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I. RESUM
El passat 20 de gener del 2018 es va realitzar el cens d’aus aquàtiques a Menorca a dins el
programa internacional de seguiment d’aus aquàtiques, l’International Waterbird Census (IWC),
dirigit a nivell internacional per Wetland International i coordinat a nivell insular per la Societat
Ornitològica de Menorca (SOM a partir d’ara).
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 d’11 localitats: el port de Maó i el torrent de Sant Joan,
s’Albufera des Grau, les salines d’Addaia i Mongofre, la bassa de Morella, 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. Les condicions climàtiques, especialment la pluviometria, des de l’estiu del 2017 fins
al mes de gener del 2018, data del cens, van fer que aquest any totes les localitats objecte de cens
fossin plenes d’aigua. A conseqüència d’aquestes condicions meteorològiques el cens es va haver
de posposar una setmana ja que la data inicial era el diumenge 13.
En total es van comptabilitzar 4.546 ocells de 48 espècies diferents (5.486 ocells de 49 espècies al
2015, 5.312 de 45 espècies al 2016 i 5.452 de 48 espècies al 2017). D’aquestes espècies, 45 eren
salvatges i 3 eren espècies domèstiques silvestres. Al cens van participar un total de 26 persones.
L’espècie més abundant, com cada any, va ser la fotja Fulica atra amb 1.838 exemplars, molt
similar al 2017 però per davall del 2016 i el 2015 (1.770 exemplars al 2017, 2.267 exemplars
al 2016 i 2.364 exemplars al 2015). A continuació, les més nombroses van ser: el coll blau
Anas platyrhynchos amb 498 ex. (751 ex. 2017 / 646 ex. 2016 / 506 ex. 2015); el cullerot
Anas clypeata amb 440 ex., per damunt dels resultats dels darrers tres anys (333 ex. al 2017 /
421ex. al 2016 / 381 ex. al 2015); el rabassot Aythya ferina amb 409 ex. (527 ex. al 2017 /
251 ex. 2016 / 323 ex. 2015); l’àneda gris Anas strepera amb 223 ex.; la gavina camagroga
Larus michahellis amb 221 ex., l’anedó Anas crecca amb 145 ex. o el soterí petit
Tachybaptus ruficollis amb 124 ex. Destaquen per la seva raresa o irregularitat hivernal un
exemplar de cigonya negra Ciconia nigra a s’Albufera des Grau, una cigonya blanca Ciconia
ciconia a Lluriac, 17 flamencs Phoenicopterus roseus, un cama de jonc Himantopus
himantopus a les salines d’Addaia, 8 passa-rius gros Charadrius hiaticula o 3 corriol menut
Calidris minuta.
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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 famílies: 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, l’International Waterbird Census (IWC). Aquest seguiment, que censa
cada any entre 30 i 40 milions d’aus aquàtiques arreu 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 involucra un gran grup d’entitats
conservacionistes i d’estudi de la natura de tots els països que hi participen, la 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 mundials 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 2003 la
SOM l’encarregada de coordinar-lo. 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.
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 Conèixer les fluctuacions interanuals i anuals d’aquestes.
 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 tal que
les dades obtingudes any rere any puguin ser comparables.
Així doncs, 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 és 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 la tercera
setmana de gener.

Imatge 1. Ornitòlegs fent el cens a s’Albufera des Grau, al Parc Natural de s’Albufera des Grau 20/01/18.
Foto Aina Garcia

Durant el cens es comptabilitzen totes les aus aquàtiques que es detecten visualment o
auditivament, amb l’ajuda de prismàtics, telescopis i guies d’identificació. En cap cas es fa ús de
reclams.
Tots els censos es realitzen a peu, variant un poc segons les dimensions de les zones humides a
censar, però respectant-ne sempre, any rere any, la metodologia pròpia de cada localitat. Així
doncs, a les zones humides més grans i amb majors 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 aturades als millors punts d’observació. Aquests recorreguts perimetrals permeten
detectar de forma auditiva espècies que s’amaguen a dins la vegetació, difícils de detectat des dels
punts d’observació. Aquests 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 d’on es censen totes les aus
presents. A la resta de zones humides, on la làmina d’aigua està pràcticament descoberta, es fa un
cens visual des d’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
7
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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 (20 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 trànsit d’aus entre una localitat i una altra 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 Sant 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. 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
presència 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
2018 de forma conjunta, per localitats i per espècies.
1.- RESULTATS EN CONJUNT

Cullerot

Netta rufina

Ànec de bec vermell

Aythya ferina

Rabassot

Aythya nyroca

Rabassot menut

Aythya fuligula

Rabassot de cresta

Tachybaptus ruficollis

Soterí petit

Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Phalacrocorax carbo
Phalacrocorax aristotelis
Bubulcus ibis
Egretta garzetta

Soterí gros
Soterí collnegre
Corb marí gros
Cagaire
Esplugabous
Agró blanc

Casmerodius albus

Agró blanc gros

Ardea cinerea

Agró gris

Ciconia nigra

Cigonya negra

Ciconia ciconia

Cigonya blanca

Phoenicurus roseus

Flamenc

6 3

Pandion haliaetus

Peixetera

1

Circus aeruginosus

Arpella d`aigua

2

Circus cyaneus

Arpella d’albufera

Son Bou

Anas clypeata

Cala Galdana

Àneda blanca
Xiulaire
Àneda gris
Anedó
Coll blau
Ànec domèstic
Ànec mut
Coer

Son Saura del Sud

Tadorna tadorna
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas domesticus
Carina moschata
Anas acuta

Lluriac, Es Prat i Tirant
Salines Velles i badia
de Fornells

Oca comú
Oca domèstica

Salines La Concepció

Anser anser
Anser domesticus

Bassa de Morella

Nom comú

Son Saura del Nord

Salines Addaia

Albufera des Grau
Port Maó i T. Sant
Joan

Nom científic

TOTAL
6

19

2

35
39
69
63
21 5
267 62 11

8
4
85
24
43

12

8
6
95
94
12

9
18
1

12

2

199

4 168

7

16

1

48

5

17

0
6
29
86
223
145
498
30
1
15
440
24

384

25

409
0

6

6

119

1

22 2
59 5
82 2

1

4

1

1
1
1

29 3
3 1

3

1

1

1

7

1

2
1
1

3

1

2

6 5

1

1

1

124
25
65
96
0
1
39
7

2

1

20
1

1

1

8

17
1
1
1

10

2

2
3

8
1
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1

1

TOTAL

1

5
19
5
1838
0
1

1

1

4

3
5
58 444

1104

Cames de jonc

Son Bou

1

Cala Galdana

Son Saura del Sud

n. espècies 48

Lluriac, Es Prat i Tirant

Cama-roja pintada
Valona
Cama-roja roja
Gavina d'hivern
Gavina corsa
Gavina camagroga
Llambritja becllarga
Arner

Salines Velles i Badia de
Fornells

Tringa erythropus
Tringa glareola
Tringa totanus
Larus ridibundus
Larus audouinii
Larus michahellis
Sterna sandvicensis
Alcedo atthis

4

Salines La Concepció

Sibil·lí
Passa-rius gros
Passa-rius
camanegre
Juia
Corriol variant
Corriol menut
Becassineta
Becassina
Cega
Cegall coanegre
Xivitona
Xivita
Cama-verda

2

Bassa de Morella

Burhinus oedicnemus
Charadrius hiaticula
Charadrius
alexandrinus
Vanellus vanellus
Calidris alpina
Calidris minuta
Lymnocryptes minimus
Gallinago gallinago
Scolopax rusticola
Limosa limosa
Actitis hypoleucos
Tringa ochropus
Tringa nebularia

Son Saura del Nord

Rascló
Polla d'aigua
Gall faver
Fotja
Fotja banyuda
Bec d’Alena

Salines Addaia

Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
Porphyrio porphyrio
Fulica atra
Fulica cristata
Recurvirostra avosetta
Himantopus
himantopus

Albufera des Grau

Nom comú

Port Maó i T. Sant Joan

Nom científic

6

7

215

6

1

2

9

0
8

2
3

3

19
3

9
2

1
3

1
1

2

4
4
3 3

1 3
1

1
8 1

1

0
0
1
29
1
221
21
0

1
29
1
139
21
199

20 13

2468

198

8

752 60

40

30

40

498

1

9

40 252

Taula 2. Resultats cens d’aus aquàtiques 2018 per localitats i espècies

En total s’han censat 4.546 ocells de 48 espècies diferents (5.452 ocells de 48 espècies al
2017, 5.312 ocells de 45 espècies al 2016 i 5.486 ocells de 49 espècies al 2015) de les quals
45 són espècies salvatges i 3 són espècies domèstiques silvestres (oca domèstica, ànec
domèstic i ànec mut) (Taula 2).
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3
22
12
3
0
4
0
1
9
6
17

4546
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L’espècie més abundant, com cada any, va ser la fotja Fulica atra amb 1.838 ex., molt similar al
2017 però per davall del 2016 i el 2015 (1.770 ex al 2017, 2.267 ex. al 2016 i 2.364 ex. al
2015). A continuació, les més nombroses van ser: el coll blau Anas platyrhynchos amb 498
ex. (751ex. 2017 / 646 ex. 2016 / 506 ex. 2015); el cullerot Anas clypeata amb 440 ex., per
damunt dels resultats dels darrers tres anys (333 ex. al 2017 / 421ex. al 2016 / 381 ex. al
2015); el rabassot Aythya ferina amb 409 ex. (527 ex. al 2017 / 251 ex. 2016 / 323 ex. 2015);
l’àneda gris Anas strepera amb 223 ex.; la gavina camagroga Larus michahellis amb 221 ex.,
l’anedó Anas crecca amb 145 ex., o el soterí petit Tachybaptus ruficollis amb 124 ex.
Destaquen per la seva raresa o irregularitat hivernal un exemplar de cigonya negra Ciconia
nigra a s’Albufera des Grau, una cigonya blanca Ciconia ciconia a Lluriac, 17 flamencs
Phoenicopterus roseus, una cama de jonc Himantopus himantopus a les salines d’Addaia, 8
passa-rius gros Charadrius hiaticula o 3 corriol menut Calidris minuta.
En total s’han detectat espècies pertanyents a 14 famílies (Taula 3), 14 al 2017, 12 al 2016 i
13 al 2015. Les més nombroses en individus han estat la família Anatidae amb 1.875
exemplars (d’aquests resultats s’han descartat els individus pertanyents a espècies
domèstiques silvestres), per davall del 2017 i molt similar al 2016, i la Rallidae amb 1.867
exemplars, similar al 2017 però inferior als dos anys anteriors. Pel que fa al nombre
d’espècies, destaquen la família Anatidae amb 10 espècies i la Scolopacidae amb 8 espècies.

FAMILIA

2018
3

PODICIPEDIDAE

Nre. ESPÈCIES
2017
2016
3
3

2015
3

2018
214

Nre. INDIVIDUS
2017
2016
155
396

2015
353

Soterí petit, gros i collnegre

PHALACROCORACIDAE

1

2

1

2

96

173

76

76

4

4

4

4

67

66

64

102

2

0

0

0

2

0

0

0

1

1

1

1

17

3

13

7

10

11

12

12

1875

2505

1895

1647

4

4

5

4

1867

1822

2337

2467

2

1

0

0

2

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

3

3

3

5

33

186

128

481

8

9

6

7

53

34

43

51

3

2

3

4

251

407

259

211

Corb marí gros

ARDEIDAE
Esplugabous, agró blanc, blanc
gros i gris

CICONIIDAE
Cigonya blanca i negre

PHOENICOPTERIDAE
Flamenc

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

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

RECURVIROSTRIDAE
Bec d’alena i cames de jonc

BURHINIDAE
Sibil·lí

CHARADRIIDAE
Passa-rius gros i de camanegra, i
jua

SCOLOPACIDAE
Corriol
variant
i
menut,
becassina,
cegall
coanegre,
xivita, xivitona, cama-verda i
cama-roja roja

LARIDAE
Gavina
d’hivern,
camagroga

corsa

i
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Nre. ESPÈCIES
2018
2017 2016
1
1
1

FAMILIA
STERNIDAE

2015
1

2018
21

Nre. INDIVIDUS
2017
2016
33
30

2015
19

Llambritja becllarga

ACCIPITRIDAE
Arpella d’aigua i d’albufera

PANDIONIDAE

2

1

1

1

9

9

11

6

1

0

0

1

2

0

0

4

0

1

1

1

0

6

4

7

Àguila peixatera

ALCEDINIDAE
Arner

Taula 3. Nombre d’espècies i individus per famílies detectades al cens d’aus aquàtiques hivernants 2018. S’aporten
també els nombres dels anys 2017, 2016 i 2015. S’han eliminat les espècies exòtiques.

2.- RESULTATS PER LOCALITATS
2.1.- Port de Maó i torrent de Sant Joan
S’han detectat 199 ocells de 7 espècies diferents (Taula 4). Destaca com a una important zona
de presència de gavines i l’única zona on la llambritja becllarga Sterna sandvicensis troba un
bon lloc a l’illa per hivernar. També suposa un boc lloc pels agrons, principalment el blanc
Egretta garzetta i el gris Ardea cinerea.
Nom científic
Egretta garzetta
Ardea cinerea
Gallinula chloropus
Larus ridibundus

Nom comú
Agró blanc
Agró gris
Polla d'aigua
Gavina d'hivern

1
4
4
29

Nom científic
Larus audouinii
Larus michahellis
Sterna sandvicensis
TOTAL

Nom comú
Gavina corsa
Gavina camagroga
Llambritja becllarga
7 ESPÈCIES

1
221
21
199

Taula 4. Resultat del cens d’aus aquàtiques hivernants 2018 al Port de Maó i al torrent de Sant Joan

2.2.- Albufera des Grau
És la zona humida d’hivernada d’aus aquàtiques més important de l’illa. S’han detectat 2.468
ocells de 27 espècies diferents (Taula 5). Destaca per la seva importància pels ànecs,
principalment per aquells que han de menester aigües fondes com el rabassot Aythya ferina;
per la fotja Fulica atra, amb un 60’06% de la població total de l’illa al 2018; o, pel soterí petit
Tachybaptus ruficollis, amb el 95’98% de la població total de l’illa.
Aquest any els nombres totals són bastant inferiors als de l’any 2017. Hi ha hagut importants
diferències en algunes espècies respecte a l’any passat. Han pujat els nombres de fotja, agró
blanc, soterí gros o de collblau, i han baixat espècies com el rabassot, l’àneda gris, el xiulaire,
l’anedó, l’ànec de bec vermell o el soterí petit. Destacable és també l’elevat nombre de soterí
collnegre i la no presència, com l’any passat, de cap oca comuna, espècie escassa però regular
a l’albufera.
Nom científic
Anser anser
Tadorna tadorna
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca

Nom comú
Oca comú
Àneda blanca
Xiulaire
Àneda gris
Anedó

0
0
35
69
21

Nom científic
Phalacrocorax carbo
Egretta garzetta
Casmerodius albus
Ardea cinerea
Ciconia nigra

13

Nom comú
Corb marí gros
Agró blanc
Agró blanc gros
Agró gris
Cigonya negra

82
29
3
6
1
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Anas acuta
Anas clypeata
Netta rufina
Aythya ferina
Aythya nyroca
Anas platyrhynchos
Aythya fuligula
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Pandion haliaetus
Circus aeruginosus

Coll blau
Coer
Cullerot
Ànec de bec vermell
Rabassot
Rabassot menut
Coll blau
Rabassot de cresta
Soterí petit
Soterí gros
Soterí collnegre
Peixetera
Arpella d`aigua

267
12
199
7
384
0
267
6
119
22
59
1
2

Phoenicopterus roseus
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
Fulica atra
Fulica cristata
Vanellus vanellus
Tringa ochropus
Tringa nebularia
Tringa erythropus
Larus michahellis
Alcedo atthis
TOTAL

Flamenc
Rascló
Polla d'aigua
Fotja
Fotja banyuda
Juia
Xivita
Cama-verda
Cama-roja pintada
Gavina camagroga
Arner
27 ESPÈCIES

6
2
4
1104
0

3
2
3
0
20
0
2.468

Taula 5. Resultat del cens d’aus aquàtiques hivernants 2018 a s’Albufera des Grau

2.3.- Bassa de Morella
S’han detectat 60 exemplars de 5 espècies diferents (Taula 7). Aquest any, a diferència del
2017, si que tenia aigua la bassa, tot i que el nombre d’ocells no ha estat molt elevat.
Nom científic
Anas platyrhynchos
Anas clypeata
Aythya ferina

Nom comú
Coll blau
Cullerot
Rabassot

12
16
25

Nom científic
Podiceps nigricollis
Fulica atra
TOTAL

Nom comú
Soterí collnegre
Fotja
5 ESPÈCIES

1
6
60

Taula 7. Resultat del cens d’aus aquàtiques hivernants 2018 a la bassa de Morella

2.4.- Salines d’Addaia i Mongofre
S’han detectat 198 exemplars de 19 espècies diferents (Taula 8). Aquest any destaquen els
nombres baixos de corb marí gros i de fotja, o la presència de 5 individus de soterí collnegre,
un de bec d’alena i un de cames de jonc, una espècie aquesta darrera considerada com a
migrant i estival a l’illa. Aquesta és la principal zona d’hivernada i cria per l’àneda blanca.
Nom científic
Tadorna tadorna
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas clypeata
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Phalacrocorax carbo
Egretta garzetta
Casmerodius albus
Ardea cinerea
Phoenicurus roseus

Nom comú
Àneda blanca
Àneda gris
Anedó
Coll blau
Cullerot
Soterí gros
Soterí collnegre
Corb marí gros
Agró blanc
Agró blanc gros
Agró gris
Flamenc

19
0
5
62
4
2
5
2
3
1
5
3

Nom científic
Fulica atra
Recurvirostra avosetta
Himantopus himantopus
Vanellus vanellus
Calidris alpina
Lymnocryptes minimus
Actitis hypoleucos
Tringa ochropus
Tringa nebularia
Larus michahellis
Alcedo atthis
TOTAL

Nom comú
Fotja
Bec d’alena
Cames de jonc
Jua
Corriol variant
Becassineta
Xivitona
Xivita
Cama-verda
Gavina camagroga
Arner
19 ESPÈCIES

Taula 8. Resultat del cens d’aus aquàtiques hivernants 2018 a les salines d’Addaia i Mongofre
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58
1
1
0
3
0

4
4
3
13
0
198
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2.5.- Son Saura del Nord
S’han detectat 752 exemplars de 12 espècies (Taula 9). Aquest any aquesta localitat ha
presentat els segons millors resultats quant a nombre d’aus aquàtiques darrera de s’Albufera
des Grau, molt per damunt del 2017 amb 181 exemplars i de l’any 2016 amb 277. Destaca
l’alt nombre de fotges, àneda gris i cullerots. Com cada any en aquesta època, no es detecta
cap exemplar de rabassot menut a l’igual que a s’Albufera, les seves dues zones humides
principals per l’espècie.
Nom científic
Tadorna tadorna
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas clypeata
Netta rufina
Aythya nyroca
Phalacrocorax carbo
Tachybaptus ruficollis
Podiceps nigricollis
Podiceps cristatus

Nom comú
Àneda blanca
Xiulaire
Àneda gris
Anedó
Coll blau
Cullerot
Ànec de bec vermell
Rabassot menut
Corb marí gros
Soterí petit
Soterí collnegre
Soterí gros

0
39
63
0
11
168
17
0
0
1
0
1

Nom científic
Egretta garzetta
Circus aeruginosus
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
Porphyrio porphyrio
Fulica atra
Vanellus vanellus
Scolopax rusticola
Actitis hypoleucos
Larus michahellis
Alcedo atthis
TOTAL

Nom comú
Agró blanc
Arpella d`aigua
Rascló
Polla d'aigua
Gall faver
Fotja
Jua
Cega
Xivitona
Gavina camagroga
Arner
12 ESPÈCIES

1
1
1
0
5
444
0

0
0
0
0
752

Taula 9. Resultat del cens d’aus aquàtiques hivernants 2018 a Son Saura del Nord

Imatges 2. Perspectiva de la zona central del Prat de Son Saura del Nord. (Foto Javi Méndez)

2.6.- Salines de La Concepció
S’han detectat 30 exemplars de 9 espècies diferents (Taula 10). Es tracta principalment d’una
zona d’hivernada de limícoles i agrons, que comparteix bona part dels ocells hivernants amb
les Salines Velles i la Badia de Fornells (per aquestes dues localitats es presenten els resultats
15
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en conjunt a continuació), produint-se un moviment important d’aus entre aquestes tres
localitats. Aquest any destaca la presència de 8 flamencs, 6 passa-rius gros i 2 corriol menut.

Nom científic
Tadorna tadorna
Anas platyrhynchos
Phalacrocorax carbo
Phalacrocorax aristotelis
Egretta garzetta
Casmerodius albus
Ardea cinerea
Phoenicopterus roseus
Charadrius hiaticula

Nom comú
Àneda blanca
Collblau
Corb marí gros
Cagaire
Agró blanc
Agró blanc gros
Agró gris
Flamenc
Passa-rius gros

2
0
1
0
1
0
0

8
6

Nom científic
Calidris minuta
Gallinago gallinago
Actitis hypoleucos
Tringa ochropus
Tringa nebularia
Tringa totanus
Larus michahellis
TOTAL

Nom comú
Corriol menut
Becassina
Xivitona
Xivita
Cama-verda
Cama-roja roja
Gavina camagroga
9 ESPÈCIES

2
0
1
0
1
0
8
30

Taula 10. Resultat del cens d’aus aquàtiques hivernants 2018 a les Salines de La Concepció

Imatge 3. Salines de La Concepció, també anomenades Salines noves de Fornells (Foto: Javi Méndez)

2.7.- Salines Velles i Badia de Fornells
S’han detectat 40 exemplars d’11 espècies diferents (Taula 11). 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. Aquest any destaca el baix nombre de passa-rius camanegra a
l’igual que l’any 2017, la presència de dos exemplars de passa-rius gros, 9 de corriol variant,
un de corriol menut i un de cama-roja roja.
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Tadorna tadorna
Phalacrocorax carbo
Egretta garzetta
Casmerodius albus
Ardea cinerea
Phoenicopterus roseus
Charadrius hiaticula
Charadrius alexandrinus

Nom comú
Àneda blanca
Corb marí gros
Agró blanc
Agró blanc gros
Agró gris
Flamencs
Passa-rius gros
Passa-rius camanegre

Nom científic
Calidris alpina
Calidris minuta
Actitis hypoleucos
Tringa nebularia
Tringa glareola
Tringa totanus
Larus michahellis
Alcedo atthis
TOTAL

8
1
3
0
1
0
2
3

Nom comú
Corriol variant
Corriol menut
Xivitona
Cama-verda
Valona
Cama-roja roja
Gavina camagroga
Arner
11 ESPÈCIES

9
1
3
8
0
1
0
0
40

Taula 11. Resultat del cens d’aus aquàtiques hivernants 2018 a les salines Velles i la Badia de Fornells

2.8.- Lluriac, Es Prat i Tirant
S’han detectat 498 exemplars de 17 espècies diferents (Taula 12). Aquesta és històricament la
segona localitat en importància durant la hivernada d’aus aquàtiques per darrera de s’Albufera
des Grau tant pel que fa a nombre d’exemplars com d’espècies. Aquest any els nombres són
molt similars als dels anys anteriors, destacant els nombres de l’àneda gris i de les fotges.
També destaca la presència d’una cigonya blanca, un exemplar que ja fa uns anys que roda
per l’illa, i una arpella d’albufera.
Nom científic
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas clypeata
Tachybaptus ruficollis
Phalacrocorax carbo
Bubulcus ibis
Egretta garzetta
Ardea cinerea
Ciconia ciconia
Circus aeruginosus

Nom comú
Xiulaire
Àneda gris
Anedó
Coll blau
Coer
Cullerot
Soterí petit
Corb marí gros
Esplugabous
Agró blanc
Agró gris
Cigonya blanca
Arpella d`aigua

Nom científic
Circus cyaneus
Gallinula chloropus
Porphyrio porphyrio
Fulica atra
Burhinus oedicnemus
Vanellus vanellus
Gallinago gallinago
Actitis hypoleucos
Tringa ochropus
Tringa nebularia
Larus michahellis
Alcedo atthis
TOTAL

4
85
24
43
2
48
3
7
0
0
1
1
1

Nom comú
Arpella d’albufera
Polla d'aigua
Gall faver
Fotja
Sibil·lí
Juia
Becassina
Xivitona
Xivita
Cama-verda
Gavina camagroga
Arner
17 ESPÈCIES

1
3
0
209
0

19
0
0
0
1
40
0
498

Taula 12. Resultat del cens d’aus aquàtiques hivernants 2018 a Lluriac, Es Prat i Tirant

2.9.- Son Saura del Sud
S’han detectat 9 exemplars de 6 espècies diferents (Taula 13). A l’igual que l’any 2017,
aquest ha estat un any molt pobre al Prat de Son Saura del Sud o Bellavista. Destaca la
presència d’una àguila peixatera i 3 becassines.
Nom científic
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Phalacrocorax carbo
Egretta garzetta
Pandion haliaetus
Circus aeroginosus
Gallinula chloropus

Nom comú
Anedó
Coll blau
Corb marí gros
Agró blanc
Peixetera
Arpella d’aigua
Polla d'aigua

0
0
0
0
1
2
0

Nom científic
Fulica atra
Gallinago gallinago
Actitis hypoleucos
Tringa ochropus
Tringa nebularia
Larus michahellis
TOTAL

Nom comú
Fotja
Becassina
Xivitona
Xivita
Cama-verda
Gavina camanegra
6 ESPÈCIES

Taula 13. Resultat del cens d’aus aquàtiques hivernants 2018 a Son Saura del Sud
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2.10.- Torrent de Cala Galdana
S’han detectat 40 exemplars de 8 espècies diferents (Taula 14). Destaca de forma negativa la
presència d’un bon nombre d’aus domèstiques silvestres (1 ànec mut i 18 ànecs).
Nom científic
Anser domesticus
Anas platyrhynchos
Carina moschata
Anas domesticus
Phalacrocorax carbo

Nom comú
Oca domèstica
Coll blau
Ànec mut
Ànec domèstic
Corb marí gros

Egretta garzetta

Agró blanc

0
9
1
18
1
0

Nom científic
Ardea cinerea
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
Fulica atra
Larus michahellis
Alcedo atthis
TOTAL

Nom comú
Agró gris
Rascló
Polla d'aigua
Fotja
Gavina camagroga
Arner
8 ESPÈCIES

1
1
7

2
0
0
40

Taula 14. Resultat del cens d’aus aquàtiques hivernants 2018 al torrent de Cala Galdana

2.11.- Son Bou
S’han detectat 252 exemplars de 20 espècies diferents (Taula 15). Destaca de forma negativa
la presència d’un bon nombre d’aus domèstiques silvestres (6 oques domèstiques i 12 ànecs).
Aquest any ha presentat nombres molt inferiors als de l’any passat amb més de 500 aus
aquàtiques. Aquest fet es deu en part al baix nombre de la major part dels anàtids. Destaca la
presència d’un cegall coanegre, un hivernant i migrant escàs a l’illa.
Nom científic
Anser domesticus
Anas strepera
Anas penelope
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas domesticus
Carina moschata
Anas acuta
Anas clypeata
Netta rufina
Tachybaptus ruficollis
Phalacrocorax carbo
Phalacrocorax aristotelis
Bubulcus ibis
Egretta garzetta
Egretta alba

Nom comú
Oca domèstica
Àneda griseta
Xiulaire
Anedó
Coll blau
Ànec domèstic
Ànec mut
Coer
Cullerot
Ànec de bec vermell
Soterí petit
Corb marí gros
Cagaire
Esplugabous
Agró blanc
Agró blanc gros

6
6
8
95
94
12
0
1
5
0
1
2
0
1
1
2

Nom científic
Ardea cinerea
Circus aeroginosus
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
Porphyrio porphyrio
Fulica atra
Vanellus vanellus
Gallinago gallinago
Lymnocryptes minutus
Limosa limosa
Actitis hypoleucos
Tringa nebularia
Larus michahellis
Alcedo atthis
TOTAL

Nom comú
Agró gris
Arpella d’aigua
Rascló
Polla d'aigua
Gall faver
Fotja
Juia
Becassina
Becassineta
Cegall coanegre
Xivitona
Cama-verda
Gavina camagroga
Arner
20 ESPÈCIES

Taula 15. Resultat del cens d’aus aquàtiques hivernants 2018 a Son Bou
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3.- RESULTATS PER ESPÈCIES
Oca Comuna Anser anser
Aquest any no s’ha detectat cap exemplar d’oca comuna a cap zona humida de l’illa, a l’igual
que al 2017. És una espècie no molt abundant a l’hivern i irregular quant als nombres (8 ex. al
2016 i 7 ex. al 2015). Hi ha un important moviment dels exemplars hivernants entre diferents
localitats de l’illa, essent les més importants per a l’espècie a l’hivern l’Albufera des Grau i
les basses de Lluriac i Es Prat.
Oca domèstica (domèstica silvestre)
S’han detectat 6 exemplars, tots ells a Son Bou. S’hauria de controlar que la seva població no
esdevingués un problema en el futur. Altres localitats amb presència regular d’oques
domèstiques són: el torrent de Cala Galdana i la bassa des Prat as Mercadal.
Àneda blanca Tadorna tadorna
S’han detectat 29 exemplars entre tres localitats diferents: les salines d’Addaia i Mongofre
(19), Salines de la Concepció (2) i Salines Velles de Fornells (8). Aquest any s’ha produït un
petit descens en el nombre d’aus hivernants respecte l’any passat. Les salines d’Addaia i
Mongofre continuen essent les que presenten una major hivernada per l’espècie, seguida per
les altres salines de l’illa. A l’hivern també se solen observar en baix nombre a s’Albufera des
Grau i Son Saura del Nord. Es desconeix l’estatus de la població nidificant tot i que se suposa
que és sedentària.
Xiulaire Anas penelope
S’han detectat 86 exemplars entre 4 localitats: s’Albufera des Grau (35), Son Saura del Nord
(39), Lluriac i Es Prat (4) i Son Bou (8), pràcticament les mateixes que els anys anteriors.
S’ha produït una davallada important respecte el 2017 quan es van censar 263 exemplars,
tornant a nombres molt similars als del 2015 (62) i 2016 (97). S’Albufera des Grau és
històricament la seva principal zona d’hivernada, concentrant en ocasions més del 90% de la
població.

Imatge 4. Àneda gris Anas strepera, una de les espècies d’anàtids amb poblacions sedentàries a l’illa
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Àneda gris Anas strepera
S’han detectat 223 exemplars repartits entre 4 localitats: s’Albufera des Grau (69), Son Saura
del Nord (63), Lluriac (85) i Son Bou (6). Aquesta espècie ens té acostumats a importants
fluctuacions anuals, fet observable clarament als quatre darrers anys. La seva presència a
l’hivern és cada cop més important, coincidint també amb el fet que s’hagi convertit en una
espècie nidificant a l’illa. Tant a l’hivern com a l’estiu la podem trobar a la major part de
zones humides importants. Es desconeix l’estatus de la població nidificant tot i que se suposa
que és sedentària.
Anedó Anas crecca
S’han detectat 145 exemplars repartits per 4 localitats: Albufera des Grau (21), Son Bou (95),
Lluriac (24) i Salines d’Addaia i Mongofre (5). La població hivernant aquest any ha baixat
respecte el 2017 quan es van detectar 349 exemplars, situant-se en nombres molt similars al
2016 (111) i al 2015 (143). Per l’alt nombre d’hivernants destaca el Prat de Son Bou. 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.
Coll blau Anas platyrhynchos
És l’ànec més abundant a l’hivern amb 498 exemplars i amb una major distribució. S’ha
detectat a 7 localitats. És relativament abundant a la major part de zones humides i la seva
presència s’estén a acabaments o interior de torrents i basses temporals. La seva població
hivernant ha baixat respecte als anys anteriors: 2015 (506 ex.), 2016 (646 ex.) i 2017 (751
ex.).

Imatge 5. Grup de coll blau Anas platyrhynchos a la gola de Son Bou (Foto: Javi Méndez)

Ànec domèstic (domèstica silvestre)
S’han detectat 30 exemplars entre 2 localitats: Son Bou (12) i Cala Galdana (18), les mateixes
localitats de sempre. S’hauria de controlar la seva població, no esdevingués un problema en el
futur.
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Ànec mut Carina moschata (domèstica silvestre)
Aquest any només s’ha detectat un exemplar al torrent de Cala Galdana. També acostumem a
detectar-ne al torrent de Sant Joan i a Son Bou. Aquestes tres són localitats típiques de
presència d’anàtids silvestres. S’hauria de controlar la seva població, no esdevingués un
problema en el futur.
Coer Anas acuta
S’han detectat 15 exemplars: 12 a s’Albufera des Grau, 2 a Lluriac i 1 a Son Bou. 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, tot i que també es pot observar a altres localitats,
com ha succeït enguany.
Cullerot Anas clypeata
S’han detectat 440 exemplars entre sis localitats (Albufera des Grau, Salines d’Addaia, Son
Saura del Nord, Morella, Lluriac i Son Bou). Destaquen els nombres de s’Albufera des Grau
amb 199 ex i Son Saura del Nord amb 168 ex. És un dels ànecs més abundants a l’hivern,
amb presència a la major part de les zones humides importants.

Imatge 6. Mascle de cullerot Anas clypeata (Foto: Joan Florit)

Ànec de bec vermell Netta rufina
S’han detectat 24 exemplars entre dues localitats: Albufera des Grau (7) i Son Saura del Nord
(17), també les seves principals zones de cria. Sembla que la població hivernant aquest any ha
minvat respecte l’any 2017 o a la població sedentària detectada a l’illa la darrera primavera.
És una espècie que es mou durant l’hivern d’una localitat a una altra, però es desconeix si part
d’aquesta població nidificant abandona l’illa a l’època postnupcial i quan torna, si ho fa.
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Rabassot Aythya ferina
S’han detectat 409 exemplars, 384 individus a s’Albufera des Grau i 25 a la bassa de Morella.
La presència 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, tot i que
la seva principal zona de cria a l’illa la troba a Son Saura del Nord, localitat molt poc
freqüentada a l’hivern.
Rabassot menut Aythya nyroca
No s’ha detectat cap exemplar de rabassot menut aquest any. Es desconeix si tota la població
nidificant roman regularment a l’illa a l’hivern tot i que es té constància de la seva presència
en nombres baixos a petites basses artificials i que alguns anys s’han observat diversos
exemplars a localitats com s’Albufera des Grau i/o Son Saura del Nord, la seva principal zona
de cria.

Imatge 7. Mascle de rabassot menut Aythya nyroca en vol (Foto: Joan Florit)

Rabassot de cresta Aythya fuligula
S’han detectat 6 exemplars, tots ells a s’Albufera des Grau. La presència 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 hivernants molt fluctuants però regulars.
Soterí petit Tachybaptus ruficollis
S’han detectat 124 ex. aquest any, similar als 146 ex. de l’any passat, però molt per davall
dels 361 ex. del 2016 o dels 343 ex. del 2015. Es desconeix la raó d’aquesta davallada, si pot
tenir relació amb la població resident o amb la seva productivitat els dos darrers estius o si té
més a veure amb la població hivernant. S’ha distribuït per quatre localitats: s’Albufera des
Grau, Son Saura del Nord, Lluriac i Son Bou, tot i que la major part de la població s’ha
concentrat a s’Albufera (119). Normalment és una espècie bastant abundant a l’hivern i amb
presència a un bon nombre de zones humides, tan grosses com petites (basses artificials,
acabaments de torrents...).
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Soterí gros Podiceps cristatus
S’han detectat 25 exemplars entre 3 localitats: s’Albufera des Grau (22), Son Saura del Nord
(1) i les Salines d’Addaia (2). Destaca com sempre la seva presència a s’Albufera des Grau,
juntament amb Son Saura del Nord, úniques zones de cria a l’illa.
Soterí de collnegre Podiceps nigricollis
S’han detectat 65 exemplars entre tres localitats: Albufera des Grau (59), salines d’Addaia (5)
i un a la bassa de Morella. Important presència aquest any a s’Albufera des Grau, principal
zona d’hivernada, amb les salines d’Addaia.

Imatge 8. Soterí de collnegre en plomatge nupcial (Foto: Joan Florit)

Corb marí gros Phalacrocorax carbo
S’han detectat 96 exemplars entre 7 localitats: s’Albufera des Grau (82), les salines d’Addaia
(2), Lluriac (7), la badia de Fornells (1), Salines de la Concepció (1), Cala Galdana (2) i Son
Bou (2). 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’ardeids, 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.
Cagaire o Corb marí emplomallat Phalacrocorax aristotelis sp. desmarestii
Aquest any no s’ha detectat cap exemplar. S’ha de tenir en compte que es tracta d’una espècie
sedentària de caire marí, fet que dificulta la seva detecció ja que aquest cens es fa a zones
humides majoritàriament d’aigua dolça.
Esplugabous Bubulcus ibis
La davallada espectacular que s’ha vist aquest any al cens de dormidors d’ardeids sembla
patent també al cens d’aquàtiques on tan sols s’ha observat un exemplar a Lluriac. S’ha de dir
que ja que durant el dia romanen amb el bestiar al mig del camp, mai ha sigut una espècie
molt abundant al cens d’aquàtiques.
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Agró blanc Egretta garzetta
S’han detectat 32 exemplars entre set localitats, destacant s’Albufera des Grau amb 29
exemplars a més del Port de Maó, les salines d’Addaia i Mongofre, Son Saura del Nord, les
salines de la Concepció, la Badia de Fornells i Son Bou. En tractar-se d’una espècie que tant
freqüenta zones de litoral com a zones humides d’interior, és 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 7 exemplars entre 4 localitats: Son Saura del Nord (1), salines d’Addaia i
Mongofre (1), Son Bou (2) i s’Albufera des Grau (3). Als darrers anys aquesta espècie ha
experimentat un important increment tant pel que fa a la població nidificant europea com a la
seva distribució, fet que s’ha vist lleugerament representat amb un lleuger augment de la
població hivernant a l’illa a la darrera dècada.
Agró gris Ardea cinerea
S’han detectat 20 exemplars entre 7 localitats destacant s’Albufera amb 6 exemplars i les
salines d’Addaia i Mongofre amb 5 ex. més. També s’ha observat al port de Maó, les salines
Velles de Fornells, a Lluriac, Son Bou i a Cala Galdana. Té una distribució àmplia a l’hivern.
En tractar-se d’una espècie que també freqüenta zones de litoral és probable que la població
d’aquest cens estigui infravalorada. També està present a torrents i basses temporals.
Cigonya negra Ciconia nigra
Aquest any s’ha detectat un exemplar a s’Albufera des Grau. Es tracta d’una espècie escassa i
irregular als passos migratoris però molt rara a l’hivern.
Cigonya blanca Ciconia ciconia
També s’ha detectat un individu a les basses de Lluriac. Es tracta d’un ocell que ja fa uns
anys que roda per l’illa i que, tot i que pot volar, no l’ha abandonada.
Flamenc Phoenicopterus roseus
S’han detectat 17 exemplars: 6 a s’Albufera des Grau, 3 a les salines d’Addaia i 8 a les salines
de la Concepció. Les seves principals zones d’hivernada són les de caire salat. Es tracta d’una
espècie irregular i fluctuant a l’hivern a l’illa. Tot i que la hivernada a Menorca no és molt
important, aquest any s’han observat nombres importants pel que acostuma a fer-ho.
Àguila Peixatera Pandion haliaetus
S’han detectat dos exemplars, un a s’Albufera i l’altre a Son Saura del Sud. La seva població
a l’illa, tot i que reduïda, no acostuma a sortir reflectida al cens d’aquàtiques, observant-ne
sempre pocs individus.
Arpella d’aigua Circus aeroginosus
S’han detectat 8 exemplars entre 4 localitats: s’Albufera des Grau (2), Son Saura del Sud (2),
Son Bou (3) i Lluriac (1). Aquestes poblacions són molt inferiors a les que es detecten fent
censos a primera hora del matí als dormidors, ja que durant el dia poden desplaçar-se a terres
de conreu per alimentar-se o freqüentar tanques inundades, mentre que a l’hora de dormir ho
fan en grups a zones de canyissar. Aquest any s’han detectat 28 exemplars en aquest cens
(dades pròpies).
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Arpella d’albufera Circus cyaneus
S’ha detectat un exemplar a les basses de Lluriac. Es tracta d’una espècie hivernant regular
però escassa. Al cens de dormidors a primera hora del matí d’arpelles també es va observar
un exemplar a Son Saura del Nord.
Rascló Rallus aquaticus
S’han detectat 5 exemplars: 2 a s’Albufera des Grau, un a Son Saura del Nord, un a Cala
Galdana i un a Son Bou. Es tracta d’una espècie present a la pràctica 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 i siguin pràcticament desconegudes. 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 19 exemplars a 5 localitats, destacant el torrent de Cala Galdana amb 7
exemplars. Es tracta d’una espècie amb una àmplia distribució per la pràctica 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 5 exemplars, tots ells a Son Saura del Nord. S’han detectat molt pocs
exemplars a l’igual que l’any 2017. Les seves poblacions estan un poc infravalorades ja que
és una espècie difícil de detectar visualment a moltes localitats, principalment als prats, fet
que fa que la detecció auditiva sigui l’única possibilitat en moltes ocasions. També està
present a altres zones humides com Son Bou, Son Saura del Sud, Lluriac i es Prat, cala
Galdana, s’Albufera i altres acabaments de torrents.
Fotja Fulica atra
S’han detectat 1.838 exemplars entre 7 localitats. Destaca s’Albufera amb 1.104 exemplars.
Nombres importants també a Son Saura del Nord amb 444 ex. o Lluriac amb 209 ex. És
l’espècie aquàtica més abundant a l’hivern a l’illa, amb una àmplia distribució. També ho és a
l’època de cria. Les poblacions hivernants experimenten moviments d’una zona humida a una
altra en funció de diferents factors (aliment, molèsties...). Part d’aquesta població es
sedentària tot i que es desconeix quin tant per cent representa de la població reproductora o si
part d’aquesta hiverna fora de l’illa. També ocupa petites zones humides i acabaments de
torrents.
Fotja banyuda Fulica cristata
No s’ha observat cap exemplar al cens.
Bec d’alena Recurvirostra avosetta
Aquest any s’ha observat un exemplar a les salines d’Addaia i Mongofre. Una espècie poc
abundant i irregular als hiverns menorquins.
Cames de jonc Himantopus himantopus
S’ha observat 1 ex. a les salines d’Addaia, dada interessant tractant-se d’un migrant i estival
moderat. A les altres illes de les Balears, es comporta com un hivernant escàs però regular.
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Sibil·lí Burhinus oedicnemus
No s’ha observat cap exemplar al cens.
Passa-rius gros Charadrius hiaticula
S’han detectat 8 exemplars, sis a les salines de la Concepció i 2 a les salines Velles de
Fornells. També es van detectar individus hivernants als tres darrers anys en aquestes
mateixes localitats. És una espècie típicament migrant a l’illa tot i que podria estar modificant
el seu comportament ja que no és tant normal observar-lo a l’hivern. Les seves principals
zones d’hivernada són les salines.
Passa-rius camanegra Charadrius alexandrinus
S’han detectat 3 exemplars a les salines Velles de Fornells. Destaca l’important davallada
respecte als anys anteriors. Les salines Velles de Fornells són la seva principal zona
d’hivernada. També utilitza a l’hivern les salines de la Concepció i la badia de Fornells i, de
forma més esporàdica i accidental, les salines d’Addaia. És curiós que quasi tots els anys tota
la població es concentri en aquestes salines. Es desconeix si es tracta d’individus sedentaris,
si la totalitat de la població reproductora resta a l’hivern a l’illa o si hi ha algun exemplar
hivernant. A diferència de l’hivern, a l’època de cria es distribueix per més localitats, tot i que
la principal torna a ser ses Salines Velles.

Imatge 9. Juia Vanellus vanellus a les tanques embassades del camí de Sa Boval (Foto: Javi Méndez)

Juia Vanellus vanellus
S’han detectat 22 exemplars, molt per davall dels nombres habituals d’altres hiverns. La
manca de fred al continent Europeu sol ser la raó de la manca d’observacions a l’hivern a
l’illa, tot i que aquest hivern ha estat prou fred al vell continent. El fet que alguns grups
acostumin a hivernar a zones litorals o terres de conreu embassades o no, fora de les localitats
de cens pot ser una de les raons del baix nombre de deteccions, a l’igual que el costum de fer
les hores del dia a zones diferents, com ara tanques embassades.
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Corriol variant Calidris alpina
S’han detectat 12 exemplars: 3 a les salines d’Addaia i 9 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) o altres salines i, en menor
mesura, s’Albufera.
Corriol menut Calidris minuta
S’han detectat 3 exemplars a l’illa: dos a les salines de la Concepció i un a les salines Velles
de Fornells. Es tracta d’un limícola típicament migrador a l’illa tot i que les observacions fora
d’època comencen a ser més normals.
Becassina Gallinago gallinago
S’han detectat 4 exemplars a dues localitats: Son Bou (1) i Son Saura del Sud (3). La seva
difícil detecció i variabilitat d’ambients fan que les dades d’aquest cens estiguin molt
infravalorades. Tot i això, una sèrie llarga de dades ens poden donar una estima de la seva
tendència i de les seves fluctuacions anuals.
Becassineta Lymnocryptes minutus
No s’ha observat cap exemplar al cens.
Cega Scolopax rusticola
No s’ha observat cap exemplar al cens.
Cegall coanegre Limosa limosa
Aquest any s’ha detectat un exemplar a Son Bou. Una espècie escassa tant a l’hivern com als
passos migratoris, però irregular en el període hivernal.
Xivitona Actitis hypoleucos
S’han detectat 9 exemplars entre 4 localitats: Salines d’Addaia (4), salines de la Concepció
(1) salines Velles de Fornells (3) i Son Saura del Sud (1). És una espècie hivernant regular i
moderada, també freqüenta zones litorals i altres zones humides més petites, fet que fa que
aquestes dades estiguin infravalorades.
Xivita Tringa chloropus
S’han detectat 6 exemplars: 4 a les salines d’Addaia i Mongofre i 2 a s’Albufera des Grau. És
una típica limícola hivernant a la pràctica totalitat de zones humides de l’illa, incloses zones
litorals i zones humides petites, tot i que aquest any només s’ha localitzat a dues.
Cama-verda Tringa nebularia
S’han detectat 17 exemplars entre 6 localitats: 8 a les Salines Velles de Fornells, 1 a les
salines de la Concepció, 1 a Lluriac, 1 a Son Saura del Sud, 3 a les salines d’Addaia i 3 a
s’Albufera des Grau. És un hivernant típic amb predilecció per les zones humides salobres
però també present a les d’aigües dolces. Actualment és de les limícoles hivernants més
abundants a l’illa.
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Cama-roja pintada Tringa erythropus
No s’ha observat cap exemplar al cens.
Valona Tringa glareola
No s’ha observat cap exemplar al cens.
Cama-roja roja Tringa totanus
Aquest any es va detectar un exemplar a les salines Velles de Fornells. Una altra espècie
comuna als passos migratoris però molt rara a l’època hivernal.
Gavina d’hivern Larus ridibundus
S’han detectat 25 exemplars al port de Maó. Les salines són la seva principal zona
d’hivernada tot i que també freqüenta zones humides com s’Albufera des Grau.
Gavina Corsa Larus audouinii
Aquest any s’ha detectat un exemplar al Port de Maó. Hem de tenir en compte que es tracta
d’una espècie estival nidificant a l’illa i que les poblacions menorquines hivernen a la costa
atlàntica africana. La presència a l’hivern a Menorca és de moment testimonial. Les dades
d’aquest cens ens poden anar informant de canvis en el seu comportament quant a la
hivernada, com així està passant als darrers anys.

Imatge 10. Gavina corsa Larus audouinii al port de Maó. El marcatge que es fa a l’illa d’individus amb anelles
de lectura a distància ens permet conèixer el seu comportament (Foto: Joan Florit).

Gavina camagroga Larus michahellis
S’han detectat 221 ex, mentre que al 2017 van sortí 382 ex. al cens, 235 ex. del 2016 o dels
173 ex. del 2015. S’han observat exemplars a un bon grapat de localitats: 139 al port de Maó,
20 a s’Albufera des Grau, 13 a les salines d’Addaia i Mongofre, 8 a les Salines de la
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Concepció, 40 a Lluriac i es Prat i 1 a Son Saura del Sud. Tot i que a la resta de localitats no
s’han detectat individus en aquest cens, la seva presència també és regular. 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) o fins i tot com a zones de cria a la primavera
/ estiu.
Llambritja becllarga Sterna sandvicensis
S’han detectat 21 exemplars tots ells al port de Maó, la seva principal zona d’hivernada. Les
poblacions hivernants són regulars i escasses però molt fluctuants. També se’ls pot veure
pescant pel litoral menorquí, des del far de Favàritx fins a la platja de Son Bou principalment.
Tant sols es coneix un dormidor a les bolles de la bocana del port de Maó.
Arner Alcedo atthis
No s’ha observat cap exemplar al cens, fet molt estrany si tenim en compte que es tracta d’un
típic hivernant i que els seus hàbitats principals són les zones humides.
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VI. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS
En tractar-se d’un programa de seguiment, no es poden extreure conclusions amb quatre únics
anys de censos sinó que s’ha de menester una sèrie llarga per poder valorar de forma conjunta els
resultats. Això és al fet que el grup de les aus aquàtiques hivernants pateix importants fluctuacions
anuals en funció de molts factors: incidències meteorològiques pròpies de cada hivern,
incidències meteorològiques a l’època de cria, productivitat reproductiva... Això fa que si
analitzem els resultats dels quatre anys que duem de seguiment, les conclusions puguin ser
errònies pel 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 una anàlisi de les dades del cens cada cinc anys de forma conjunta (pel
conjunt de l’illa i espècies), per localitats (una anàlisi de cada localitat per separat), per famílies
(anàlisi de cada família d’aus aquàtiques per separat incloent en aquestes totes les espècies
detectades als diferents censos) i per espècies. Aquesta anàlisi 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, així com les
possibles amenaces que es trobin i algunes propostes de mesures correctores.
En aquests quatre anys, juntament amb la informació que ja disposàvem de molts anys enrere,
hem començat a veure algunes amenaces, tant per les zones humides com per les aus aquàtiques.
Tot i que en general, i veient els resultats globals tant a l’hivern com a l’època de cria, la sensació
en conjunt és que la població d’aus aquàtiques a l’illa va bé, com a conseqüència de la gestió de
les zones humides i el seu estat de conservació. Així i tot quan mires més detingudament un lloc o
una espècie en concret i no tan general, la sensació no és la mateixa. Un dels majors problemes
que s’observen a les nostres zones humides possiblement sigui el canvi climàtic. Els canvis en els
cicles de pluges, la concentració d’aquestes en èpoques curtes i l’augment de les temperatures
incideixen molt en el nivell d’aigua i indirectament en les aus aquàtiques. S’haurà de veure com
va afectant en els propers anys, com afecta a cada localitat en concret i quina resposta donen les
aus aquàtiques a aquests canvis. Però també hem detectat problemes de caire antròpic i més locals
com ara:






La massiva i contínua presència de persones, amb animals amollats de vegades, a les
salines d’Addaia, com a conseqüència del camí de cavalls.
La caça a Son Saura del Nord i Son Saura del Sud.
La manca d’una completa protecció a Son Saura del Nord.
S’hauria de veure com afecta a les aus l’augment de la pressió humana sobre les salines
Velles i Noves de Fornells.
La pressió agrícola i/o ramadera a algunes zones humides.

Es recomana que es pugui fer un seguiment d’aquestes amenaces detectades i que es puguin
prendre mesures que millorin la situació de les nostres zones humides i alhora de les aus
aquàtiques en especial i de la natura en general. Es creu que accions directes amb els propietaris o
gestors privats de les diferents localitats, informant-los de la situació i dels possibles canvis en la
gestió o possibles mesures a adoptar per la part privada i l’administració, podrien afavorir la
gestió d’aquests ecosistemes tan importants pel nostre medi ambient. A les zones on la gestió és
pública, s’haurien de prendre mesures correctores per minimitzar els impactes el més prest
possible, abans que sigui massa tard per alguna espècie i/o zona humida.
30

PROGRAMA DE SEGUIMENT DE BIODIVERSISAT EN LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

-- Seguiment d’aus aquàtiques hivernants a l’illa de Menorca any 2018 --

VII. BIBLIOGRAFIA
BIBBY, C. J., BURGESS, N. D., HILL, D. A. & MUSTOE, S. H. 2000. Birds Census
Techniques. London: Academic Press.
CRAMP, E. 1992. The birds of the western paleartic. University Press. Oxfort.
FOWLER, J. & COHEN, L. 1999. Estadística básica en ornitología. Edición en español.
SEO/BirdLife. Madrid.
GOB, 1985-2016. Anuari Ornitològic de les Balears. Volums de l’1 al 31. GOB. Palma
JONSSON,L. 1993. Ocells d’Europa amb el nord d’Àfrica i l’Orient mitjà. Edicions Omega
S.A.: Barcelona.
MÉNDEZ, J. 2011 (Coord.). Atles dels Ocells de Menorca a l’hivern. Agència de Reserva de
Biosfera. Consell Insular de Menorca. Inèdit.
MÉNDEZ, J 2015 (Coord). Programa de seguiment aus aquàtiques a l’hivern 2015 a Menorca
(Illes Balears). Informe inèdit. Consell Insular de Menorca, Agència Reserva de Biosfera i
Societat Ornitològica de Menorca.
MÉNDEZ, J 2016 (Coord). Programa de seguiment aus aquàtiques a l’hivern 2016 a Menorca
(Illes Balears). Informe inèdit. Consell Insular de Menorca, Agència Reserva de Biosfera i
Societat Ornitològica de Menorca.
MÉNDEZ, J 2017 (Coord). Programa de seguiment aus aquàtiques a l’hivern 2017 a Menorca
(Illes Balears). Informe inèdit. Consell Insular de Menorca, Agència Reserva de Biosfera i
Societat Ornitològica de Menorca.
PRATER, T., MARCHANT, J. & VUORINEN, J. 1997. Guide to the identification and
aeging of Holartic Waders. BTO. Londres.
REYNOLDS, R.T., SCOTT, J.M. & MUSSBAUM, R.A.1980. A variable circular-plot
method for estimating bird numbers. Condor 82: 390-313.
DELANY, S. 2005. Guidalines for participants in the International Waterbirds Census (IWC).
Wetland International.
TEMPLE, S. A. & WIENS, J. A. 1989. Bird populations and environmental changes: can
birds be bioindicators? American Birds 43: 260-270.
VORISEK, P., KLVANOVA, A., WOTTON, S. & GREGORY, R. (eds.) 2008. A best
practice guide for wild bird monitoring schemes. Praga: CSO/RSPB.
TELLERIA, J. L. 1986. Manual para el censo de los vertebrados terrestres. Ed. Raíces.
Madrid.
IUCN, 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.1. www.iucnredlist.org.
31

PROGRAMA DE SEGUIMENT DE BIODIVERSISAT EN LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

-- Seguiment d’aus aquàtiques hivernants a l’illa de Menorca any 2018 --

32

