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El programa de seguiment de micromamífers s’emmarca dins del Programa de Seguiment de la
Biodiversitat en la Reserva de Biosfera de Menorca, iniciat l’any 2015 per l’Agència Menorca
Reserva de Biosfera situat dins del Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera del
Consell Insular de Menorca. L’objectiu general d’aquest programa és el de disposar d’informació
acurada i actualitzada de la biodiversitat present a l’illa de Menorca.
En relació als micromamífers, aquest és un dels grups de que se’n disposa molt poca informació
a Menorca, havent-se realitzat únicament estudis generals sobre les espècies presents i la seva
distribució a grans trets. Així, l’objectiu del seguiment de micromamífers iniciat l’any 2015 té per
objectiu aportar informació més detallada sobre l’abundància, distribució i fluctuacions
poblacionals d’aquest grup de vertebrats i la seva relació amb diverses variables ambientals,
mitjançant el mostreig en dues estacions diferents de l’any (primavera/tardor). Com qualsevol
altre programa de seguiment, l’obtenció de dades significatives s’aconseguirà mitjançant la seva
implementació a llarg termini.
El present informe recull les dades referents als dos mostrejos de primavera i tardor del segon
any de realització del programa de seguiment. Es tracta del segon i tercer mostrejos que es
realitzen dins d’aquest programa, tenint en compte que el primer va ser realitzat entre el
novembre del 2015 i el gener del 2016.

Figura 1. Mostreig per al seguiment de micromamífers: recull de mesures (esquerra) i
manipulació d’un individu de ratolí camp (dreta).
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Material i mètodes
La metodologia utilitzada, idèntica a l’anterior seguiment, es basa en el protocol establert pel
programa de Seguiment de Micromamífers Comuns a Espanya (SEMICE) dissenyat per la Societat
per a la Conservació i Estudi dels Mamífers (SECEM) a petició del Ministeri de Medi Ambient
d’Espanya l’any 2007.
Específicament, s’utilitzen trampes de tipus Sherman (Figura 2) per capturar els animals vius
mitjançant un esquer nutritiu (una mescla de tonyina, oli i farina, així com un tros de poma) i
una petita porció de cotó hidròfug per incrementar l’aïllament tèrmic i oferir un espai còmode
per als animals. Per a cada estació de mostreig s’utilitzen 36 d’aquestes trampes, separades
entre elles per una distància d’uns 15 metres, establint parcel·les de 6x6 o 9x4 trampes, en
funció de l’espai disponible. Les trampes, un cop col·locades, són revisades durant els tres dies
posteriors a primera hora del matí, minimitzant així el temps que els animals (d’activitat
nocturna) puguin passar dins de les trampes. En cadascuna de les revisions, els animals capturats
són pesats, mesurats (cua i pota), sexats, fotografiats i marcats (amb grapes per a les orelles o
bé talls de pèl) i alliberats en el lloc de captura. Un cop revisades les trampes, aquestes tornen
a col·locar-se al mateix lloc per a les successives revisions.

Figura 2. Algunes de les trampes Sherman utilitzades en el seguiment i altre material de camp.
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Descriptors poblacionals
Amb les dades obtingudes mitjançant els diversos mostrejos es proporcionen com a resultats un
conjunt d’índex senzills: amplitud de distribució, riquesa d’espècies, abundància d’espècies per
localitat i abundància per a cadascuna de les espècies independentment.
Amplitud de distribució: es correspon amb el nombre de localitats de mostreig diferents en què
han aparegut cadascuna de les espècies. És a dir, aquelles espècies presents en totes les
localitats tindran una amplitud de distribució major que aquelles que sols siguin detectades en
alguna d’elles.
Riquesa d’espècies: nombre total d’espècies detectades en una determinada localitat de
mostreig.
Abundància d’exemplars per estacions: en aquest cas es consideren, independentment de
l’espècie, tots els exemplars diferents trobats en cada localitat (s’exclouen les recaptures). El
total d’exemplars trobats en cada localitat es divideixen entre el nombre de trampes totals (36
trampes * 3 dies de mostreig = 108 trampes totals) i obtenint un índex d’individus sobre 100
trampes per nit.
Abundància d’espècies: es segueix el mateix procediment que en l’abundància d’exemplars per
estacions, però en aquest cas es consideren el nombre d’individus de cada espècie per separat
al considerar totes les localitats de mostreig a la vegada. Així, s’obté un valor total d’abundància
per a cadascuna de les espècies detectades a l’illa.
L’obtenció de descriptors poblacionals com ara la densitat (individus/hectàrea) mitjançant el
mètode de captura/recaptura no ha estat possible degut a la relativa poca mida mostral
obtinguda fins ara. La utilització correcta d’aquest tipus d’estimadors es veu limitada a mides
mostrals majors. Per aquest motiu, es va decidir utilitzar els descriptors mencionats
anteriorment per caracteritzar les poblacions de micromamífers estudiades a Menorca.
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Parcel·les de seguiment
Mitjançant les diverses zones de mostreig es cerca aconseguir la major representació possible
dels diversos tipus d’hàbitats presents a Menorca. Al primer mostreig del programa es va
comptar amb 4 localitats diferents, a les quals, aquest any, se n’han incorporat 3 de noves,
arribant a un total de 7 estacions de mostreig (enumerades a la taula 1).
Taula 1. Relació de les diverses localitats de mostreig, el municipi en què es troben, l’any d’incorporació
al programa i l’hàbitat que representen.

N
1
2
3
4
5
6
7

Estació de mostreig
Alforí de Dalt
Alforí de Dalt
Serra Morena
Albufera Es Grau
Tordonell de Dalt
Es Grau (centre interpretació)
Es Grau (Santa Madrona)

Municipi
Ciutadella
Ciutadella
Maó
Maó
Maó
Maó
Maó

Incorporació
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016

Hàbitat
Pinar (sotabosc dens)
Alzinar
Matollar
Savinar
Pinar (sotabosc aclarit)
Prat abandonat
Ullastrar

1
2

5

4
7
6
3

Figura 3. Situació de les estacions de mostreig. Els nombres es corresponen amb els noms de la taula 1.
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Alforí de Dalt-pinar

Estació nº 001
Responsable i col·laboradors: Félix de Pablo Pons i Àlex Cortada
Patrocinador: Agencia Menorca Reserva de Biosfera
Descripció: Pinar de pi blanc (Pinus halepensis) amb abundant cobertura arbustiva en sistema
dunar
Localització:
UTM 1x1: 31TEE8333
UTM X: 583299
UTM Y: 4433099
Província: Illes Baleares (Menorca)
Regió biogeogràfica: Illes mediterrànies
Espai protegit: LIC i ZEPA
Mostreig i sèries de dades:
Nombre d’anys en funcionament: 2
Sèrie d’anys amb dades: 2015 i 2016

Estació situada a la finca pública de Alforí de Dalt, que es troba al nord del municipi de Ciutadella.
L’àrea es troba sobre dunes litorals colonitzades per un bosc de pi blanc (Pinus halepensis). El
pinar té una forta influència litoral i es situa sobre una zona de dunes fixades a la zona posterior
a la platja de El Pilar. La formació vegetal presenta alguns pins blancs de grans dimensions amb
un sotabosc molt abundant de aladern fals (Phillyrea media), llentiscle (Pistacia lentiscus) i altres
espècies com la murta (Myrtus communis). El recobriment arbori és de distribució compacta i
continu en què s’hi integren algunes alzines (Quercus ilex).
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Alforí de Dalt- alzinar

Estació nº 002
Responsable i col·laboradors: Félix de Pablo Pons i Àlex Cortada
Patrocinador: Agencia Menorca Reserva de Biosfera
Descripció: Alzinar madur amb cobertura arbustiva
Localització:
UTM 1x1: 31TEE8332
UTM X: 583959
UTM Y: 4431995
Província: Illes Baleares (Menorca)
Regió biogeogràfica: Illes mediterrànies
Espai protegit: LIC i ZEPA
Mostreig i sèries de dades:
Nombre d’anys en funcionament: 2
Sèrie d’anys amb dades: 2015 i 2016
Estació situada a la finca pública de Alforí de Dalt, que es troba al nord del municipi de Ciutadella.
Es troba en un alzinar silicícola amb sòls profunds i ben estructurats. L’alzinar silicícola madur és
un bosc dens i ombrívol que sol estar estructurat en quatre estrats diferents, formant una franja
arbòria compacta de 10-12 m d’alçada amb un interior molt humit ocupat per un sotabosc divers
i normalment ben desenvolupat en què predominen les espècies escleròfil·les. Abunden les
lianes i en l’estrat herbaci hi són presents el Cyclamen balearicum o Arisarum vulgare. L’elevada
humitat que caracteritza aquest tipus de boscs sol afavorir que fongs, líquens i briòfits siguin
abundants.
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Serra Morena

Estació nº 003
Responsable i col·laboradors: Félix de Pablo Pons i Àlex Cortada
Patrocinador: Agencia Menorca Reserva de Biosfera
Descripció: Matollar termomediterrani, silicícola, dominat per les estepes (Cistus)
Localització:
UTM 1x1: 31SFE0519
UTM X: 605682
UTM Y: 4419094
Província: Illes Baleares (Menorca)
Regió biogeogràfica: Illes mediterrànies
Espai protegit: LIC i ZEPA
Mostreig i sèries de dades:
Nombre d’anys en funcionament: 2
Sèrie d’anys amb dades: 2015 i 2016

Estació de mostreig situada en el terme municipal de Maó en una propietat privada, format per
matollars baixos de composició variable, però sempre dominats per les estepes, tot i que poden
abundar altres espècies arbustives. Els arbustos no solen sobrepassar el metre d’alçada i
generalment formen àrees molt denses. Això permet el desenvolupament d’un estrat herbaci
molt divers, essent possible a la primavera l’aparició d’algunes espècies anuals. En general,
representen un estadi de recuperació forestal, principalment a partir de cultius abandonats, tot
i que en alguns indrets de sòls poc profunds i oligotròfics poden representar una comunitat
permanent.
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Albufera Es Grau-savinar
Estació nº 004
Responsable i col·laboradors: Félix de Pablo Pons, Àlex Cortada i Oriol Perona
Patrocinador: Agencia Menorca Reserva de Biosfera i Parc Natural de s’Albufera de Es Grau
Descripció: Savinar en dunes fixes al litoral
Localització:
UTM 1x1: 31SFE0723
UTM X: 607831
UTM Y: 4423057
Província: Illes Baleares (Menorca)
Regió biogeogràfica: Illes mediterrànies
Espai protegit: Parc Natural de s’Albufera de Es Grau
Mostreig i sèries de dades:
Nombre d’anys en funcionament: 2
Sèrie d’anys amb dades: 2015 i 2016
Estació situada al Parc Natural de s’Albufera de Es Grau al terme municipal de Maó. Matollar o
bosquet baix, de 2 a 5 metres d’alçada, dominat per la savina (Juniperus phoenicea). Aquesta
comunitat creix sobre les dunes exercint una acció estabilitzadora. Ocupa la primera línia
forestal a les platges arenoses, darrere les comunitats fixadores de dunes mòbils.
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Tordonell de Dalt

Estació nº 005
Responsable i col·laboradors: Félix de Pablo Pons i Àlex Cortada
Patrocinador: Agencia Menorca Reserva de Biosfera i Parc Natural de s’Albufera de Es Grau
Descripció: Pinar de pi blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc aclarit
Localització:
Fus UTM: 31S
UTM X: 603960
UTM Y: 4424498
Província: Illes Baleares (Menorca)
Regió biogeogràfica: Illes mediterrànies
Espai protegit: Parc Natural de s’Albufera de Es Grau
Mostreig i sèries de dades:
Nombre d’anys en funcionament: 1
Sèrie d’anys amb dades: 2016
Estació situada al Parc Natural de s’Albufera de Es Grau al terme municipal de Maó.
Concretament es troba dis de la finca de Tordonell de Dalt, una finca privada que va participar
en anys anteriors al programa de Life Boscos. Durant aquest programa, es varen realitzar a la
finca un seguit d’actuacions forestals d’adaptació del bosc al canvi climàtic: es va reduir la
competència entre l’arbrat així com la coberta de matollar. Com a resultat la localitat de
mostreig consisteix en un pinar poc dens de pi blanc (Pinus halepensis) amb un sotabosc molt
aclarit d’aladern (Phyllyrea media).
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Albufera Es Grau – Centre d’interpretació

Estació nº 006
Responsable i col·laboradors: Félix de Pablo Pons i Àlex Cortada
Patrocinador: Agencia Menorca Reserva de Biosfera i Parc Natural de s’Albufera de Es Grau
Descripció: Prat abandonat
Localització:
Fus UTM: 31S
UTM X: 606991
UTM Y: 4421847
Província: Illes Baleares (Menorca)
Regió biogeogràfica: Illes mediterrànies
Espai protegit: Parc Natural de s’Albufera de Es Grau
Mostreig i sèries de dades:
Nombre d’anys en funcionament: 1
Sèrie d’anys amb dades: 2016
Estació situada al Parc Natural de s’Albufera de Es Grau al terme municipal de Maó. Es tracta
d’un prat abandonat situat davant del centre d’interpretació del Parc. L’abandonament de les
feines agrícoles en aquesta zona ha conduït amb el pas del temps a l’aparició d’un estrat
arbustiu, encara poc predominant, de llentiscle (Pistacia lentiscus) juntament amb la presència
de càrritx (Ampelodesmos mauritanica).
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Albufera Es Grau – Santa Madrona

Estació nº 007
Responsable i col·laboradors: Félix de Pablo Pons i Àlex Cortada
Patrocinador: Agencia Menorca Reserva de Biosfera i Parc Natural de s’Albufera de Es Grau
Descripció: Ullastrar
Localització:
Fus UTM: 31S
UTM X: 606070
UTM Y: 4422250
Província: Illes Baleares (Menorca)
Regió biogeogràfica: Illes mediterrànies
Espai protegit: Parc Natural de s’Albufera de Es Grau
Mostreig i sèries de dades:
Nombre d’anys en funcionament: 1
Sèrie d’anys amb dades: 2016

Estació situada al Parc Natural de s’Albufera de Es Grau al terme municipal de Maó. Es tracta
d’un ullastrar (Olea europaea L. var. sylvestris) en què les recents tasques de neteja portades a
terme han originat un sotabosc aclarit amb escassa presència tant d’estrat arbustiu com
pròpiament herbaci.
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Resultats
A continuació es presenten els resultats obtinguts durant els mostrejos de primavera i tardor de
l’any 2016, essent possible la comparació entre les dues estacions. Considerant les 7 localitats
de mostreig, s’han capturat un total 195 exemplars de 5 espècies diferents (Taula 2): ratolí de
camp (Apodemus sylvaticus), ratolí mediterrani (Mus spretus), rata negra (Rattus rattus), rata
cellarda o sarda (Eliomys quercinus) i musaranya de camp (Crocidura suaveolens balearica).
Taula 2.. Nombres totals d’exemplars diferents (excloent recaptures) per a cadascuna de les espècies
trobades en: el mostreig de primavera, el mostreig de tardor i la combinació d’ambdós..
Primavera
Espècies
Mus spretus
Apodemus sylvaticus
Rattus rattus
Eliomys quercinus
Crocidura suaveolens
TOTAL

N
15
85
14
8
0
122

%
12,23
69,67
11,47
6,55
0
100

Tardor
N
11
47
8
6
1
73

%
15,06
64,38
10,95
8,21
1,36
100

Total 2016
N
%
26
13,33
132
67,69
22
11,28
14
7,17
1
0,51
195
100

L’espècie més abundant ha estat el ratolí de camp representant el 67.69% de totes les captures,
seguit pel ratolí mediterrani (13.33%), la rata negra (11.28%), la rata sarda (7.17%) i, en últim
lloc, la musaranya que, havent-se’n trobat un individu únicament al segon mostreig de l’any,
representa el 0.51% del total de captures. Aquestes dades, que van en paral·lel amb les
abundàncies mitjanes (nº d’exemplars per 100 trampes/nit) de les espècies (Figura 4),
mantenen el mateix ordre pel què fa a les espècies més abundants tant al mostreig de primavera
com de tardor. Ara bé, s’observa un descens general en la captura de totes les espècies pel que

Abundancia (indiv. X 100 trampas)

fa al segon mostreig.
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primavera
tardor

8

6
4
2
0

Mus spretus

Apodemus
sylvaticus

Rattus rattus

Eliomys
quercinus

Corcidura
suaveolens

Figura 4. Abundàncies mitjanes al considerar totes les localitats de mostreig per a cada espècie.
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De cara a l’amplitud de distribució (Figura 5), el ratolí de camp és el que s’ha trobat en més
parcel·les de mostreig, tant a la primavera (7) com a la tardor (6). La rata negra, s’ha trobat en 5
localitats diferents en les dues èpoques de mostreig. Pel que fa al ratolí mediterrani, aquest va
ser detectat en 5 parcel·les a la primavera i 4 a la tardor. La rata sarda ha estat detectada en 4
parcel·les en els dos mostrejos. Finalment, la musaranya sols ha estat detectada en una única
parcel·la i en el segon mostreig de l’any.
8
7
primavera
tardor

Parcel·les

6
5
4
3
2
1
0
Mus spretus

Apodemus
sylvaticus

Rattus rattus

Eliomys
quercinus

Corcidura
suaveolens

Figura 5. Amplitud de distribució de cadascuna de les espècies al considerar les 7 localitats o parcel·les.

La riquesa específica (Figura 6), aquella que fa referència al nombre diferent d’espècies trobades
en una determinada localitat, mostra que a la primavera la localitat d’Alforí-pinar ha estat la més
rica de totes, amb 4 espècies diferents. La resta de localitats han tingut una riquesa de tres
espècies, exceptuant l’alzinar d’Alforí, en què sols se n’han detectat dues.

Nº d’espècies detectades

5

primavera
tardor

4
3
2

1
0
Alforí-pinar

Alforí-alzinar Serra Morena Albufera Grau

Tordonell

Es Grau
(centre)

Santa
Madrona

Figura 6. Riquesa d’espècies a cada localitat.
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Ara bé, aquest padró canvia totalment al mostreig de tardor, en què algunes localitats veuen
disminuït el nombre d’espècies detectades (Alforí-pinar, Serra Morena i Tordonell) mentre que
en altres parcel·les la riquesa ha augmentat, com és el cas de l’alzinar d’Alforí, el savinar de Es
Grau i Santa Madrona. La parcel·la situada davant el centre d’interpretació de Es Grau ha estat
l’única que ha mantingut la mateixa riquesa (3 espècies detectades) en ambdós mostrejos.

L’estació amb major abundància d’individus (Figura 7), en termes de individus*100 trampes-nit,
ha estat el pinar d’Alforí, amb 40,7 exemplars a la primavera i 25 a la tardor. L’alzinar d’Alforí
ha incrementat l’abundància d’individus en l’últim mostreig, passant de 9,23 a 13,89. Una
tendència inversa ha tingut lloc a Serra Morena, on l’abundància de 18,52 exemplars a la
primavera ha minvat fins a 4,63 individus a la tardor. La resta de localitats de mostreig, tot i
seguir el mateix padró, essent Tordonell la més abundant i el savinar de Es Grau aquella amb
menys individus, han sofert una disminució de la meitat d’individus des del primer al segon
mostreig de l’any.

45

Abundancia (indiv. X 100 trampas)
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Es Grau
(centre)

Santa
Madrona

Figura 7. Abundàncies per localitat.
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Resultats per espècies
Ratolí de camp (Apodemus sylvaticus)
Mitjançant la utilització de les dades morfomètriques obtingudes per a aquesta espècie durant
tots els mostrejos realitzats fins ara (anys 2015 i 2016), s’ha pogut observar que la relació pes i
mida corporal dels 139 exemplars mesurats segueix una regressió força lineal (Figura 8) , amb
un R2=0.7512. Aquesta mateixa gràfica evidencia que no s’ha trobat cap individu amb una
marcada mala condició corporal, és a dir, que es trobés molt per sota de la línia de tendència. Si
bé no s’han trobat individus en males condicions corporals (entengui’s aquí estat nutritiu pobre
o malalt, per exemple) també és cert que aquests acostumen a ser les primers exemplars en ser

Pes (g)

depredats i, per tant, en desaparèixer de la població.

Mida corporal (mm)
Figura 8. Relació pes i mida corporal en els 139 exemplars mesurats de ratolí de camp.

El pes dels individus trobats ha anat des dels 8 grams (tractant-se d’individus juvenils) fins a un
màxim de 39 grams en un mascle de l’espècie. De la mateixa manera, la mida corporal ha
comprès des de valors mínims de 52,15 mm fins a talles màximes de 110 mm. La mida màxima
del peu posterior ha estat de 23,25 mm.
Aquesta espècie ha estat increïblement abundant al pinar d’Alforí, on s’han arribat a trobar
33,33 individus per cada 100 trampes/nit. En total, l’any 2016 se n’han capturat 132,
representant més del 67% de captures totals. Ara bé, ha estat una espècie pràcticament escassa
a el savinar de Es Grau i a Santa Madrona (0,93 individus/100 trampes-nit).
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Ratolí mediterrani (Mus spretus)

Seguint el mateix procediment que amb el ratolí de camp, s’ha pogut construir una regressió
lineal per a aquesta espècie pel que fa a la seva relació pes i mida corporal (Figura 9). En aquest
cas, la regressió s’ha construït amb la informació obtinguda de 31 exemplars capturats durant
els dos anys de mostreig. Igual que en el cas del ratolí de camp, aquí no es detecta la presència
d’individus que es trobin marcadament per sota la línia de tendència, evidenciant la bona

Pes (g)

condició corporal d’aquells exemplars capturats.

Mida corporal (mm)
Figura 9. Relació pes i mida corporal en els 31 exemplars mesurats de ratolí mediterrani.

El pes mínim detectat en aquesta espècie ha estat de 8 g, mentre que el valor màxim ha
correspost a una femella de 24 g. De cara a la mida corporal, la menor talla ha estat de 58 mm
i, la major, de 90 mm. La mida del peu d’aquesta espècie no ha sobrepassat, en cap cas, els 17,13
mm.
Al 2016 s’han capturat un total de 26 exemplars, representant el 13,33% de les captures totals.
Ha estat la segona espècie més abundant del mostreig, però sempre molt per darrere del ratolí
de camp (132 exemplars). Tant a la primavera com a la tardor, aquesta espècie ha tingut una
abundància major al pinar d’Alforí, amb 5,56 individus/100 trampes-nit. En la resta de localitats
ha estat pràcticament absent, amb l’excepció de la parcel·la de Santa Madrona únicament a la
primavera, també amb 5,56 individus/100 trampes-nit.
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Rata negra (Rattus rattus)
Ha estat la tercera espècie capturada durant els mostrejos del 2016, amb un total de 22
individus, representant el 11,8% de les captures totals. En el cas d’aquesta espècie, a diferència
de les espècies de ratolins mencionades abans, únicament es mesura el pes dels individus. El
menor pes trobat ha estat de 35 grams en un individu juvenil, mentre que l’exemplar de major
pes ha estat un mascle de 220 grams trobat a Serra Morena. El valor mitjà de tots els individus
capturats durant el 2015 i 2016 és de 113 grams.
Si bé al mostreig de tardor ha estat una espècie poc abundant en general, a la primavera la seva
abundància màxima la trobem a Serra Morena amb 5,56 individus/100 trampes-nit, seguit de
Tordonell de Dalt, on la seva abundància sobre 100 trampes-nit va ser de 3,7 individus.
Rata sarda (Eliomys quercinus)
Aquest ha estat el primer any en què s’ha detectat rata sarda a les parcel·les mostrejades. S’han
capturat un total de 14 exemplars (8 a la primavera i 6 a la tardor), representant el 7,17% de les
captures totals de l’any. La seva presència ha estat més elevada al centre d’interpretació de Es
Grau a la primavera, amb una abundància de 2,78 individus/100 trampes-nit.
Dels individus capturats, el menor presentava un pes de 50 grams i 113 mm de mida corporal
mentre que el major individu (una femella) va pesar 84 grams i tenia una longitud del cos de 130
mm. La cua d’aquesta espècie és especialment llarga, arribant als 119,17 mm en un dels
exemplars capturats al centre d’interpretació.
Musaranya de camp (Crocidura suaveolens balearica)
A Espanya s’han descrit dues subespècies de Crocidura
suaveolens, una continental, C. s. cantabra i una altra
d’insular a Menorca, C. s. balearica, ambdues endèmiques.
Aquesta subespècie endèmica, ha representat el 0,5% de
les captures totals, ja que ha estat capturada únicament en
un ocasió durant tot l’any 2016. L’individu (Figura 10), una
femella de 6 grams de pes i una longitud del cos de 73 mm,
ha estat trobat a la parcel·la de Santa Madrona a Es Grau.
La seva abundància mitjana ha estat de 0,13 individus/100
trampes-nit, essent de 0,93 individus/100 trampes-nit la
seva abundància a Santa Madrona.

Figura 10. Musaranya de camp capturada.
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Conclusions
Aquest ha estat el segon any en què es porta a terme aquest seguiment i el primer d’ells en què
s’han pogut realitzar les dues campanyes de mostreig anuals. L’objectiu de ser un seguiment de
caire bianual és el de posar de manifest tendències o fluctuacions poblacionals a en funció del
període de l’any. Si bé això requereix de l’acumulació de diversos anys de seguiment per a
obtenir dades significatives, al 2016 s’ha detectat una tendència general de totes les espècies
cap a una disminució de la seva abundància a la tardor. En alguns casos, les captures han
disminuït gairebé a la meitat dels valors obtinguts a la primavera del mateix any. Aquestes
diferències podrien sorgir a causa de l’efecte de diversos factors ambientals (temperatura,
humitat, fotoperíode o disponibilitat d’aliment) sobre les poblacions. Però la corroboració
d’aquesta tendència requereix de la implantació a llarg termini del programa de seguiment en
qüestió.
Pel que fa a la comparació amb l’any anterior, al 2015 sols es va poder mostrejar, per limitacions
de recursos, a finals d’any. Les principals diferències observades és que en aquest primer
mostreig, la rata sarda va ser completament absent en totes les localitats, havent-se detectat
per primer cop al 2016. Per una altra banda, cal destacar les tendències totalment oposades en
les parcel·les situades al pinar d’Alforí i al savinar de s’Albufera de Es Grau. En el cas d’Alforí, al
2015 va ser la localitat amb menys abundància (detectant únicament un individu de rata negra),
mentre que al 2016 ha resultat ser la parcel·la amb major abundància de totes, tant a la
primavera com a la tardor (entre 25 i 40 individus/100 trampes-nit). El cas contrari a succeït amb
el savinar, en què al 2015 va resultar tenir una abundància de 25 individus/100 trampes-nit
mentre que al 2016, tant a la primavera com a la tardor, no ha superat mai els 5 individus/100
trampes-nit. L’existència de diferències tan grans d’un any per l’altre, podrien originar-se en el
fet que el mostreig de 2015, per la mencionada manca de recursos disponibles, va portar-se a
terme entre desembre del 2015 i gener del 2016, amb les corresponents diferències ambientals
respecte del mes d’octubre en què s’ha realitzat enguany. Aquest fet suporta la necessitat de
realitzar aquest programa a llarg termini, de manera que la incorporació de múltiples anys de
dades doni resposta a les diferències observades.
Com a valoració positiva s’ha de tenir en compte la incorporació aquest any de 3 noves localitats,
arribant a un total de 7 localitats sobre les 8 que es preveien l’any passat. Això permet la
cobertura de més tipus d’hàbitats diferents, obtenint així una informació més acurada de les
poblacions de micromamífers a Menorca.
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