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I. RESUM
El passat 18 de gener del 2015 es va realitzar el cens d’aus aquàtiques a Menorca a dins el
programa internacional de seguiment d’aus aquàtiques, el International Waterbird Census (IWC),
dirigit a nivell internacional per Wetland internacional i coordinat a nivell insular per la Societat
ornitològica de Menorca (SOM).
L’objectiu principal d’aquest programa de seguiment internacional és conèixer la situació de les
poblacions d’aus aquàtiques i els seus hàbitats, les zones humides, a nivell mundial, aprofitant la
importància d’aquestes aus com a bioindicadors del seu medi. Els resultats d’aquest programa de
seguiment aporten una informació molt valuosa a nivell internacional, nacional i local per dur a
terme actuacions de conservació, estudi i/o desenvolupament local.
Es tracta d’un cens que segueix una metodologia estandarditzada que es repeteix any rere any, fet
que dona l’oportunitat de comparar resultats, donar tendències, avaluar l’estat de conservació de
les zones humides o conèixer les fluctuacions anuals o interanuals de moltes espècies d’aus
aquàtiques.
A Menorca es van censar un total de 11 localitats: el port de Maó i el torrent de San Joan,
s’albufera des Grau, sa bassa de Morella, les salines d’Addaia i Mongofre, el prat de Son Saura
del Nord, les salines de la Concepció, les salines Velles de Fornells i la Badia de Fornells, les
basses de Lluriac, Es Prat i Tirant, el prat de Son Saura del Sud, el torrent de Cala Galdana i el
prat de Son Bou.
En total es van comptabilitzar 5.486 ocells de 49 espècies diferents, 46 de salvatges i 3 de
domèstiques assilvestrades, amb una participació de 20 persones. L’espècie més abundant va ser
la fotja Fulica atra amb 2364 exemplars, seguida de: el coll blau Anas platyrhynchos amb 506
ex., la jua Vanellus vanellus amb 456, el cullerot Anas clypeata amb 381 ex., el soterí petit
Tachybaptus ruficollis amb 343 o el rabassot Aythya ferina amb 323 ex. Destaquen per la
seva raresa o irregularitat hivernal: 2 passa-rius gros Charadrius hiaticula a les salines Velles
de Fornells, 2 passa-rius petit Charadrius dubius a les salines d’Addaia, 1 xirlot gris Pluvialis
squatarola a les salines Velles de Fornells, 1 curlera reial Numenius arquata també a les
salines Velles de Fornells o 2 gavines corses Larus Audouinii i 1 gavina fosca Larus fuscus
també al port de Maó. Interessant també són l’hivernada de dos anàtids que als darrers anys
s’han convertit en espècies nidificants sedentàries com l’ànec de bec vermell Netta rufina
amb 28 exemplars i el rabassot menut Aythya nyroca amb 8 exemplars.
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II. INTRODUCCIÓ
Les aus aquàtiques es defineixen com aquelles espècies d’aus que són ecològicament depenent
de les zones humides. A dins aquest grup hi trobem les següents families: Gaviidae,
Podicipedidae, Pelecanidae, Phalacrocoracidae, Anhingidae, Ardeidae, Scopidae, Ciconiidae,
Balaenicipitidae, Threskiornithidae, Phoenicopteridae, Anhimidae, Anatidae, Gruidae,
Aramidae, Rallidae, Heliornithidae, Eurypygidae, Jacanidae, Rostratulidae, Dromadidae,
Haematopodidae, Ibidorhynchidae, Recurvirostridae, Burhinidae, Glareolidae, Charadriidae,
Scolopacidae, Pedionomidae, Thinocoridae, Laridae, Sternidae i Rynchopidae.
Moltes d’aquestes aus cobreixen cada any milers i, de vegades, desenes de milers de quilòmetres
durant el seu cicle migratori des de les zones de cria als seus quarters d’hivernada. És en aquest
període quan es produeixen les majors concentracions d’aus aquàtiques a moltes zones humides
de molts de països del món, essent la millor època per quantificar les seves poblacions. Per aquest
motiu, l’any 1967, fa ja prop de 50 anys, Wetlands International va promoure la realització d’un
cens d’aus aquàtiques, el International Waterbird Census (IWC). Aquest seguiment, que censa
cada any entre 30 i 40 milions d’aus aquàtiques a reu del món, cobreix actualment unes 25.0000
zones humides de més de 100 països i hi participen més de 15.000 persones, entre professionals i
amateurs. Es tracta d’un cens coordinat metodològicament que involucre a un gran grup d’entitats
conservacionistes i d’estudi de la natura de tots els països que hi participen, entre elles la Societat
Ornitològica de Menorca (SOM) a Menorca.
Les aus aquàtiques són conegudes com a grans indicadors de l’estat de conservació de les zones
humides. El seguiment a llarg termini de les seves poblacions mitjançant un cens a escala
continental proporciona una informació crucial per conservar les seves poblacions i els seus
hàbitats, les zones humides.
Els objectius d’aquest seguiment segons la Wetland International són:
 Identificació de zones humides d’importància internacional
 Identificació de prioritats de conservació i estudi per mantenir la biodiversitat global d’aus
aquàtiques
 Identificació de deficiències en el coneixement de les poblacions mundial d’aus
aquàtiques
 Donar suport al desenvolupament de tres convencions internacionals: la Convenció
Ramsar sobre Zones Humides, la Convenció d’Aus Migratòries i la Convenció sobre la
Diversitat Biològica
 Donar suport a iniciatives de desenvolupament local
Menorca hi col·labora en aquest cens internacional des de l’any 1989, essent des de l’any 2000 la
Societat Ornitològica de Menorca l’encarregada de coordinar-ho. A més dels objectius marcats
per Wetland Internacional, es marquen una sèrie d’objectius de caràcter local (insular) com són:
 Comptar amb unes estimes de les dimensions regionals d’aus aquàtiques hivernants
 Conèixer les fluctuacions interanuals i anuals d’aquestes
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 Identificar les zones humides importants a l’illa per a les aus aquàtiques hivernants
 Identificar possibles amenaces cap a les aus aquàtiques hivernants i els seus hàbitats
 Identificar prioritats de conservació de caràcter local cap a les diferents poblacions i/o
hàbitats
La realització d’aquest seguiment també pretén augmentar el coneixement sobre les
poblacions d’aus aquàtiques a l’illa durant el període hivernal i sobre el paper de les zones
humides de l’illa en aquest període, aportant a les administracions pertinents una eina per a la
conservació dels hàbitats i la biodiversitat de Menorca.
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III. METODOLOGIA
Un dels objectius fonamentals d’aquest seguiment és la monitorització dels canvis en el nombre
d’aus aquàtiques. Per assolir aquest objectiu s’ha optat per la metodologia del cens o recompte
directa d’individus a les seves zones d’hivernada, principalment zones humides. Resulta gairebé
impossible que aquests recomptes puguin cobrir el 100% de la població. Per aquest motiu, una de
les principals característiques d’aquest seguiment és l’estandardització metodològica, per a que
les dades obtingudes any rere any puguin ser comparables.
Així dons, el seguiment d’aus aquàtiques hivernants a Menorca segueix des de la seva
implantació a l’illa la metodologia establerta per Wetland International, amb petites modificacions
adaptades a la situació local.
La data acordada per Wetland International per a la realització d’aquest cens es el mes de gener,
mes durant el qual es produeixen les majors concentracions d’aus aquàtiques hivernants a
l’hemisferi nord. A Menorca, des del començament es va determinar com a data el 18 de gener.
Durant els cens es comptabilitzen totes les aus aquàtiques que es detecten visual o auditivament,
amb l’ajuda de prismàtics, telescopis i guies d’identificació. En cap cas es fa us de reclam.
Tot els censos es realitzen a peu, variant un poc segons les dimensions de les zones humides a
censar, però respectant-se sempre, any rere any, la metodologia pròpia de cada localitat. Així
dons, a les zones humides de major tamany amb grans extensions de canyissar (Prat de Son Bou,
Prat de Son Saura del Nord i Prat de Son Saura del Sud), es realitza un recorregut perimetral amb
algunes torades als millors punts d’observació. Aquest recorreguts perimetral permet detectar de
forma auditiva espècies que s’amaguen a dins la vegetació, males de detectat des dels punts
d’observació. Aquest punts d’observació acostumen a trobar-se a punts alterosos, amb bona
visibilitat i a prop de les zones d’aigües obertes. A l’albufera des Grau, principal zona humida de
l’illa, es visiten un total de 8 punts estandarditzats, des de on es censen totes les aus presents. A la
resta de zones humides, on la lamina d’aigua esta pràcticament descoberta, es fa un cens visual
des de un nombre determinat de punts, segons les dimensions, a fi de prospectar el millor possible
cada localitat. Als ports de Maó i Fornells es realitza un recorregut per una de les seves voreres,
amb aturades als punts de concentració d’aus.
Segons les dimensions de cada localitat, hi participa un nombre major o menor de persones, mai
inferior a dos, fet que facilita l’agilitat del cens i la millor detecció de les diferents espècies d’aus,
i minimitza els possibles errors en els recomptes.
El cens a més de fer-se el mateix dia (18 de gener) a totes les localitats, també comença a la
mateixa hora, a les 9 hores del matí. Amb aquesta coordinació horària es pretén evitar comptar
dos cops una mateixa au, donat que les petites dimensions de l’illa i la proximitat de moltes zones
humides fa que el transit d’aus entre una localitat i un altre sigui molt normal.
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IV. CAMP DE TREBALL
Durant el cens d’aus aquàtiques hivernants es fan recomptes a 11 localitats de l’illa (Taula 1).
Hi trobem algunes localitats on s’aglutinen dues o tres zones humides que donada la seva
proximitat es comptabilitzen normalment com a una única localitat.
Port de Maó i torrent de San Joan
Salines d’Addaia
Salines Velles de Fornells i badia
de Fornells
Torrent de Cala Galdana

Albufera des Grau
Son Saura del Nord
Lluriac, Es Prat i Tirant

Bassa de Morella
Salines de La Concepció
Son Saura del Sud

Son Bou

Taula 1. Noms de les 11 localitats de l’illa on s’efectuen recomptes d’aus aquàtiques hivernants.

A dins aquest llistat de localitats hi trobem diferents tipus de zones humides: albuferes, basses,
prats (canyissars), salines, ports i torrents (Mapa 1).
El conjunt d’aquestes localitats representen les zones humides més grans i importants de l’illa,
quedant fora únicament les basses temporals, de reduïdes dimensions, i alguns torrents. La
presencia d’aus aquàtiques hivernants en aquestes petites zones humides és molt reduïda, fet que
no influeix significativament en el cens final.
Des de fa uns anys, s’ha estandarditzat també el nombre de localitats, fet que a la llarga millorarà
la comparació conjunta dels resultats i que dona una informació molt més acurada.

Mapa 1. Localització a l’illa de les diferents zones humides objecte de recompte durant el cens d’aus aquàtiques a
l’hivern..
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V. RESULTATS
A continuació s’exposen els resultats del cens d’aus aquàtiques hivernants a Menorca l’any
2015 de forma conjunta, per localitats i per espècies.
1.- RESULTATS EN CONJUNT

Son Bou

Cala Galdana

Son Saura del Sud

Lluriac, Es Prat i Tirant

Badia de Fornells

Salines Velles Fornells

Salines La Concepció

Son Saura del Nord

Salines Addaia

Bassa Morella

Albufera des Grau

Port Maó i T. San Joan

Nom científic

Nom comú

Anser anser

Oca comú

Anser domesticus

Oca domèstica

Tadorna tadorna

Àneda blanca

Anas penelope

Xiulaire

53

Anas strepera

Àneda gris

41

Anas crecca

Anedó

24

10

3

Anas platyrhynchos

Coll blau

114

6

79

Anas domesticus

Ànec domèstic

Carina moschata

Ànec mut

Anas acuta

Coer

Anas clypeata

Cullerot

Netta rufina

Ànec de bec vermell

Aythya ferina

Rabassot

Aythya nyroca

Rabassot menut

Aythya fuligula

Rabassot de cresta

Tachybaptus ruficollis

Soterí petit

320

Podiceps cristatus

Soterí gros

1

1

Podiceps nigricollis

Soterí collnegre

9

9

Phalacrocorax carbo

Corb marí gros

Phalacrocorax aristotelis

Corb marí emplomallat

Bubulcus ibis

Esplugabous

Egretta garzetta

Agró blanc

Casmerodius albus

Agró blanc gros

Ardea cinerea

Agró gris

Phoenicurus roseus

Flamenc

Circus aeruginosus

Arpella d`aigua

2

Pandion haliaetus

Àguila peixatera

1

Rallus aquaticus

Rascló

Gallinula chloropus

Polla d'aigua

Porphyrio porphyrio

Gall faver

Fulica atra

Fotja

Charadrius hiaticula

Passa-rius gros

5

2

7

9
22

4

13

2

24

1
94

38

1

8

98

100

42

4

8

62

10

145
143

37

89

506

21

15

40

2

2

10
123

10
13

6

39

21

198

2

381

6

1

28

314

10

324

2

6

8

9

9
1

14

28

6

3

1

1

10

22

5

5

3
34

6

3

7

4

5

1

9

1

2

5

4

1

1

1

2

1
1
1

8

42

3

30

1

5

1

25

2

6

3

1

5
1

5
982

7
2

16

89

777

4

1

9

10

18

8

30

419
2

9

46
30

7

4

343

4

18

1

8

13

57

7

38

49

2364
2
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Numenius arquata

2

2
20

1

1
400

10

10

LOCALITATS

1

3

1

PER ESPÈCIES

Tringa ochropus

Xivita

Tringa nebularia

Cama-verda

Tringa totanus

Cama-roja roja

Larus ridibundus

Gavina d'hivern

Larus audouinii

Gavina corsa

Larus fuscus

Gavina fosca

Larus michahellis

Gavina camagroga

60

Sterna sandvicensis

Llambritja becllarga

19

Alcedo atthis

Arner

1

5

1

4

456
10

2

Curlera reial

3.- RESULTATS
Actitis hypoleucos
Xivitona

20

46

Gallinago gallinago
BecassinaPER
2.- RESULTATS

Son Bou

Corriol variant

Cala Galdana

Calidris alpina

Son Saura del Sud

Juia

Lluriac, Es Prat i Tirant

Vanellus vanellus

Badia de Fornells

Xirlot gris

Salines Velles Fornells

Passa-rius camanegre

Pluvialis squatarola

Salines La Concepció

Charadrius alexandrinus

Son Saura del Nord

Passa-rius petit

Salines Addaia

Charadrius dubius

Bassa Morella

Nom comú

Albufera des Grau

Port Maó i T. San Joan

Nom científic

1

3

2

1

13

2

1

4

7

6

4

2

16

1

1

35

35

2

2

1

1
44

1

17

10

18

5

3

12

3

173
19

1

1

161

2180

122

933

2

1

1

190

30

44

1
38

1312

164

83

7
229

Taula 2. Resultats cens d’aus aquàtiques 2015 per localitats i espècies.

En total s’han censat 5.486 ocells de 49 espècies diferents (Taula 2) de les quals 46 són
espècies salvatges i 3 són espècies domèstiques assilvestrades (oca domèstica, ànec domèstic
i ànec mut).
L’espècie més abundant ha estat la fotja Fulica atra amb 2364 exemplars, el que representa el
43’09 % del total, seguida de: el coll blau Anas platyrhynchos amb 506 ex. (9.22%), la jua
Vanellus vanellus amb 456 (8.31%), el cullerot Anas clypeata amb 381 ex. (6.95%), el soterí
petit Tachybaptus ruficollis amb 343 (6.25%) o el rabassot Aythya ferina amb 323 ex.
(5.89%).
Destaquen per la seva raresa o irregularitat hivernal: 2 passa-rius gros Charadrius hiaticula a
les salines Velles de Fornells, 2 passa-rius petit Charadrius dubius a les salines d’Addaia, 1
xirlot gris Pluvialis squatarola a les salines Velles de Fornells, 1 curlera reial Numenius
arquata a les salines Velles de Fornells, 2 gavines corses Larus Audouinii al port de Maó o 1
gavina fosca Larus fuscus també al port de Maó. Interessant també són l’hivernada de dos
anàtids que als darrers anys s’han convertit en espècies nidificants sedentàries com l’ànec de
bec vermell Netta rufina amb 28 exemplars i el rabassot menut Aythya nyroca amb 8
exemplars.
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En total s’han detectat espècies pertanyents a 13 famílies (Taula 3), essent les més nombroses
en individus Rallidae amb 2.467 exemplars i Anatidae amb 1647 exemplars (d’aquests
resultats s’han descartat els individus pertanyents a espècies domèstiques assilvestrades). Pel
que fa al nombre d’espècies, destaquen la família Anatidae amb 12 espècies i la Scolopacidae
amb 7 espècies.

FAMILIA
PODICIPEDIDAE

Nº ESPÈCIES
3

Nº INDIVIDUS
353

2

76

4

102

1

7

12

1647

4

2467

5

481

7

51

4

211

1

19

1

6

1

4

1

7

Suterí petit, gros i collnegre

PHALACROCORACIDAE
Corb marí i emplomallat

ARDEIDAE
Esplugabous, agró blanc, blanc gros i gris

PHOENICOPTERIDAE
Flamenc

ANATIDAE
Oca comú, àneda blanca, xiulaire, àneda
gris, anedó, collblau, coer, cullerot, ànec de
bec vermell, rabassot comú, menut i de
cresta

RALLIDAE
Rascló, fotja, polla d’aigua i gall faver

CHARADRIIDAE
Passa-rius, petit, gros i de camanegra, xirlot
gris i jua

SCOLOPACIDAE
Corriol variant, becassina, curlera reial,
xivita, xivitona, cama-verda i coma-roja
roja

LARIDAE
Gavina d’hivern, corsa, fosca i camagroga

STERNIDAE
Llambritja becllarga

ACCIPITRIDAE
Arpella d’aigua

PANDIONIDAE
Àguila peixatera

ALCEDINIDAE
Arner

Taula 3. Nombre d’espècies i individus per famílies detectades al cens d’aus aquàtiques hivernants 2015.
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2.- RESULTATS PER LOCALITATS
2.1.- Port de Maó i torrent de San Joan
S’han detectat 161 ocells de 11 espècies diferents (Taula 4). Destaca com a una important
zona de presencia de gavines i l’única zona on la llambritja becllarga Sterna sandvicensis
troba un bon lloc a l’illa per hivernar.
Nom científic
Anas domesticus
Phalacrocorax aristotelis
Egretta garzetta
Ardea cinerea
Gallinula chloropus
Larus ridibundus

Nom comú
Ànec domèstic
Corb marí emplomallat
Agró blanc
Agró gris
Polla d'aigua
Gavina d'hivern

4
22
6
7
4
35

Nom científic
Larus audouinii
Larus fuscus
Larus michahellis
Sterna sandvicensis
Alcedo atthis
TOTAL

Nom comú
Gavina corsa
Gavina fosca
Gavina camagroga
Llambritja becllarga
Arner
11 ESPÈCIES

2
1
60
19
1
161

Taula 4. Resultat del cens d’aus aquàtiques hivernants 2015 al Port de Maó i al torrent de San Joan.

2.2.- Albufera des Grau
És la zona humida d’hivernada d’aus aquàtiques més important de l’illa. S’han detectat 2180
ocells de 27 espècies diferents (Taula 5). Destaca per l’importancia pels ànecs, principalment
per aquells que han de menester aigües fondes com el rabassot Aythya ferina; per la fotja
Fulica atra, amb un 41.54% de la població total de l’illa; o, pel soterí petit Tachybaptus
ruficollis, amb 93.29% de la població total de l’illa. El baix nombre de corb marí gros
Phalacrocorax carbo d’aquest any pot venir donat per la manca de peix, especialment
anguila.
Destaquen els baixos nombres d’alguns anàtids com l’anedó Anas crecca i principalment del
soterí gros Podiceps cristatus.
Nom científic
Anser anser
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas clypeata
Netta rufina
Aythya ferina
Aythya nyroca
Aythya fuligula
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis

Nom comú
Oca comú
Xiulaire
Àneda gris
Anedó
Coll blau
Coer
Cullerot
Ànec de bec vermell
Rabassot
Rabassot menut
Rabassot de cresta
Soterí petit
Soterí gros
Soterí collnegre

5
53
41
24
114
10
123
21
314
2
9
320
1
9

Nom científic
Phalacrocorax carbo
Egretta garzetta
Ardea cinerea
Circus aeruginosus
Pandion haliaetus
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
Porphyrio porphyrio
Fulica atra
Vanellus vanellus
Actitis hypoleucos
Larus michahellis
Alcedo atthis
TOTAL

Taula 5. Resultat del cens d’aus aquàtiques hivernants 2015 a s’Albufera des Grau.
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Nom comú
Corb marí gros
Agró blanc
Agró gris
Arpella d`aigua
Àguila peixatera
Rascló
Polla d'aigua
Gall faver
Fotja
Juia
Xivitona
Gavina camagroga
Arner
27 ESPÈCIES

28
3
4
2
1
1
16
5
982

46
1
44
1
2180
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2.3.- Bassa de Morella
S’han detectat 122 exemplars de 8 espècies diferents (Taula 6). Destaca el nombre de fotges
Fulica atra donades les petites dimensions de la bassa, així com la presencia de 4 espècies
d’ànec, totes elles de superfície (ànecs que s’alimenten en superfície, sense submergir-se).
Nom científic
Anas penelope
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas clypeata
Tachybaptus ruficollis

Nom comú
Xiulaire
Anedó
Coll blau
Cullerot
Soterí petit

1
10
6
13
1

Nom científic
Gallinula chloropus
Fulica atra
Larus michahellis
TOTAL

Nom comú
Polla d'aigua
Fotja
Gavina camagroga
8 ESPÈCIES

1
89

1
122

Taula 6. Resultat del cens d’aus aquàtiques hivernants 2015 a la bassa de Morella.

2.4.- Salines d’Addaia i Mongofre
S’han detectat 933 exemplars de 13 espècies diferents (Taula 7). Destaca l’alt nombre de
fotges Fulica atra, la presencia d’un petit grup de flamencs Phoenicopterus ruber i d’una
espècie de limícola poc comú a l’hivern, el passa-rius petit Charadrius dubius. És la principal
zona d’hivernada a l’illa per l’àneda blanca Tadorna tadorna. A diferencia de les altres dues
salines de l’illa, La Concepció i les salines Velles de Fornells, es tracta d’una zona
d’hivernada important per anàtids.
Nom científic
Tadorna tadorna
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas clypeata
Egretta garzetta
Casmerodius albus
Ardea cinerea
Phoenicurus roseus

Nom comú
Àneda blanca
Anedó
Coll blau
Cullerot
Agró blanc
Agró blanc gros
Agró gris
Flamenc

22
3
79
6
5
1
5
7

Nom científic
Fulica atra
Charadrius dubius
Actitis hypoleucos
Tringa nebularia
Larus michahellis
TOTAL

Nom comú
Fotja
Passa-rius petit
Xivitona
Cama-verda
Gavina camagroga
13 ESPÈCIES

777
2

5
4
17
933

Taula 7. Resultat del cens d’aus aquàtiques hivernants 2015 a les salines d’Addaia i Mongofre.

2.5.- Son Saura del Nord
S’han detectat 190 exemplars de 16 espècies (Taula 8). Destaca la presencia d’un petit grup
de rabassot menut Aythya nyroca i l’alt nombre, en comparació amb la resta de localitats, de
gall faver Porphyrio porphyrio i rascló Rallus aquaticus.
Nom científic
Anas platyrhynchos
Anas clypeata
Aythya ferina
Aythya nyroca
Tachybaptus ruficollis
Phalacrocorax carbo
Egretta garzetta
Circus aeruginosus
Rallus aquaticus

Nom comú
Coll blau
Cullerot
Rabassot
Rabassot menut
Soterí petit
Corb marí gros
Agró blanc
Arpella d`aigua
Rascló

38
39
10
6
14
3
1
2
5

Nom científic
Gallinula chloropus
Porphyrio porphyrio
Fulica atra
Gallinago gallinago
Actitis hypoleucos
Larus michahellis
Alcedo atthis
TOTAL

Taula 8. Resultat del cens d’aus aquàtiques hivernants 2015 a Son Saura del Nord.
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Nom comú
Polla d'aigua
Gall faver
Fotja
Becassina
Xivitona
Gavina camagroga
Arner
16 ESPÈCIES

9
18
30

2
1
10
2
190
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2.6.- Salines de La Concepció
S’han detectat 30 exemplars de 10 espècies diferents (Taula 9). Es tracta principalment d’una
zona d’hivernada de limícoles i agrons.
Nom científic
Anas platyrhynchos
Egretta garzetta
Casmerodius albus
Ardea cinerea
Rallus aquaticus
Actitis hypoleucos

Nom comú
Coll blau
Agró blanc
Agró blanc gros
Agró gris
Rascló
Xivitona

1
9
2
4
1

Nom científic
Tringa ochropus
Tringa nebularia
Tringa totanus
Alcedo atthis
TOTAL

Nom comú
Xivita
Cama-verda
Cama-roja roja
Arner
9 ESPÈCIES

2
6
1
1
30

3

Taula 9. Resultat del cens d’aus aquàtiques hivernants 2015 a les Salines de La Concepció.

2.7.- Salines Velles de Fornells
S’han detectat 44 exemplars de 11 espècies diferents (Taula 10). Sobresurt com a la principal
zona d’hivernada de limícoles juntament amb les altres dues salines de l’illa. És l’única zona
d’hivernada del passa-rius camanegre Charadrius alexandrinus i d’algunes altres limícoles
molt escasses a l’hivern a l’illa.
Nom científic
Egretta garzetta
Ardea cinerea
Charadrius hiaticula
Charadrius alexandrinus
Pluvialis squatarola
Calidris alpina

Nom comú
Agró blanc
Agró gris
Passa-rius gros
Passa-rius camanegre
Xirlot gris
Corriol variant

1
1
2
20
1

10

Nom científic
Numenius arquata
Actitis hypoleucos
Tringa ochropus
Tringa nebularia
Alcedo atthis
TOTAL

Nom comú
Curlera reial
Xivitona
Xivita
Cama-verda
Arner
11 ESPÈCIES

1
2
1
4
1
44

Taula 10. Resultat del cens d’aus aquàtiques hivernants 2015 a les salines Velles de Fornells.

2.8.- Badia de Fornells
S’han detectat 38 exemplars de 5 espècies diferents (Taula 11). Destaca la detecció de 3
àguiles peixateres Pandion haliaetus.
Nom científic
Tadorna tadorna
Phalacrocorax carbo
Phalacrocorax aristotelis

Nom comú
Àneda blanca
Corb marí gros
Corb marí emplomallat

2
10
5

Nom científic
Pandion haliaetus
Larus michahellis
TOTAL

Nom comú
Àguila peixatera
Gavina camagroga
5 ESPÈCIES

Taula 11. Resultat del cens d’aus aquàtiques hivernants 2015 a la badia de Fornells.

2.9.- Lluriac, Es Prat i Tirant
S’han detectat 1312 exemplars de 21 espècies diferents (Taula 12). Destaquen 2 oques
comunes Anser anser i la varietat d’espècies que empren aquesta localitat com a zona
14

3

18
38
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d’hivernada. Destaca també com a principal zona d’hivernada per la jua Vanellus vanellus. És
la segona localitat en importància durant l’hivernada d’aus aquàtiques per darrera de
s’albufera des Grau tant pel que fa a nombre d’exemplars com d’espècies.
Nom científic
Anser anser
Anser domesticus
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas clypeata
Netta rufina
Tachybaptus ruficollis
Bubulcus ibis
Egretta garzetta
Ardea cinerea

Nom comú
Oca comú
Oca domèstica
Àneda gris
Anedó
Coll blau
Cullerot
Ànec de bec vermell
Soterí petit
Esplugabous
Agró blanc
Agró gris

2
9
94
8
100
198
6
6
34
1
2

Nom científic
Circus aeruginosus
Gallinula chloropus
Porphyrio porphyrio
Fulica atra
Vanellus vanellus
Gallinago gallinago
Actitis hypoleucos
Tringa ochropus
Tringa nebularia
Larus michahellis
TOTAL

Nom comú
Arpella d`aigua
Polla d'aigua
Gall faver
Fotja
Juia
Becassina
Xivitona
Xivita
Cama-verda
Gavina camagroga
21 ESPÈCIES

2
10
8
419

400
1
1
4
2
5
1312

Taula 12. Resultat del cens d’aus aquàtiques hivernants 2015 a Lluriac, Es Prat i Tirant.

2.10.- Son Saura del Sud
S’han detectat 164 exemplars de 7 espècies diferents (Taula 13). Destaca la importància
d’aquesta localitat per l’hivernada de l’anedó Anas crecca amb el 62.24% de la població
hivernant a l’illa aquest any.
Nom científic
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Tachybaptus ruficollis
Egretta garzetta

Nom comú
Anedó
Coll blau
Soterí petit
Agró blanc

89
42
1
1

Nom científic
Casmerodius albus
Fulica atra
Larus michahellis
TOTAL

Nom comú
Agró blanc gros
Fotja
Gavina camagroga
7 ESPÈCIES

1
18

3
164

Taula 13. Resultat del cens d’aus aquàtiques hivernants 2015 a Son Saura del Sud.

2.11.- Torrent de Cala Galdana
S’han detectat 83 exemplars de 8 espècies diferents (Taula 14). Destaca de forma negativa la
presencia d’un bon nombre d’aus domèstiques assilvestrades (4 oques i 21 ànecs).
Nom científic
Anser domesticus
Anas platyrhynchos
Anas domesticus
Phalacrocorax aristotelis
Ardea cinerea

Nom comú
Oca domèstica
Coll blau
Ànec domèstic
Corb marí emplomallat
Agró gris

4
37
21
3
1

Nom científic
Gallinula chloropus
Larus michahellis
Alcedo atthis
TOTAL

Nom comú
Polla d'aigua
Gavina camagroga
Arner
8 ESPÈCIES

4

12
1
83

Taula 14. Resultat del cens d’aus aquàtiques hivernants 2015 al torrent de Cala Galdana.

2.12.- Son Bou
S’han detectat 229 exemplars de 19 espècies diferents (Taula 15). Destaca de forma negativa
15
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la presencia d’un bon nombre d’aus domèstiques assilvestrades (15 ànecs i 2 ànecs muts).
Nom científic
Anas penelope
Anas strepera
Anas platyrhynchos
Anas domesticus
Carina moschata
Anas clypeata
Netta rufina
Tachybaptus ruficollis
Phalacrocorax carbo
Bubulcus ibis

Nom comú
Xiulaire
Àneda gris
Coll blau
Ànec domèstic
Ànec mut
Cullerot
Ànec de bec vermell
Soterí petit
Corb marí gros
Esplugabous

8
10
89
15
2
2
1
1
5
8

Nom científic
Egretta garzetta
Casmerodius albus
Ardea cinerea
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
Porphyrio porphyrio
Fulica atra
Vanellus vanellus
Larus michahellis
TOTAL

Taula 15. Resultat del cens d’aus aquàtiques hivernants 2015 a Son Bou.
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Nom comú
Agró blanc
Agró blanc gros
Agró gris
Rascló
Polla d'aigua
Gall faver
Fotja
Juia
Gavina camagroga
19 ESPÈCIES

3
1
1
1
13
7
49

10
3
229
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3.- RESULTATS PER ESPÈCIES
Oca Comuna Anser anser
S’han detectat 7 exemplars entre dues localitats: s’albufera des Grau (5) i Lluriac (2). És una
espècie no molt abundant a l’hivern e irregular en quant als nombres. Hi ha un important
moviment dels exemplars hivernants entre aquestes dues localitats, essent les més importants
per a l’espècie a l’hivern.
Oca domèstica (domèstica assilvestrada)
S’han detectat 13 exemplars entre dues localitats: Lluriac (9) i Cala Galdana (4). S’hauria de
controlar la seva població no esdevingués un problema en el futur.
Àneda blanca Tadorna tadorna
S’han detectat 24 exemplars entre dues localitats: les salines d’Addaia i Mongofre (22) i la
badia de Fornells (2). Juntament amb l’albufera des Grau i les altres salines són les seves
zones típiques donat que és un anàtid d’aigües salobres. La principal zona d’hivernada la
trobem a les salines d’Addaia i Mongofre, també única localitat de cria.
Xiulaire Anas penelope
S’han detectat 62 exemplars entre tres localitats: s’albufera des Grau (53), Morella (1) i Son
Bou (8). S’albufera des Grau és la seva principal zona d’hivernada, amb presencia escassa i
irregular a altres zones humides de l’illa.
Àneda gris Anas strepera
S’han detectat 145 exemplars repartits entre tres localitats: s’albufera des Grau (41), Lluriac
(94) i Son Bou (10). La seva presencia a l’hivern és cada cop més important, coincidint també
amb el fet de que s’hagi convertit en una espècie nidificant a l’illa. A l’hivern la poden trobar
a la major part de zones humides importants de l’illa.
Anedó Anas crecca
S’han detectat 143 exemplars repartits per 5 localitats: albufera des Grau (24), Morella (10),
salines d’Addaia (3), Lluriac (8) i Son Saura del Sud (89). Destaca Son Saura del Sud com a
zona d’hivernada, tot i que a l’hivern es pot trobar a la major part de zones humides important
i fins i tot a torrents com el de Cala Galdana. No sembla que hagi estat un any important en
quant a nombre d’exemplars hivernants.
Coll blau Anas platyrhynchos
És l’ànec més abundant a l’hivern amb 506 exemplars detectats entre 9 localitats. Tan sols
manca als ports i a les salines Velles de Fornells. És relativament abundant a la major part de
zones humides i la seva presencia s’estén a acabaments o interior de torrents i basses
temporals.
Ànec domèstic (domèstica assilvestrada)
S’han detectat 40 exemplars entre tres localitats: torrent de San Joan (4), Son Bou (21) i Cala
Galdana (15). S’hauria de controlar la seva població no esdevingués un problema en el futur.
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Ànec mut Carina moschata (domèstica assilvestrada)
S’han detectat 2 exemplars a Son Bou. S’hauria de controlar la seva població no esdevingués
un problema en el futur.
Coer Anas acuta
S’han detectat 10 exemplars a s’albufera des Grau. És l’ànec menys abundant a l’hivern
d’entre els estrictament hivernants. Les localitats típiques són s’albufera des Grau i les salines
d’Addaia.
Cullerot Anas clypeata
S’han detectat 381 exemplars entre sis localitats (Albufera des Grau, Morella, salines
d’Addaia, Son Saura del Nord, Lluriac i Son Bou). Destaquen els nombres de Lluriac amb
198 exemplars. És un dels ànecs més abundants a l’hivern, amb presencia a la major part de
les zones humides importants.
Ànec de bec vermell Netta rufina
S’han detectat 28 exemplars entre tres localitats: Albufera des Grau, Lluriac i Son Bou.
Sembla que la població hivernant seria també la població sedentària de l’illa, la qual va
començar a criar fa pocs anys. Aquesta població es mouria durant l’hivern d’una localitat a un
altre, trobant a s’albufera des Grau la seva principal localitat d’hivernada.
Rabassot Aythya ferina
S’han detectat 324 exemplars entre dues localitats: s’albufera (314) i Son Saura del Nord
(10). La presencia d’aigües fondes és un dels requisits ecològics de l’espècie, fet que respon a
la concentració d’exemplars a s’albufera des Grau i la manca a altres zones humides. Els
exemplars de Son Saura del Nord podrien correspondre a la població nidificants en aquesta
localitat.
Rabassot menut Aythya nyroca
S’han detectat 8 exemplars entre dues localitats: s’albufera des Grau(2) i Son Saura del Nord
(6). Aquests exemplars podrien formar part de la població nidificant a l’illa, essent aquesta
darrera superior a la detectada en aquest cens, fet que implicaria una migració de part de la
població estival. S’albufera des Grau es presenta com a la principal zona d’hivernada a l’illa,
principalment a la tardor i principis d’hivern, mentre que Son Saura del Nord seria més
important a finals d’hivern i durant l’època de cria.
Rabassot de cresta Aythya fuligula
S’han detectat 9 exemplars a s’albufera des grau. La presencia d’aigües fondes és un dels
requisits ecològics de l’espècie, fet que respon a la concentració de tota la població hivernant
a s’albufera des Grau. És un dels ànecs més escassos a l’illa durant l’hivern, amb poblacions
molt fluctuants però regulars.
Soterí petit Tachybaptus ruficollis
S’han detectat 343 exemplars entre sis localitats: s’albufera des Grau, Morella, Son Saura del
Nord, Lluriac, Son Saura del Sud i Son Bou. És una espècie abundant a l’hivern, amb altes
concentracions a s’albufera, principal zona d’hivernada, però amb presencia a un bon nombre
de zones humides importants.
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Soterí gros Podiceps cristatus
Tan sols s’ha detectat un exemplar a s’albufera des Grau. Destaca aquest baix nombre
d’exemplars, molt inferior a la població nidificant en aquesta localitat, la qual pot migrar a
altres zones d’hivernada. És el primer any que es pren consciencia d’aquest fet.
Soterí de collnegre Podiceps nigricollis
S’han detectat 9 exemplars a s’albufera des Grau. És aquesta la seva principal zona
d’hivernada, tot i que també se’l pot veure a les salines d’Addaia o fins i tot als ports. La
població hivernant és bastant escassa.
Corb marí gros Phalacrocorax carbo
S’han detectat 46 exemplars entre 4 localitats: s’albufera des Grau (28), Son Saura del Nord
(3), la badia de Fornells (10) i Son Bou (5). És una espècie que de dia pot desplaçar-se a
zones del litoral, fet que pot infravalorar les seves poblacions hivernants. És molt més fiable
el cens de dormidors d’ardèids, tot i que el cens d’aquàtiques també es pot utilitzar com a
indicador. La manca de peix a la seva principal zona d’hivernada, s’albufera des Grau, també
fa que hi hagi unes fluctuacions interanuals importants, com sembla que ha passat aquest any.
Corb marí emplomallat Phalacrocorax aristotelis
S’han detectat 30 exemplars entre tres localitats: Port de Maó, Badia de Fornells i al torrent
de Cala Galdana. No es tracta d’una espècie vinculada a zones humides sinó a la mar, fet que
fa que els resultats d’aquest cens siguin molt inferiors a la realitat, tot i que es poden utilitzar
com a indicadors.
Esplugabous Bubulcus ibis
S’han detectat 42 exemplars entre dues localitats: Lluriac (34) i Son Bou (8). Es tracta d’una
espècie que acostuma a visitar les zones humides per dormir mentre que les hores solars les
passa terres en dins seguint el bestia. Això fa que aquestes dades no siguin les reals tot i
tractar-se d’un bon indicador, complement del cens d’ardèids el qual si que s’atraca molt a la
població hivernant real.
Agró blanc Egretta garzetta
S’han detectat 30 exemplars entre nou localitats, destacant les salines de La Concepció amb 9
exemplars. Al tractar-se d’una espècie que també freqüenta zones de litoral, es probable que
la població d’aquest cens estigui infravalorada. Tot i així, es tracta d’un important indicador
per avaluar les fluctuacions anuals i/o la tendència que pugui marcar l’espècie a l’hivern a
l’illa.
Agró blanc gros Casmerodius albus
S’han detectat 5 exemplars entre 4 localitats: salines d’Addaia (1), La Concepció (2), Son
Saura del Sud (1) i Son Bou(1). Tot i aquests resultats, les seves principals zones d’hivernada
històriques són s’albufera des grau i les salines d’Addaia. Als darrers anys la seva població ha
experimentat un augment significatiu, tot i que aquest any sembla haver minvat un poc.
Agró gris Ardea cinerea
S’han detectat 25 exemplars entre 8 localitats destacant el port de Maó amb 7 exemplars. Té
una distribució amplia a l’hivern. Al tractar-se d’una espècie que també freqüenta zones de
litoral, es probable que la població d’aquest cens estigui infravalorada. També està present a
torrent i basses temporals.
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Flamenc Phoenicopterus roseus
S’han detectat 7 exemplars a les salines d’Addaia, la seva principal zona d’hivernada. Es
tracta d’una espècie irregular i fluctuant a l’hivern a l’illa. També s’ha detectat històricament
a l’hivern a les salines Velles de Fornells i a s’albufera des Grau entre d’altres zones.
L’hivernada a l’illa no és molt important.
Arpella d’aigua Circus aeroginosus
S’han detectat sis exemplars entre tres localitats: s’albufera des Grau, Son Saura del Nord i
Lluriac, amb dos exemplars a cadascuna. Històricament freqüenta la major part de zones
humides important en nombres no molt alts, així com zones de conreu o tanques inundades.
Àguila peixatera Pandion haliaetus
S’han detectat 4 exemplars: un a s’albufera des Grau i 3 a la badia de Fornells. Aquestes són
dos de les principals zones de descans per a l’espècie a l’illa tot i que també freqüenta altres
zones humides com les salines d’Addaia, Son Saura del Nord o Son Bou.
Rascló Rallus aquaticus
S’han detectat 8 exemplars a quatre localitats: albufera des Grau (1), Son Saura del Nord (5),
La Concepció (1) i Son Bou (1). Es tracta d’una espècie present a la practica totalitat de zones
humides de l’illa, incloses algunes basses temporals i torrents. És una espècie de difícil
detecció visual, essent l’auditiva la més freqüent. Aquests fets fan que les seves poblacions
estiguin infravalorades. Tot i això, els resultats d’aquest cens aportant un important indicador
per entendre la situació de la seva població. Segurament un seguiment més individual ens
proporcionaria una informació més real tant de la seva distribució com de la seva població,
dades desconegudes fins a les hores.
Polla d’aigua Gallinula chloropus
S’han detectat 57 exemplars a set localitats, destacant s’albufera des Grau amb 16, Lluriac
amb 10 i Son Bou amb 13. Es tracta d’una espècie amb una amplia distribució per la practica
totalitat de zones humides de l’illa, petites i grans, i un poc difícil de detectar, principalment
de forma visual. Això fa que la seva població estigui infravalorada en aquest cens tot i que els
resultats donen un bon indicador per conèixer la seva futura tendència.
Gall faver Porphyrio porphyrio
S’han detectat 38 exemplars entre quatre localitats: s’albufera des Grau (5), Son Saura del
Nord (18), Lluriac (8) i Son Bou (7). Destaca la important població de Son Saura del Nord.
També esta present a altres zones humides com Son Saura del Sud, Cala Galdana i
acabaments de torrents. És possible que les seves poblacions estiguin un poc infravalorades
donat que és una espècie difícil de detectar visualment a moltes localitats, fet que fa que la
detecció auditiva sigui la única possibilitat en moltes ocasions.
Fotja Fulica atra
S’han detectat 2364 exemplars entre 7 localitats, destacant s’albufera amb 982 exemplar, les
salines d’Addaia amb 777 exemplars i Lluriac amb 419 exemplars. És l’espècie aquàtica més
abundant a l’hivern a l’illa, amb una amplia distribució. Les poblacions hivernants
experimenten moviments d’una zona humida a un altre en funció de diferents factors
(aliment, molèsties...).
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Passa-rius gros Charadrius hiaticula
S’han detectat dos exemplars a ses salines Velles de Fornells. És una espècie típicament
migrants a l’illa. No és tant normal a l’hivern. Les seves principals zones d’hivernada són les
salines.
Passa-rius petit Charadrius dubius
S’han detectat dos exemplars a ses salines d’Addaia. És una espècie típicament migrant i
estival nidificant a l’illa. No és tant normal a l’hivern. Les seves principals zones d’hivernada
són les salines.
Passa-rius camanegra Charadrius alexandrinus
S’han detectat 20 exemplars a les salines Velles de Fornells. Aquesta és la seva principal zona
d’hivernada. També utilitza a l’hivern les salines de la Concepció i, de forma més esporàdica i
accidental, les salines d’Addaia i la badia de Fornells. Donat la baixa població hivernal es
molt probable que part o tota (?) la població nidificant migri a altres zones d’hivernada, estant
la població hivernant en la seva totalitat o en part formada per la població estival i/o per
individus hivernants.
Xirlot gris Pluvialis squatarola
S’ha detectat un exemplar a les salines Velles de Fornells, la seva principal zona d’hivernada.
Es una espècie escassa i irregular a l’hivern, present també a altres zones humides salobres o
al litoral.
Juia Vanellus vanellus
S’han detectat 456 exemplars entre tres localitats, destacant Lluriac amb 400 exemplars, la
seva principal zona d’hivernada. Les seves zones d’hivernada més importants històricament
són: les tanques inundades del voltant de Lluriac, el pla de Favàritx, els de Ciutadella i Son
Bou. És una espècie molt fluctuant en quant a les seves poblacions hivernants, depenent molt
el nombre d’exemplars a l’illa de les temperatures al vell continent.
Corriol variant Calidris alpina
S’han detectat 10 exemplars a les salines Velles de Fornells, la seva principal zona
d’hivernada. És una espècie regular però molt escassa a l’hivern, principalment en aquesta
localitat (Salines Velles de Fornells).
Becassina Gallinago gallinago
S’han detectat 3 exemplars a dues localitats: Son Saura del Nord (2) i Lluriac (1). La seva
difícil detecció i variabilitat d’ambients fan que les dades d’aquest cens estiguin molt
infravalorades. Tot i això, una seria llarga de dades ens poden donar una estima de la seva
tendència i de les seves fluctuacions anuals.
Curlera reial Numenius arquata
S’ha detectat un exemplar a les salines Velles de Fornells. És una espècie hivernant escassa i
irregular que freqüenta zones humides salobres com les salines o l’albufera des Grau.
Xivitona Actitis hypoleucos
S’han detectat 13 exemplars entre sis localitats, destacant les salines d’Addaia amb 5
exemplars. Espècie hivernant regular i moderada, també freqüenta zones litorals i altres zones
humides més petites.
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Xivita Tringa chloropus
S’han detectat 7 exemplars entre 3 localitats: La Concepció (2), les salines Velles (1) i Lluriac
(4). És una típica limícola hivernant a la practica totalitat de zones humides de l’illa, incloses
zones litoral i zones humides petites.
Cama-verda Tringa nebularia
S’han detectat 16 exemplars entre 4 localitats: les tres salines i Lluriac. És un hivernant típic
amb predilecció per les zones humides salobres però també present a les d’aigües dolces.
Cama-roja roja Tringa totanus
S’ha detectat un exemplar a les salines de La Concepció. És una espècie escassa i irregular a
l’hivern, principalment a les salines.
Gavina d’hivern Larus ridibundus
S’han detectat 35 exemplars al port de Maó. És aquesta la seva principal zona d’hivernada tot
i que també freqüenta zones humides com s’albufera des Grau.
Gavina Corsa Larus audouinii
S’han detectat dos exemplars al Port de Maó. Espècie típicament estival, cada hivern solen
romandre alguns exemplars al litoral menorquí, essent el port de Maó una de les seves
principals localitats en aquesta època. Sembla que cada cop és més comú a l’hivern.
Gavina fosca Larus fuscus
S’ha detectat un exemplar al port de Maó entre un gran grup de gavines camagroga Larus
michahellis. És aquesta la principal localitat d’hivernada d’aquesta i altres gavines escasses i
irregulars, juntament amb la badia de Fornells i altres petits ports naturals de l’illa.
Gavina camagroga Larus michahellis
S’han detectat 173 exemplars entre 10 localitats, destacant el port de Maó amb 60 exemplars i
s’albufera des Grau amb 44. És una espècie present a la pràctica totalitat de zones humides de
l’illa, emprant algunes d’aquestes a l’hivern com a dormidors (exemple: albufera des grau).
Llambritja becllarga Sterna sandvicensis
S’han detectat 19 exemplars al port de Maó, la seva principal zona d’hivernada. Les
poblacions hivernants son regulars i escasses però molt fluctuants. Aquest sembla ser un any
amb un baix nombre d’exemplars hivernants. Tot i que el port de Maó és la seva principal
zona d’hivernada, també se’ls pot veure pescant pel litoral menorquí, des del far de Favàritx
fins la platja de Son Bou principalment. Tan sols es coneix un dormidor a les boes de la
bocana del port de Maó.
Arner Alcedo atthis
S’han detectat 7 exemplars entre sis localitats. Espècie hivernant típica present a la practica
totalitat de zones humides de l’illa, torrents i zones litorals.
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VI. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS
Al tractar-se d’un programa de seguiment, no es poden extreure conclusions d’un únic cens sinó
que s’ha de menester una seria llarga per poder valorar de forma conjunt els resultats. Això es deu
a que el grup de les aus aquàtiques hivernants pateix importants fluctuacions anuals en funció de
molts de factors: incidències meteorològiques pròpies de cada hivern, incidències
meteorològiques a l’època de cria, productivitat reproductiva... Això fa que si analitzem els
resultats d’un únic any, les conclusions puguin ser errònies donat el gran nombre de factors que
incideixen en aquests. Per aquest motiu, s’ha establert un protocol d’anàlisis de dades per aquest
programa de seguiment d’aus aquàtiques hivernants a l’illa de Menorca que inclou un anàlisis de
les dades del cens cada cinc anys de forma conjunta (pel conjunt de l’illa i espècies), per localitats
(un anàlisis de cada localitat per separat), per famílies (anàlisis de cada família d’aus aquàtiques
per separat incloent en aquestes totes les espècies detectades als diferents censos) i per espècies.
Aquest anàlisis quinquennal inclourà una valoració de la situació de les diferents zones humides
de l’illa a l’hivern en base als resultats dels censos i estimes d’abundància, tendència i
fluctuacions anuals per a cada família i espècie.
Es recomana que aquest seguiment es pugui allargar en el temps el més possible para obtenir una
informació el més actualitzada possible cada any, així com seguir la metodologia establerta per a
que sigui el més estandarditzat possible.
També es creu oportú que al primer anàlisis, d’aquí cinc anys, s’inclogui tota la informació
existent prèvia a aquest any (2015).
Es recomana també que els resultats i les conclusions d’aquest anàlisi siguin utilitzades per les
administracions pertinents a l’hora de dur actuacions a les zones humides, per identificar les
localitats importants d’hivernada per a les aus aquàtiques a Menorca, per promoure estudis que
cobreixin la manca de informació i iniciar possibles programes de conservació tant de les
poblacions com dels hàbitats.
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