrascar, la construcció 
d’una vedruna, i la col·locació de caixes nius a la finca situada al terme municipal 
de Tàrrega (Lleida) Polígon 16 parcel·la 131, al paratge de “La Torre del Codina”. 
 
El projecte executat compta amb quatre actuacions diferents: 
 

1. Reconstrucció del marge de pedra seca de la zona de la bassa cap el 
camí. 
 

2. Restauració de l'hàbitat d’interès comunitari: Alzinar de Quercus ilex i 
Quercus rotundifolia (codi 9340, annex I de la Directiva 92/43/CE). 

 
3. Construcció d’una vedruna de pedra circular de 4 metres de diàmetre 

per a refugi espècies de fauna. 
 

4. Instal·lació de caixes niu per a la reproducció de diverses espècies 
d’aus, ratpenats i de l’eriçó. 

 
 
Actuació 1.- Reconstrucció del marge de pedra seca de la zona de la bassa 
cap el camí. 

 
Durant els mesos de juny, juliol i agost s’ha realitzat la reconstrucció del mur de 
pedra seca en una llargada de més de 30 metres i a una alçada mitjana de dos 
metres.  
Es va condicionar, i anivellar la zona. Es va netejar i sanejar el terreny i la zona 
de fonamentació i al final del tram es va deixar una previsió per realitzar en el 
futur unes escales d’accés des de la part superior a la zona d’alzina. 
Es va classificar la pedra existent i se’n va portar de nova a punt per ser 
col·locada. 
Es va procedir a la seva construcció manualment. 
 
Actuació 2.- Restauració de l'hàbitat d’interès comunitari: Alzinar de 
Quercus ilex i Quercus rotundifolia (codi 9340, annex I de la Directiva 
92/43/CE). 

 
Es va preparar l’espai i es van fer 75 forats per a arbres i 85 per a arbustives, 
amb terra vegetal per a la seva plantació. Els arbres plantats van ser: Quercus 
coccifera (10), Quercus rotundifolia (7), Quercus ilex (10), Quercus faginea 
(15), Quercus pyrenaica (5), Acer monspeliensis (7), Sorbus domestica (6) 



Ulmus minor (5), Meslipus germánica (4), Paliurus spina-christi (4), Myrica gale 
(4) 
 
Les plantes i arbustives plantades van ser les següents:  
 
Crataegus monogyna (5), Rhamnus alaternus (5), Rhamnus lycioides (5), 
Juniperus oxycedrus (5), Juniperus phoecinera (5), Pistacia terebinthus (5), 
Prunus spinosa (5), Lonicera etrusca (5), Lonicera implexa (5), Colutea 
arborescens (10), Genista scorpius (5) i Lotus dorycnium (5), Anagyris Foetida 
(5), Cotoneaster granatensis (5), Colutea arborescens (6), Rosa Canina (5) 
 
S’han plantat també a la zona superior del mur lliris blaus, (Iris germánica). 
 
 
Actuació 3.- Construcció d’una vedruna de pedra circular de 4 metres de 
diàmetre per a refugi espècies de fauna. 
 
S’ha posat i replanat a nivell la base i en una circumferència de 4 metres s’ha fet 
el perímetre de la vedruna, construint alhora un espai independent per a eriçons. 
S’han preparat i construït les galeries interiors amb pala de màquina i operaris. 
 
Per finalitzar s’han recobert de lloses la part superior com una coberta de cabana 
i més endavant està previst aportar-hi terra i plantar lliris blaus. 
 
 
Actuació 4.- Compra i instal·lació de 36 caixes niu per a la reproducció de 
diverses espècies d’aus, ratpenats i de l’eriçó. 

 
La instal·lació de caixes nius ha anat orientada a les diferents espècies d’ocells 
i ratpenats, que habitualment habiten l’entorn de la Torre, o bé han estat 
recentment introduïts amb el mètode de l’alliberament assistit com és el cas de 
l’òliba i del xoriguer comú. 
 
· Rapinyaires nocturns: 
3 caixes nius per mussol comú, 6 caixes niu per xoriguer, 3 caixes niu per òliba, 
2 per xot en branques d’ametllers i d’alzines. 
 
· Rapinyaires diürns:  
  2 caixes nius per xoriguers. 
· Gaig i Gaig blau: 2 caixes. 
· Insectívors: 8 caixes. 
· Orenetes: 5 caixes nius. 
· Falcilles: 5 caixes nius. 
· Ratpenats: 4 caixes 
· Eriçó: 2 caixes refugi. 
 
La inversió i actuació s’ha fet ampliant en alguns casos els metres i les unitats 
previstes en el projecte, sense alterar el pressupost prèviament fet. 
 



L’actuació s’ha fet en el termini requerit havent-se finalitzat durant la darrera 
setmana de setembre. 
 
 
Difusió del suport de la Generalitat de Catalunya i de l’ajut financer de la 
Unió Europea a la pàgina web de www.latorredelcodina.com 
 

A la pàgina web de l’establiment de turisme rural, gestionat per l’empresa 
Juscarayas SL. I de qui la finca n’és propietària www.latorredelcodina.com hem 
publicat una descripció detallada de l’actuació, amb els seus objectius i 
resultats, i on es destaca que ha obtingut l’ajut financer de la Unió Europea. 
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