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INTRODUCCIÓ
La protecció del territori és bàsica per a la conservació de la biodiversitat. Por això, des de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera s’estan portant a terme iniciatives per incrementar les àrees protegides de la reserva de biosfera de Menorca. En aquesta línia d’actuacions hi ha dues importants actuacions que s’han iniciat durant
aquest any. Per una part, la sol·licitud a la UNESCO d’incrementar la superfície de la reserva de biosfera cap a l’àmbit marí, i la rezonificació de la reserva, cosa que
donarà més importància al medi marí en un territori insular com el menorquí. Por altra part, per continuar reforçant el paper del medi marí a la reserva, s’han iniciat
els tràmits per a la creació de la reserva marina de l’illa de l’Aire, que en el futur ha de convertir-se en la segona reserva marina de Menorca.
A més d’ampliar les àrees de zones protegides, durant l’any 2018 s’han portat a terme gran part de les actuacions previstes a l’Estratègia de Conservació de la
Biodiversitat de la reserva de biosfera de Menorca, tot i que queden encarar molts treballs per fer. De la mateixa manera que en anys anteriors el Programa de
Seguiment d’Espècies ha continuat sent el que concentra major nombre d’actuacions, ja que s’ha dut a terme el seguiment de moltes de les espècies que viuen a
Menorca. Les actuacions de conservació també han estat importants durant aquest any, encara que en un futur hauríem d’incrementar els esforços en conservació.
Alguns dels projectes de conservació que s’han duit a terme aquest any són els següents: control d’espècies invasores, conservació de basses temporals, accions
per a la protecció dels amfibis, control de la mortalitat d’aus per electrocució, actuacions per disminuir la problemàtica de les vinjolites (aus passeriformes que es
reprodueixen a nuclis urbans), o recuperació de fauna accidentada.
Finalment, ha continuat desenvolupant-se el programa d’educació ambiental i de divulgació de la biodiversitat a través de tallers per als centres escolars, publicacions divulgatives, pàgina web i xarxes socials, o edició de quaderns divulgatius, actuacions bàsiques per donar a conèixer alguns dels valors de la reserva de biosfera
de Menorca.
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Investigació i formació

1

La investigació segueix sent una línia de treball prioritària a la reserva de biosfera de Menorca, i durant l’any 2018
s’han portat a terme dos estudis sobre aspectes relacionat
amb la biodiversitat de la reserva. El primer centrat en el
coneixement de les aranyes, un grup molt desconegut a
Menorca, del qual s’està tractant de conèixer les espècies present a l’illa. El segon, un estudi sobre la mortalitat
de fauna a les carreteres de l’illa, que mostra que algunes
espècies estan tenint una alta mortalitat a causa dels atropellaments.
A més, s’ha acudit a dos esdeveniments científics, on
s’han donat a conèixer algunes investigacions portades
a terme a la reserva: “I Congrés d’Ornitologia de les Terres de Parla Catalana” celebrat a Barcelona a l’octubre,
i “Jornades sobre els 25 anys de la reserva de biosfera
de Menorca”, desenvolupat a Maó també durant el mes
d’octubre.
Per organitzar la investigació a la reserva de biosfera
s’ha desenvolupat la primera fase de l’elaboració de un
programa d’Investigació, document que ha de ser clau per
a la definició de prioritats en investigació en els següents
anys, i que porta a terme l’Institut Menorquí d’Estudis a
través de l’OBSAM.

El treballs de camp són essencials per conèixer la situació de les espècies, cosa que ajudarà a millorar la gestió de la reserva de biosfera de Menorca. En la imatge treballs d’investigació amb aranyes a la finca d’Alforí de Dalt.
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1.1 Estudi sobre les aranyes a la reserva de biosfera de
Menorca
Les aranyes constitueixen un dels grups animals més
diversificats, només superats per alguns grups d’insectes.
A escala mundial es coneixen unes 48.000 espècies, encara que s’estima que poden existir entre 76.000 i 170.000
espècies. Mentre que a l’àmbit europeu se’n coneixen
unes 4.500, a Espanya se n’han identificat unes 1.400, de
les quals al voltant de 350 espècies s’han detectat a les
illes Balears.
Les aranyes tenen una important funció com a depredadors en molts ecosistemes, per la qual cosa són espècies sensibles a les pertorbacions que passen en aquests
hàbitats. Per això, intervenen molt activament en el control
de les plagues que poden aparèixer en horts i jardins, controlant el nombre d’insectes presents. Per això, conèixer la
composició i l’abundància d’aranyes d’una àrea i les seves
variacions temporals és de gran importància.

A més, s’han dut a terme algunes consideracions sobre
la distribució i abundància de les aranyes a Menorca. S’ha
determinat que unes poques espècies són molt abundants
i estan àmpliament distribuïdes per tota la superfície insular. Així, les deu espècies més abundants sumen més de la
meitat de les captures i es troben distribuïdes àmpliament.
D’altra banda, el nombre de les espècies rares és abundant. S’han trobat 36 espècies de les quals únicament s’ha
localitzat un exemplar, i d’unes altres 25 espècies només
s’han trobat dos exemplars.

L’espècie Dysdera crocata és una de les espècies més abundants i distribuïdes a la reserva de biosfera de Menorca.

El coneixement d’aquest grup a la reserva de biosfera
de Menorca ha estat escàs, i només es coneixia la presència d’unes 103 espècies. A partir de l’any 2016 s’ha iniciat
un estudi per incrementar els coneixements disponibles
sobre aquest grup faunístic, tant de manera sistemàtica
com ecològica.
Entre els anys 2016 i 2017 s’han dut a terme mostrejos
a diverses zones, les quals s’han visitats periòdicament:
cinc zones l’any 2016 i sis l’any 2017. Aquests mostrejos
han permès la captura de 6.146 exemplars, que després
del seu estudi han permès identificar 176 espècies, de les
quals 116 encara no se n’havia conegut la seva presència a
Menorca (d’aquestes espècies, a més, 61 han estat noves
per a les illes Balears, i 6 espècies noves per a Espanya).
Amb aquestes noves dades s’ha pogut incrementar fins a
219 el nombre d’espècies d’aranyes conegudes a la reserva de biosfera de Menorca.
Durant l’any 2018 s’han incorporat dues noves zones
de mostreig, malgrat que les captures efectuades encara
es troben en fase d’estudi i identificació.
L’estudi també ha permès dur a terme una estimació
del nombre d’espècies que probablement hi ha a l’illa, i
s’ha estimat que actualment es coneix al voltant del 80 %
de les espècies.

La distribució i el nombre d’ulls és una característica important a l’hora d’identificar una espècie d’aranya. A la fotografia, Zoropsis bilineata, caracteritzada per tenir vuit ulls distribuïts en
dues files. És una espècie que habitualment se sol trobar als habitatges i que vulgarment s’anomena «falsa aranya llop», per la seva similitud amb els licòsids.
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1.2 Control de la mortalitat de fauna a les carreteres de
Menorca
Encara que les carreteres han constituït un important
avenç per a la societat moderna, no estan exemptes de
produir amenaces per al medi ambient. Així, alteren la matriu paisatgista; destrueixen i fragmenten els hàbitats naturals, o produeixen mortalitat a gran quantitat d’espècies
per atropellaments o col·lisions. Alguns estudis duts a terme a les carreteres espanyoles indiquen que anualment
moren més de 30 milions d’exemplars de vertebrats, dels
quals 4 milions són rèptils; 9 milions, amfibis; 12 milions,
aus, i 5 milions, mamífers.
Per determinar la situació d’aquesta amenaça a la reserva de biosfera de Menorca, l’any 2018 s’han controlat
mensualment 21 trams de la xarxa de carretera insular (416
km), des de juliol fins a novembre.
En total, s’han detectat 570 animals morts, dels quals
un 81 % han estat mamífers; un 17 %, aus, i un 2 %, rèptils.
Entre els mamífers, les espècies més afectades ha estat
l’eriçó (53 %), seguit de rates i ratolins (25 %), gats (5,3 %), conills (4,7 %) i martes (2 %). Entre les aus, la gran majoria d’espècies trobades han estat passeriformes (71,3 %), seguida
de rapinyaires nocturns (15 %), i coloms (10 %). Finalment,
entre els rèptils s’han detectat serps (60 %) i sargantanes
(40 %).
Analitzant la tipologia de carreteres —primàries i secundàries—, no s’han detectat diferències en relació amb la
mortalitat, mentre que estacionalment s’observa una mortalitat superior a l’estiu (0,614 exemplars/km) que a la tardor
(0,471 exemplars/km).
En relació amb els diferents trams de carreteres, s’ha
trobat una important variació en la mortalitat, amb valors
des de 0 exemplars/km fins a 1,419 exemplars/km. S’observa que la mortalitat no ha estat la mateixa a tot el territori,
ja que s’han detectat carreteres amb més mortalitat que
d’altres.
Les carreteres amb més mortalitat han estat les des
Mercadal-Fornells (1,419 exemplars/km), Ciutadella-Artrutx (1,408 exemplars/km), Alaior-es Migjorn (1,228 exemplars/km), Ferreries-cala Galdana (0,880 exemplars/km), i
Maó-Ciutadella (0,818 exemplars/km).
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Itinerari

Kms

Mort.

INDEX

Maó-Ciutadella

4,5

184

0,818

Maó-Es Castell

1,91

2

0,209

Maó-Fornells

22,6

44

0,389

Aeroport

1,72

6

0,698

Es Mercadal-Fornells

9,02

64

1,419

Alaior-Es Migjorn

3,91

24

1,228

Es Mercadal-Sant Tomàs

10,45

31

0,593

Ronda Nord Ciutadella

4,24

9

0,425

Ronda Sud Ciutadella

4,5

8

0,356

Ronda Maó

3,81

3

0,157

Maó-La Mola

4,86

11

0,453

Maó-Es Grao

6,51

18

0,553

Sant Lluís-Es Castell

4,9

8

0,327

Macaret

3,97

5

0,253

Sant Lluís-S’Ullastrar

2,33

2

0,172

Addaia

0,45

0

0

Ferreries-Es Migjorn

6,76

20

0,592

Ferreries-Cala Galdana

7,5

33

0,880

Ciutadella-Artruix

9,8

69

1,408

Maó-Sant Lluís-Alcaufar

9,2

8

0,174

11,66

24

0,412

Maó-Calan Porter
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La major part de carreteres de l’illa constitueixen una amenaça per a algunes espècies de
fauna. Compatibilitzar-ne l’ús amb la conservació de la biodiversitat és un dels objectius
d’aquest estudi.

La marta sol ser una de les espècies atropellades a les carreteres de la reserva de biosfera
de Menorca. A la imatge, un exemplar mort per atropellament a la carretera de Ferreries
a Ciutadella.

Mortalitat de fauna en cadascuna de les carreteres de la reserva de biosfera de Menorca
durant l’any 2018. S’indica l’itinerari, la longitud en quilòmetres, el nombre d’exemplars
morts (mort.) i l’índex de mortalitat expressat com exemplars morts/km.

1.3 Assistència al “I Congrés d’Ornitologia de les Terres
de Parla Catalana”
Entre el 12 i el 14 d’octubre es va celebrar a Barcelona el I
Congrés d’Ornitologia de les Terres de Parla Catalana organitzat per l’Institut Català d’Ornitologia (ICO), la Societat
Ornitològica de Menorca (SOM), el Grup Balear d’Ornitologia (GOB), el Grup AU, el Centre d’Estudis de la Neu i
la Muntanya d’Andorra (CENMA), el Museu de Ciències
Naturals de Barcelona, la Societat Valenciana d’Ornitologia i el Grup Ornitològic del Rosselló. El seu objectiu va
ser presentar el treball d’investigadors, ornitòlegs i entitats
en l’estudi de l’ornitologia a Catalunya, País Valencià, illes
Balears i Andorra.
A l’esdeveniment, hi van assistir 170 ornitòlegs, que van
presentar un total de 117 estudis. L’Agència Menorca Reserva de Biosfera va participar al congrés mitjançant la
presentació d’un pòster titulat «Programa de seguiment
d’aus a la reserva de biosfera de Menorca». S’hi va exposar el treball de seguiment d’aus que es duu a terme anualment, i que està estructurat en onze programes diferents,
entre els quals es duu a terme el seguiment d’aus rapaces
(milà real, àguila pescadora i miloca), el seguiment d’aus
marines (gavina camagroga, gavina corsa, corb marí i la
baldriga grossa), el seguiment d’aus comunes (SOCME),

el seguiment anual dels paràmetres demogràfics d’aus comunes (EEC), el seguiment d’aus aquàtiques hivernants i el
seguiment de dormidors d’ardeids.

1.4 Jornades sobre els 25 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca
Cada cinc anys, l’Institut Menorquí d’Estudis (IME)
organitza unes jornades científiques dedicades a valorar
l’evolució de l’illa com a reserva de biosfera. Per això, l’any
2018 es van dur a terme, a la seu de l’IME, les Jornades
sobre els 25 Anys de la Reserva de Biosfera de Menorca.
Durant set dies (del 22 al 27 d’octubre i el 10 de novembre)
es van dur a terme ponències fetes per més de 60 experts
en les diferents temàtiques proposades: economia i turisme; vectors ambientals: aigua, energia, residus i mobilitat;
territori i biodiversitat; paisatge i patrimoni cultural, i benestar social.
Des del Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera es va participar en les jornades mitjançant dues
ponències, una de relacionada amb la biodiversitat, «Con-

servació de la biodiversitat a la reserva de biosfera de Menorca, situació actual i reptes de futur», i una altra en temes
d’educació ambiental, «L’educació ambiental a la reserva
de biosfera de Menorca: on està i propostes de millora».
Sessió de clausura de les Jornades dels 25 Anys de la Reserva de Biosfera de Menorca,
que es va dur a terme a les instal·lacions del llatzeret.

A la ponència sobre biodiversitat es va dur a terme una
revisió sobre la situació en els darrers cinc anys des de
la celebració de les jornades dels 20 anys, així com les
principals actuacions fetes. També es va analitzar el compliment de les recomanacions elaborades l’any 2013, en
acabar les anteriors jornades, per determinar si s’havien
dut a terme les actuacions indicades o si, al contrari, encara hi havia actuacions sense executar. També es van analitzar les prioritats d’actuació en temes de biodiversitat per
al període 2019-2024.
Com a conclusions, es va indicar l’interès d’obtenir suports de projectes Life per al desenvolupament d’algunes
problemàtiques importants com ara la conservació de
torrents, conservació i gestió d’illots o barrancs, mortalitat d’aus per electrocució o gestió d’espècies invasores
i assilvestrades. A més, es va considerar necessari incrementar el percentatge d’àrees protegides amb gestió, per
mitjà de la creació d’un segon parc natural, i incrementar
els coneixements disponibles sobre els invertebrats que hi
ha a l’illa, una gran biodiversitat encara desconeguda.

Imatge d’una de les sessions tècniques dutes a terme durant el I Congrés d’Ornitologia
de les Terres de Parla Catalana que es va celebrar al Museu de Ciències Naturals de
Barcelona.

Desenvolupament d’una de les ponències presentades per l’Agència Menorca Reserva de
Biosfera a les Jornades dels 25 Anys de la Reserva de Biosfera.
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1.5 Ús de l’habitatge per a la recerca de “Sa Granja”
Des de l’any 2016 la reserva de biosfera de Menorca disposa d’uns habitatges que tenen la funció principal
de ser destinats a investigadors o grups que venguin a la
reserva a dur a terme les seves recerques. L’any 2016 es
va reformar un primer habitatge que constava de deu llits
distribuïts en tres habitacions (dues habitacions de quatre
llits cadascuna i una habitació amb dos llits). L’any 2017 es
va reformar un segon habitatge que consta de cinc llits
distribuïts en tres habitacions (dues habitacions amb dos
llits cadascuna i una habitació amb un llit). A més, els habitatges disposen d’un bany, menjador i cuina, i es poden fer
estades de diversos dies. Les cases estan completament
condicionades, amb estris de cuina i roba de llit, i estan
situades a les dependències de Sa Granja, a la carretera de
Maó as Grau, km 0,5. Des de la posada en funcionament
l’any 2017, han tingut una acollida excel·lent i bona part de
l’any hi ha peticions per al seu ús.
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Utilització mensual de l’habitatge durant l’any 2018 comptabilitzat com persones i com llits.

Any 2018

500

100

40

Any 2017

100
0

Grups

Persones

Llits

Grups reserca

Comparativa en l’ús anual de l’habitatge de recerca entre els anys 2017 i 2018. Es comparen grups, persones, llits i grups dedicats a la recerca.

Durant aquest any han passat pels habitatges 50 grups
(alguns formats per una sola persona, i uns altres, fins a
14 persones), amb un total de138 persones. El resultat ha
estat una ocupació de 745 llits al llarg de tot l’any, la qual
cosa suposa una estada mitjana de 3,4 llits. Dels 50 grups
que hi han passat, un 56 % eren grups que venien a dur a
terme alguna activitat encarregada per la mateixa Agència,
mentre que un 42 % dels grups venien a fer activitats no
encarregades per l’Agència (externes). En relació amb les
activitats que s’han dut a terme, el 56 % dels grups s’han
dedicat a la recerca (un 71 % en temes relacionats amb
medi natural i biodiversitat, i un 28 % en temes d’arqueologia); un 18 % a congressos i cursos; un 8 % a activitats de
gestió; un 8 % a pràctiques universitàries, i un 8 % més a
altres activitats.
Si es comparen aquests valors amb els obtinguts l’any
2017 s’observa que l’any 2018 s’ha incrementat el nombre
de grups (22 l’any 2017 per 50 el 2018), de persones (67 el
2017 per 138 el 2018), de llits (694 l’any 2017 per 745 el 2018)
i de grups que es dediquen a la recerca (54,6 % l’any 2017
per un 56 % el 2018).

Aspecte extern de l’habitatge de recerca Sa Granja que l’Agència Menorca Reserva de Biosfera destina a investigadors o grups que desenvolupen recerques a Menorca.
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Conservació

2

Les actuacions directes de conservació han de ser una
línia prioritària de conservació de la biodiversitat en els
casos en què es requereixi una actuació per millorar la
situació d’una espècie o per restaurar un hàbitat alterat.
Encara que durant aquest any s’han desenvolupat un gran
nombre d’actuacions de conservació, en el futur s’haurien
d’incrementar encara més.
Igual que en anys anteriors, s’ha continuat desenvolupant el programa de control d’espècies invasores, tant de
fauna com de flora, on s’ha comptat amb el suport de la
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears. Una altra de les actuacions en què
s’ha incrementat la quantitat d’actuacions és en electrocució, ja que s’ha aconseguit una important col·laboració
amb l’empresa elèctrica Endesa per a la correcció de línies
elèctriques perilloses.
En conservació d’espècies i d’hàbitats, també s’han dut
a terme algunes actuacions per millorar-ne l’estat de conservació, i s’ha continuat donant suport a associacions en
el desenvolupament d’actuacions de conservació.

Un exemplar de Crocothemis erytraea, una de les espècies de libèl·lules més vistoses i abundants de la reserva de biosfera de Menorca.
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2.1 Espècies exòtiques invasores
Una e les actuacions anuals més importants en conservació de la biodiversitat a la reserva de biosfera de Menorca durant els darrers anys és l’execució d’un programa
de control d’espècies invasores. Durant el 2018 s’ha continuat duent a terme aquest programa, el qual ha comptat
amb la col·laboració de la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears.

Àrea
San Antoni
GESA
Cap Negre-Punta
Bancades
Sa Mesquida
Cap Roig-es Murtar

2.1.1 Flora invasora
A l’illa de Menorca es coneixen al voltant de 1.440 espècies de flora vascular, de les quals 212 són considerades
al·lòctones. D’aquestes, 55 espècies tenen, o poden arribar a tenir, un comportament invasor, i 18 d’aquestes es
troben recollides al Catàleg espanyol d’espècies exòtiques
invasores. Aquest grup d’espècies són prioritàries a l’hora
del desenvolupament del projecte.
Igual que en anys anteriors, les actuacions d’eradicació
de flora invasora s’han centrat principalment sobre l’espècie Carpobrotus edulis, encara que s’ha treballat sobre
un total de 19 espècies diferents: Agave americana, Agave
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Àrees de treball d’eradicació d’espècies invasores, jornades dedicades a cadascuna de les àrees i pes total de les espècies extretes (taula de l’esquerra). Al gràfic de la dreta s’indica el
nombre total de tones d’espècies de flora extretes en cadascun dels anys, 2017 i 2018.

fourcroydes, Aloe arborescens, Aloe maculata, Aloe vera,
Aloe brevifolia, Aptenia cordifolia, Carpobrotus edulis, Cortaderia selloana, Disphyma crassifolium, Drosanthemum
floribundum, Gazania rigens, Opuntia ammophila, Opuntia
maxima, Pennisetum setaceum, Pittosporum tobira, Yucca
aloifolia, Senecio angulatus i Hylocereus undatus.

El projecte va estar dirigit per un tècnic extern contractat per a això i va coordinar el treball de tres brigades diferents: una brigada de l’empresa Ecoverd, de la Fundació
de Discapacitats, formada per quatre treballadors va dur a
terme l’eradicació en terrenys de fàcil accés; una segona
brigada contractada a través d’un projecte de millora de
l’ocupació de les persones desocupades d’edat avançada,
formada per cinc persones (un capatàs i quatre peons), i
una tercera brigada de l’empresa Mar de Fons, especialitzada en treballs verticals, per treballar en l’eradicació en
penya-segats litorals.
Les tasques es van dur a terme entre els mesos de
setembre i novembre de 2018, en les quals es van dedicar
122 jornades de treball durant un total de 41 dies.

10

ses

Jornades (dies)

Estratègia de Conservació de la Biodiversitat a la reserva de biosfera de Menorca. Memòria d’actuacions any 2018

S’han prospectat un total de 29 possibles àrees de treball, de les quals s’ha actuat en cinc zones amb abundants
poblacions d’espècies invasores. D’aquestes cinc zones,
dues ja havien estat tractades amb anterioritat, una és una
zona nova, i a les altres dues s’incorporen zones ja tractades amb àrees on no s’hi havia actuat prèviament. Tal com
és habitual, la majoria de les àrees tractades corresponen
a àrees litorals.
El volum total de material extret en el conjunt d’actuacions ha estat de 25 tones de diferents espècies de flora
invasora. Una part important d’aquest material ha estat retirat a la urbanització de sa Mesquida i als seus voltants,
per la qual cosa una gran quantitat d’espècies retirades
eren espècies associades a nuclis urbans, com atzavares,
iuques, Opuntia..., espècies que tradicionalment han estat
molt utilitzades en jardineria.
Un altre dels resultats del projecte ha estat l’actualització d’una cartografia de la distribució de les diferents
espècies de flora invasora a la reserva de biosfera de Menorca, cartografia que s’actualitza anualment amb les noves dades adquirides i amb el treball d’eradicació que es
va duent a terme.

2.1.2 Fauna invasora
Durant aquest any s’han continuat amb les extraccions
de tortuga de Florida a les masses d’aigua de l’illa, però
a diferència de l’any passat ja no s’han utilitzat paranys
d’assolellament, donada l’escassa efectivitat d’aquest tipus
de paranys que hem tingut en els dos anys en què s’han
utilitzat. Durant aquest any s’han utilitzat nanses de mida
gran (60x110 cm) per a la captura de tortugues, que han
funcionat relativament bé, sobretot a la zona de la Vall. A
més de la tortuga de Florida, s’ha capturat un exemplar de
cranc vermell americà, una altra espècie invasora present
a les masses d’aigua de l’illa.
Les captures s’han dut a terme a quatre àrees: la Vall,
el torrent de Tirant, el torrent de Bellavista i es Vergers de
Maó; la Vall és on s’ha capturat nombre més alt d’exemplars. En total, s’han capturat 75 exemplars de tortuga de
Florida de dues subespècies diferents. Pel que fa a anys
anteriors, enguany s’ha capturat una quantitat més alta
d’individus, encara que —degut a la gran quantitat d’exemplars i la gran distribució a l’illa— seria convenient incrementar-ne els esforços d’extracció.

Àrea

T.se

T.se x T.ss

TOTAL
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8
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3
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1
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6

4

16

TOTAL

71

4
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Àrees on s’han dut a terme les captures de tortugues de Florida i nombre d’exemplars
de cadascuna de les espècies que s’han extret (T.se: Trachemys scripta elegants. T.ss x
T.se: híbrid entre T.se i Trachemys scripta scripta).
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Dades anuals (2016-2018) dels exemplars de tortuga de Florida que s’han extret de les
zones humides de l’illa.

La Tortuga de Florida (Trachemys scripta) ha aconseguit colonitzar gran part de les zones
humides insulars.

Treballs d’extracció de tortugues de Florida efectuades durant l’any 2018.
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2.2 Plataformes per a vinjolites
La vinjolita (Delichon urbica) és una espècie molt familiar
a causa del seu costum d’establir-se en pobles i ciutats,
on s’instal·la per reproduir-se, i és fàcil d’observar els seus
vols durant la captura d’insectes. És una au molt útil, ja
que diàriament consumeix una gran quantitat de mosques
i mosquits. No obstant això, en construir els seus nius
als ràfecs dels edificis, sol deixar anar una gran quantitat de dejeccions i de restes de materials sota els nius, la
qual cosa embruta les voreres dels pobles. En ser una au
protegida no es poden dur a terme activitats que puguin
molestar l’espècie ni els seus llocs de cria, encara que en
alguns municipis s’ha observat que s’han retirat els seus
nius, la qual cosa és una actuació no permesa.
L’espècie està distribuïda per tots els municipis de l’illa,
amb una població global al voltant de 550 parelles, dades
disponibles a causa del control anual que duu a terme la
Societat Ornitològica de Menorca des de fa bastants anys.
Les dades disponibles mostren que Ferreries és el municipi amb més població, estimada al voltant de 220 parelles,
mentre que als municipis d’Alaior, es Castell i Ciutadella
l’espècie ha viscut un descens important en els darrers
anys.

Aspecte de les plataformes per evitar la caiguda d’excrements i materials a terra provinents de la reproducció de la vinjolita, una au protegida per la normativa nacional.

Per tractar de buscar una solució a la problemàtica de
les dejeccions a les voreres, aquest any s’ha dut a terme
una prova al municipi de Ferreries instal·lant un sistema
dissenyat per evitar la caiguda a les voreres, d’excrements
de les aus. En dues localitzacions diferents s’han instal·lat
uns 50 metres de plataformes per evitar la caiguda d’excrements. En cas de veure que el sistema funciona correctament es podria estendre als altres municipis de l’illa. El
sistema consisteix en unes canalitzacions situades sota els
nius per evitar la caiguda al terra dels excrements de les
aus i en permet la neteja al final de la temporada de cria.
Una vegada finalitzada la temporada de cria, les opinions
dels veïns dels edificis on s’han instal·lat les plataformes
han estat molt satisfactòries, alhora que s’han rebut diverses sol·licituds d’altres edificis perquè en el futur s’hi instal·
lin les plataformes.

La instal·lació de les plataformes, la duen a terme un parell d’homes i per a la instal·lació
no es necessita molt de temps.
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La vinjolita construeix els seus nius als ràfecs dels habitatges a partir de fang que entrellaça
amb saliva.

Mapa de l’illa de Menorca en la que es mostren
les línies elèctriques de
mitja tensió i els suports
aïllats (punts vermells).

2.3 Electrocució d’aus en suports elèctrics
La mortalitat d’aus per electrocució en esteses elèctriques és una de les amenaces més importants per a les aus
a la reserva de biosfera de Menorca, i durant l’any 2017 es
va dur a terme un estudi per determinar punts negres de
mortalitat a les línies elèctriques de gran part dels suports
existents a l’illa. Arran d’aquest estudi, s’han dut a terme reunions amb la companyia Endesa, responsable de la xarxa
de distribució de Menorca, per tractar de posar remei a
aquesta important amenaça per a la biodiversitat.
Vist el greu problema existent, els responsables d’Endesa s’han compromès a aïllar tots els suports en què es
trobin aus mortes, en un període màxim d’un mes després de la notificació. Durant el 2018 s’han notificat i aïllat
cinc suports amb aus mortes, en les quals s’han trobat
tres corbs, tres gavines camagrogues, dos milans reials i
un falcó pelegrí.

2.4 Recuperació de fauna
Durant aquest any s’ha continuat donant suport al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre de Menorca, que
el gestiona el Grup Balear d’Ornitologia i que té l’objectiu de donar assistència a la fauna silvestre accidentada.
Aquest any s’han recollit 1.148 animals, dels quals 636 eren
tortugues de terra provinents de captivitat, 68 rapinyaires,
79 espècies exòtiques amb potencial invasor i 372 espècies autòctones amb necessitats d’atenció, de les quals 153
s’han alliberat amb èxit i 42 continuen en tractament a les
instal·lacions del centre.
En relació amb les tortugues de terra, s’han recollit
exemplars provinents de captivitat durant tot l’any, però
s’incrementa la quantitat durant els mesos de primavera,
quan els rèptils desperten de la letargia hivernal.

Torre elèctrica perillosa (tipus seccionador) en la qual s’han dut a terme tasques d’aïllament
per evitar l’electrocució d’aus.

Les causes d’ingrés han estat molt diverses, però la
més freqüent són exemplars que provenen de captivitat,
seguits dels polls que cauen del niu, malalties, inanició,
col·lisions o caigudes a l’aigua.

Dos exemplars de milà reial, espècie en perill d’extinció, que es troben al centre de recuperació per a la seva rehabilitació.
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2.5 Conservació d’amfibis
Els amfibis constitueixen un dels grups faunístics mundialment més amenaçats, a causa principalment de l’aparició de malalties produïdes per fongs i als canvis produïts
per l’escalfament climàtic que assequen prematurament
molts dels seus punts de reproducció. A Menorca aquesta és la principal amenaça per als amfibis, principalment
per al calàpet. Per millorar l’estat de conservació d’aquests
animals s’han dut a terme diverses actuacions als llocs on
crien.
En col·laboració amb l’Aeroport de Menorca, es controla un punt de reproducció situat en terrenys de l’aeroport i s’hi afegeix aigua quan aquest punt és a punt d’assecar-se, la qual cosa permet que els capgrossos de calàpet
continuïn desenvolupant-se amb normalitat. També s’han
construït tres rampes per permetre que les cries puguin
abandonar el punt de reproducció una vegada acabada
la metamorfosi.

En un altre dels punts importants de reproducció, situat a cala Morell, s’han dut a terme treballs de neteja de la
vegetació en dos punts de cria. Aquestes zones s’estaven
reblint a causa d’un gran creixement de la vegetació, la
qual cosa dificultava el desenvolupament dels capgrossos.
A l’àmbit insular, la reproducció del calàpet es concentra en dues àrees situades als extrems occidental i oriental
de l’illa. A les àrees centrals de l’illa no es troben punts de
reproducció. Per tractar de connectar aquests dos nuclis
reproductors s’estan construint punts de reproducció intermedis amb l’objectiu que els dos nuclis es connectin.
Per a això s’ha construït un punt de reproducció a la finca
pública de Santa Eularieta, on, a més, es controla que hi
hagi aigua durant tota l’etapa reproductora.

Punt de reproducció per a amfibis construït a la finca de Santa Eularieta (municipi des Mercadal), que pertany al Consell Insular de Menorca.
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Aspecte d’un dels punts de reproducció del calàpet, situat a cala Morell, la cubeta de la
qual ha estat netejada de l’excés de vegetació.

Calàpet (Bufotes balearicus) en un dels punts de reproducció de l’illa.

2.6 Conservació d’hàbitats
Les basses temporals mediterrànies constitueixen un
dels hàbitats més importants de la reserva de biosfera de
Menorca, la gestió de la qual durant diversos anys (20052009) van tenir el suport econòmic dels projectes europeus Life (Projecte Life Basses). Durant aquest any, amb la
col·laboració de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears, s’han continuat
duent a terme actuacions de conservació, que s’han centrat en la bassa del Clot des Guix, una zona humida situada
al municipi d’Alaior i que presenta una biodiversitat rica
i variada. En aquesta àrea es va comprovar que havien
crescut molt algunes plantes invasores, sobretot la canya
comuna (Arundo donax), per la qual cosa es va considerar
necessari actuar per extreure-la. Els treballs es van dur a
terme durant tres setmanes, amb ajuda d’eines manuals.
L’àrea marina de l’illa de Colom, situada dins del Parc
Natural de l’Albufera des Grau, és un dels punts de l’illa
que rep més pressió durant els mesos estivals a causa
de la concentració de gran quantitat d’embarcacions en
un àrea d’extensió reduïda. En aquesta àrea coexisteixen
diverses zones en relació amb la gestió de les embarcacions: una de fondeig prohibit, una altra de fondeig regulat
i una altra de fondeig lliure condicionat. A la zona de fondeig regulat hi ha un camp de boies de fondeig.

Control de la canya dut a terme a la bassa del Clot des Guix, una àrea important per a la biodiversitat i on hi ha una alta densitat de tortugues d’aigua.

Per tractar de determinar la incidència d’aquesta gran
quantitat d’embarcacions en una àrea de gran valor ecològic, s’ha dut a terme una cartografia submarina dels ecosistemes de la zona compresa entre es Tamarells i l’illa
d’en Colom, dins del Parc Natural de l’Albufera des Grau.
Aquest projecte té com a objectiu determinar els efectes
que les embarcacions puguin causar sobre els ecosistemes existents. També ha de servir per delimitar la millor
situació del camp de boies. Per a la seva execució, s’ha
comptat amb la col·laboració de la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears.

Cartografia submarina elaborada a l’àrea marina situada entre l’illa d’en Colom i l’illa de Menorca, en la qual s’ha dut a terme una detallada cartografia de les diferents comunitats
que hi ha en aquesta àrea.
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Programa de Seguiment de Biodiversitat
El Programa de Seguiment de la Biodiversitat sorgeix
com un objectiu secundari de l’Estratègia per a la conservació de la biodiversitat a la reserva de biosfera de Menorca, que té com a objectiu general «detenir la pèrdua de
biodiversitat i la degradació dels serveis dels ecosistemes i
afrontar-ne la restauració», i que té com un dels objectius
secundaris «disposar de la millor informació possible sobre la biodiversitat i les seves variacions temporals».
D’altra banda, des del punt de vista de la gestió de la
reserva de biosfera de Menorca, el programa de seguiment és una eina al servei de la gestió, per la qual cosa el
seu objectiu final és la millora de l’eficàcia en les decisions
de maneig.
En aquest apartat s’exposen els resultats del quart any
de funcionament del Programa de Seguiment de la Biodiversitat a la Reserva de Biosfera de Menorca i, tal com es
veu, hi hem incorporat un nou indicador en relació amb el
medi marí —els peixos de roca— per tractar de visualitzar
l’estat del medi marí, molt abandonat fins fa uns anys.
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PROGRAMA SEGUIMENT
BIODIVERSITAT
RESERVA BIOSFERA MENORCA
Flora vascular
1. Espècies
endèmiques
amenaçades
2. Espècies
amenaçades no
endèmiques
3. Espècies segetals i
de basses
temporals
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Invertebrats
1. Papallones
2. Libèl·lules
3.Invertebrats
endèmics

Amfibis

1. Calàpet
2. Granot arbori

Rèptils

Aus

1. Sargantana
balear
2. Tortuga
mediterrània
3. Tortuga d’estany

1. Seguiment aus comuns
2. Aus aquàtiques
hivernants
3. Paràmetres
demogràfics
4. Dormidors d’ardeids
5. Cagaire
6. Gavina corsa
7. Gavina camagroga
8. Baldrija grossa
9. Milà
10. Miloca
11. Àguila peixatera

Peixos

1. Peixos de
roca

Mamífers
1. Micromamífers
2. Conill
3. Mart
4. Ratapinyades
cavernícoles

3.1 Justificació
L’any 1991, a la reunió de l’EuroMAB es va determinar
que les reserves de biosfera havien d’establir un programa
de seguiment a llarg termini. Aquesta decisió va donar lloc
a l’establiment del programa BRIM (Biosphere Reserve
Integrated Monitoring), un programa de seguiment integrat a llarg termini que pretenia definir un estàndard per
al seguiment de la biodiversitat dins de les reserves de
biosfera i promoure un intercanvi sistemàtic d’informació.
A l’any vinent, durant l’elaboració de l’Estratègia de Sevilla
de 1992, es va decidir que cada reserva de biosfera havia d’iniciar un programa de seguiment amb l’objectiu de
complir amb la filosofia del programa MAB. Des de llavors,
un element important a l’hora de valorar el funcionament
de les reserves de biosfera és l’existència de programes de
seguiment i de la integració dels resultats a la gestió.
En aquest sentit, la reserva de biosfera de Menorca actualment disposa d’un programa de seguiment general de
caràcter socioambiental. No obstant això, s’ha considerat
d’interès incrementar aquest programa amb un altre d’específic de seguiment de la biodiversitat. Per a això, durant
el 2015 l’Agència Menorca Reserva de Biosfera, integrada
en el Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera
del Consell Insular de Menorca, va elaborar una estratègia
de conservació de la biodiversitat a la reserva de biosfera
de Menorca. En aquesta estratègia s’emmarquen els objectius i les directrius que cal seguir en els pròxims anys
i s’estructuren en una sèrie de programes diferents que
pretenen establir les bases de les futures actuacions per
a la protecció, conservació i gestió de la biodiversitat a
la reserva de biosfera de Menorca. Durant el primer any
es va dissenyar i va executar un programa de seguiment
de la biodiversitat a la reserva de biosfera de Menorca
amb l’objectiu de disposar de la millor informació possible
sobre la biodiversitat i les seves variacions temporals, la
qual cosa permetrà millorar l’eficàcia en les decisions de
maneig. Aquest programa de seguiment s’ha de convertir
en una eina fonamental al servei de la gestió.
Mentre que el disseny del Programa de Seguiment
de la Biodiversitat ha estat elaborat per personal propi, en
duen a terme l’execució tant personal propi com per mitjà
de contractacions externes, la qual cosa ha permès executar les actuacions que no es poden fer amb personal
propi. Per a això s’han elaborat una sèrie de notes per
encàrrec dirigides a les associacions, els investigadors i les
universitats que es considera que són experts en cadascu-

na de les temàtiques que es pretenien treballar.

3.2 Organització i estructura
Per a cadascun dels subprogrames executats, s’ha
dut a terme un informe específic per part de l’investigador o equip implicat. A més d’aquest informe, s’ha cregut
convenient elaborar un informe general sobre els resultats globals del projecte, més simplificat i homogeneïtzat
per subprograma i que, d’una manera més senzilla, faciliti
conèixer ràpidament els resultats generals i les tendències
observades. Per a això, s’han elaborat una sèrie de fitxes
amb un sistema d’indicadors gràfics que permeten observar els aspectes més destacats en la conservació i l’evolució de les espècies.

El seu objectiu és facilitar la lectura i interpretació dels
resultats obtinguts, condensant tota la informació en poc
espai. A cada fitxa es realitza una breu introducció sobre
l’espècie: es mostra la distribució, descripció, biologia
general, hàbitat, fenologia i categories d’amenaça. En un
segon bloc, es mostren els resultats més significatius, així
com diversos gràfics i fotografies que contribueixen a millorar-ne la comprensió. Finalment, el tercer bloc indica
les conclusions generals obtingudes.
Per facilitar la lectura i comprensió de les fitxes s’hi inclou una guia en què es mostra la disposició de la informació que aporta cada fitxa.

El litoral insular constitueix un dels
ambients més importants per les
espècies de flora insular. A la fotografia diversos exemplars de
socarrells (Launeae cervicornis).

Gavina corsa (Larus audouinii), espècie amenaçada que arriba a l’illa
a la primavera per criar.
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ORGANITZACIÓ i ESTRUCTURA DE LA FITXA PER ESPÈCIES
Distribució, descripció i biologia

Distribució. Mundial: paleàrtic occidental
exclusivament a territori europeu. Espanya:
àmplia distribució però escàs a la costa cantàbrica i mediterrània. Descripció: plomatge
castany vermellós amb el cap blanquinós llistat, ales estretes i cua profundament forcada,

JL

Illes Balears

CR

Presència a

Espanya (llibre

EN

Incubació

Mundial (UICN)

NT

Polls

Distribució per
1
Municipio
Sant Lluís
0
Es Castell
0
Maó
6
7
Alaior
Es Mercadal
8
1
Es Migjorn
Ferreries
4
Ciutadella
17
MENORCA
43
Distribució àrees
Àrees protegides 1
ZEPA
7
0
LIC
LIC-ZEPA

S’indiquen els principals resultats,
tant de l’últim any com dels disponibles d’anys anteriors. Inclou la
distribució per municipis, segons
protecció de l’hàbitat, tendència
poblacional, tendència de la productivitat i un mapa amb la seva
distribució.

Fenologia

CR

DI

Indicador de tendència de la població reproductora
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Parelles territorials

Indica els coneixements bàsics sobre la situació de l’espècie, nom,
fotografia, categoria d’amenaça, distribució, descripció i biologia, hàbitat

Categoria d’amenaça

Bloc II. Resultats
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Hàbitat de campeig:
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Conclusions
Els resultats obtinguts l’any 2018 mostren que la població insular reproductora es continua incrementant anualment després d’un declivi dràstic de fa
uns anys. La taxa de creixement anual de la població, un 22,9 %, és molt alta en relació amb el lent creixement que tenen les poblacions d’animals de
llarga vida i maduració sexual retardada, com és el cas de la gran majoria d’espècies de rapinyaires.
S’han detectat un total de 15 parelles noves que s’han seguit assentant en territoris històrics que havien quedat vacants en els darrers anys a causa del
gran descens de la població ocorregut a inicis dels anys vuitanta. Amb tot, la distribució sobre el territori s’ha continuat ampliant, des d’una situació
de polaritat als dos extrems de l’illa fins a la situació actual, amb al voltant del 40 % de la població reproductora establerta al centre de l’illa. Aquest
increment de distribució també posa de manifest una expectativa optimista cap al futur de l’espècie.
També es consideren positius els paràmetres reproductors obtinguts, tant el percentatge de parelles territorials que ponen com les que tenen èxit, així
com els valors de productivitat expressats en polls volats/parella territorial, polls volats/parella amb posta o polls volats/parella amb èxit han estat bons,
la qual cosa posa de manifest que no hi ha factors importants que afectin la població durant l’època reproductora.
En relació amb els anys anteriors, els valors de mortalitat semblen també baixos, ja que només s’han detectat cinc exemplars morts, i no s’ha detectat
cap cas de mortalitat per enverinament, encara que la mortalitat per electrocució continua sent una causa important de mortalitat.
Com a accions beneficioses per a l’espècie, és important indicar que durant aquest any la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca està
elaborant un pla contra l’ús d’esquers enverinats, document llargament sol·licitat per millorar la gestió de l’espècie.

Es mostren les principals conclusions derivades del seguiment.

Indicador de tendència de productivitat 2

1995

La distribució de les parelles sobre el territori ha continuat amb la mateixa tendència dels darrers anys: s’expandeixen a tota la superfície insular, sobretot
a la part central de l’illa, ocupant àrees que antigament ja estaven assentades. La part central de l’illa, on l’espècie havia desaparegut com a reproductora,
acull actualment un 40 % de la població, mentre que l’altre 60 % es distribueix entre els dos extrems occidental i oriental. Durant aquest any, la població
reproductora s’ha distribuït en sis dels vuit termes municipals de l’illa. Falten els termes municipals des Castell i de Sant Lluís.
El percentatge de parelles que han post ous durant l’any 2018 ha estat del 81,0 %, un valor molt semblant al mitjà obtingut en el període 1993-2018
(mitjana: 80,3; n= 396). El percentatge de parelles amb èxit durant l’any 2018 ha estat de 78,0 %, que és un valor superior a la mitjana de tot el període
(mitjana: 69,5; n=394).
La productivitat expressada com a polls volats per parella territorial ha estat d’1,5, una mica superior al valor mitjà obtingut durant el període 19952018 (x= 1,39; n=395). El nombre de polls volats per parella que ponen ha estat d’1,8 polls/parella, també una mica superior al valor mitjà de període
estudiat (x= 1,73; n=315). Finalment, el nombre de polls volats per parella amb èxit ha estat d’1,9, lleugerament inferior al valor mitjà del període estudiat
(x= 2,00; n=273).
La distribució de polls volats per niu amb èxit durant l’any 2018 mostra que els nius amb dos polls volats han estat els més abundants, amb un
58,1 % (mitjana del període 1993-2018: 49,5 %), seguits dels nius amb un poll amb un 25,8 % (mitjana del període 1993-2018: 25,6 %) i, finalment, dels
nius amb tres polls, amb un 16,1 % (mitjana del període 1993-2018: 25,4 %). Durant aquest any s’ha comprovat que han volat un mínim de 59 joves,
encara que segurament el total és una mica més alt, ja que es desconeix què ha passat amb tres parelles territorials i almenys en dos casos es pot
assegurar que han tingut èxit.
En relació amb les amenaces, aquest any s’han trobat sis exemplars accidentats, un dels quals es va poder recuperar i es va retornar a la natura, mentre
que tres van morir per electrocució, un per xoc amb un vehicle i un altre per un tret.

1994

Resultats i discussió (continuació)

Productivitat

La població territorial de l’illa de Menorca durant l’any 2018, l’han format un mínim de 43 parelles territorials.
En relació amb la població territorial que hi havia l’any passat han desaparegut set parelles, mentre que
s’han trobat 15 parelles noves. De les existents l’any passat i que coneixem la ubicació del seu niu (n=25), set
han modificat la situació del niu pel que fa a la posició de l’any passat.

1. La població de milà reial a Menorca durant l’any 2018 s’estima en un mínim de
43 parelles territorials, distribuïdes en sis dels vuit municipis de l’illa.
2. La tendència des de l’any 2012 ha estat positiva, amb un creixement del 22,9 %
en el darrer any, mentre que els paràmetres reproductors es troben dins de l’òptim de l’espècie.
3. Han volat un mínim de 59 joves, encara que es desconeix la productivitat de
tres parelles territorials.

Joves volats

El milà reial constitueix una de les poques espècies de fauna catalogades com «en perill d’extinció» a la
reserva de biosfera de Menorca. El seu control i seguiment es fa ininterrompudament des de l’any 1993.

Bloc III. Conclusions

Indica els coneixements bàsics sobre la situació de l’espècie, nom, fotografia, categoria d’amenaça, distribució, descripció i biologia, hàbitat
i fenologia.

Nom de l’espècie
S’indica el nom vulgar i científic de
l’espècie a sobre un fons de color
variable segons el seu nivell d’amenaça en les Illes Balears (llibre vermell dels vertebrats Amenaçats, Viada 2006):
		En perill crític (CR)

		
		
En perill (EN)
		
		Vulnerable (VU)
		
		
No amenaçat (NT, LC, DD)

MILÀ (Milvus milvus)

Distribució, descripció i biologia

Distribució, descripció i biologia

Distribució. Mundial: paleàrtic occidental
exclusivament a territori europeu. Espanya: àmplia distribució però escàs a la
costa cantàbrica i mediterrània. Descripció: plomatge castany vermellós amb el

Categoria d’ame-

Fenologia

Illes Balears-llibre

CR

Illes Balears

CR

Presència

Espanya (llibre

EN

Incubació

Mundial (UICN)

NT

Polls

Hàbitat

Hàbitat reproducció:
petits boscos o arbres aïllats a zones de
mosaic agroforestal i
camps de cultiu.

S’indica la distribució de l’espècie a
nivell mundial i nacional. També una
breu descripció de l’especie i les característiques generals sobre la seva
biologia.

DI

Hàbitat

S’indiquen les principals característiques del hàbitat de l’espècie. tant durant l’època reproductora com no reproductora.

Fotografia de l’espècie

S’inclou una fotografia identificava de
cada espècie.

Categoria d’amenaça

Fenologia

S’indica la seva presència mensual
a l’illa, així com el períodes més importants en que hi ha que extremar-se
les precaucions (incubació, època de
posta i dades amb la descendència).

S’indiquen les categories d’amenaça
de l’espècie a nivell autonòmic (segons
el llibre vermell dels vertebrats amenaçats de les Illes Balears, i al Catàleg
Balear) nacional (Llibre vermells) i mundial (UICN). Aquestes categories poden
variar anualment.
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RESULTATS PER ESPÈCIE
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FLORA VASCULAR AMENAÇADA

Priorització de les propostes d’actuació

Tàxons

Tàxons

Tàxons

Tàxons

Allium antonii-bolosii
Allium savii
Anthyllis hystris
Aristolochia bianorii
Cymbalaria fragilis
Daphne rodriguezii
Erodium reichardii
Femeniasia balearica
Helichrysum crassifolium
Limonium fontqueri
Malva minoricensis
Pastinaca lucida
Rhamnus ludovici-salvatoris
Urtica atrovirens
Vicia bifoliata
Viola stolonifera

Allium nigrum
Althaea officinalis
Anthemis secundiramea
Asplenium billoti
Calamintha nepeta
Calystegia silvatica
Fumana juniperina
Lotus gracile
Lotus preslii
Malcolmia littorea
Mathiola tricuspidata
Orobanche cernuaa
Orobanche foetida
Rumex intermedius
Rumex palustris
Scilla obtusifolia
Scolymus grandiflorius
Sonchus aquaticus
Tripdium pannonicum

Agrostemma githaco
Asperula arvensis
Bicustella auriculata
Camelina microcarpa
Caucalis platycarpos
Centaurea cyanus
Conringia orientalis
Corrigiola litoralis
Daucus muricatus
Descurainia sophia
Eleocharis acicularis
Eleocharis mamillata
Erucastrum nasturtiifolium
Fallopia convolvulus
Fumaria agraria
Galium debile
Geropogon hybridus
Glaucium corniculatum
Hypecoum pendulum
Isoetes longissima
Isolepis pseudosetacea
Lathyrus aphaca affinis

Lathryrus hirsutus
Lolium temelentum
Lysimachia minor
Malva trimestris
Marsilea strigosa
Myriophyllum alterniflorum
Neslia paniculata thracica
Pitularia minuta
Pulicaria vulgaris
Ranunculus arvensis
Ridolfia segetum
Scorzonera laciniata
Silene muscipula
Silene rubella segetalis
Thymelaea gussonei
Trifolium micranthum
Trifolium ornithopodioides

Trifolium striatum brevirens
Verbena supina
Vicia dasycarpa
Vicia ericarpa

Resultats i discussió
Després de quatre anys de seguiment i avaluació de l’estat de conservació de tàxons amenaçats de la flora vascular de Menorca, ja és possible
començar a marcar línies bàsiques en l’evolució de les amenaces i les dinàmiques d’alguns nuclis poblacionals. En el conjunt d’aquests anys s’han
avaluat 80 tàxons (espècies endèmiques amenaçades, espècies amenaçades no endèmiques, espècies de basses temporals i espècies segetals). L’objectiu principal d’aquest any ha estat establir una avaluació de l’estat de conservació i assignar un nivell d’amenaça segons les categories i els criteris
establerts per la UICN.

PROPOSTES D’ACTUACIÓ
Elaboració de Plans de Gestió específics per a tàxons en situació critica:

Achillea maritima, Echimophora spinosa, Fumana juniperina, Lysimachia minoricensis, Malva minoricensis, Pinus pinaster, Rhamnus ludovici-salvatoris, Teline
monspessulana, Urtica atrovirens.

Elaborar un Pla de Gestió o de Maneig per la flora segetal:
Hauria de ser un pla amb objectius clars, molt relacionat amb assessorament als pagesos i amb comunicació.

Executar el Pla de Gestió de les basses temporals mediterrànies:
Executar el Pla de Gestió que es va elaborà durant el desenvolupament del programa LIFE BASSES i que inclou la majoria d’actuacions de gestió que es consideren
adequades.

Amenaces observades
AMENACES
Alteració hàbitat

END

NEND

SEG

EST

X

X

X

X

Tàxons endèmics amenaçats. Per a la majoria dels tàxons no s’han observat variacions importants en l’estat de conservació o en el nivell d’amenaça,
encara que per a algunes espècies com ara Malva minoricensis, Rhamnusludivici-salvatoris i Urtica atrovirens s’ha detectat una tendència negativa. A
més de les 17 espècies que es controlen d’aquest grup, es proposa afegir-hi dues espècies més: Helosciadium bermejoi i Lysimachia minoricensis.

Abandonament rotació cultius

X

Herbicides

X

X

Tàxons no endèmics amenaçats. Sembla que una primavera plujosa i unes temperatures moderades han afavorit la major part de les espècies
d’aquest grup, i no s’han observat modificacions significatives en l’estat de conservació o el nivell d’amenaça. Cal destacar la situació crítica de Mathiola
tricuspidata, que està perdent superfície a causa de la freqüentació en una de les seves àrees, i de Fumana juniperina amb menys de 10 exemplars. A
causa de la publicació de la segona edició del Llibre vermell de la flora vascular de les illes Balears, en la qual s’han modificat l’estatus d’alguns tàxons,
es proposa incloure en aquest grup diverses espècies: Achillea maritima, Echinophora spinosa, Pinus pinaster, Quercus suber, Ranunculus chius, Teline

Agricultura intensiva

X

X

monspessulana i Vitex agnus-castus.

Creixement urbanístic

X

Tàxons de basses temporals. Durant aquest any no s’han produït variacions en l’estat de conservació i en el nivell d’amenaça dels tàxons d’aquest
grup, i en algunes poblacions s’ha observat un augment dels efectius, segurament a causa d’una primavera plujosa.

Freqüentació antròpica

X

Canvis usos del sòl

X

Tàxons segetals. La major part de tàxons d’aquest grup també s’ha vist afavorit per les condicions plujoses d’aquesta primavera, i moltes han augmentat els seus efectius. També ha estat possible detectar espècies que no s’havien citat fins avui o, de les quals només es tenia notícia de la seva presència
per fonts antigues i no sempre gaire precises.

Creixement vegetació llenyosa

Baix reclutament

X

X

X

X

END: tàxons endèmics amenaçats
NEND: tàxons no endèmics amenaçats
SEG: tàxons segetals amenaçats
EST: tàxons de basses temporals amenaçats
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Resultats i discussió (continuació)
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PAPALLONES DIÜRNES

Distribució insular (estacions de seguiment)

Espècies observades

Indicador d’abundància total
160

Indicador d’abundància per estació
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Exemplars/ 100 m

Exemplars/100 m

Pararge aegeria
Gonopteryx cleopatra
Maniola jurtina
Lasiommata megera
Gonopteryx sp
Coenonympha pamphilus
Polyommatus celina
Celastrina argiolus
Pieris brassicae
Pieris rapae
Pyronia cecilia
Callophrys rubi
Leptotes pirithous
Aricia cramera
Lycaena phlaeas
Colias crocea
Charaxes jacius
Cynthia cardui
Vanessa atalanta
Papilio machaon
Lampides boeticus
Pontia daplidice
Leptidea sinapsis
Cacyreus marshalli
Daneus chysippus
Lysandra ballargus
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Resultats i discussió
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Conclusions

Les papallones diürnes o ropalòcers presenten característiques adequades per ser un bon indicador biològic, és a dir, una espècie o grup d’espècies
que informen sobre la situació i variació de les condicions del medi on viuen. Per això, des de l’any 2001 es fa un seguiment d’aquestes espècies en
diferents ambients insulars.

1. S’ha dut a terme el seguiment de papallones a cinc estacions de seguiment més tres estacions de baix esforç.

La xarxa de seguiment de papallones a la reserva de biosfera de Menorca durant l’any 2018, l’han format cinc estacions, que es controlen cada setmana.
A aquestes, s’hi han afegit tres estacions més que han estat controlades amb un menor esforç, una vegada al mes (estacions de baix esforç): Turmadèn,
Sant Antoni de Ruma i es Tudons. Amb aquest increment s’ha augmentat la representació d’hàbitats molt comuns que no estaven prou representats,
com són cultius actius, hàbitats forestals i paisatges en mosaic en zones litorals. Els resultats obtinguts l’any 2018 a les cinc estacions de seguiment
estàndard han comptabilitzat un total de 10.235 exemplars de 25 espècies diferents.

3. Els valors d’abundància més elevats s’han trobat a l’estació del barranc d’Algendar, mentre que l’estació de l’albufera des Grau viu un descens continuat en l’abundància.

2. S’han comptabilitzat 10.235 papallones de 25 espècies.

4. Les quatre espècies més abundants —de major a menor abundància— han estat: Pararge aegeria, Polyommatus

celina, Pieris rapae i Gonopterys cleopatra.
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Estació del barranc d’Algendar (índex d’abundància = 169,95 ind./100 m). S’han detectat 3.355 exemplars de 19 espècies diferents. Durant aquest any
s’han seguit recuperant els valors d’abundància que s’havien anat perdent, encara que s’observa una tendència general al descens, tot i que amb importants oscil·lacions anuals. L’espècie més abundant ha estat Celastrina argiolus, que ha suposat el 24 % de totes les observacions, seguida de Pararge
aegeria i de Pieris rapae, les mateixes espècies que els anys anteriors.
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Resultats i discussió (continuació)
L’índex d’abundància mitjà ha estat de 86,5 individus/100 m. L’estació amb un índex més alt ha estat Algendar, amb una gran diferència respecte de les
altres estacions, mentre que l’estació des Grau és la que ha presentat menors índexs d’abundància. D’altra banda, a les tres estacions de seguiment de
baix esforç s’han comptabilitzat un total de 2.281 papallones.
Tal com ja s’havia observat en els anys anteriors, es confirma la tendència negativa generalitzada en l’abundància d’individus al llarg de tota la sèrie
d’anys —especialment en els darrers deu anys— i a les estacions més antigues i tradicionalment amb densitats més altes (Santa Catalina i es Grau).
Aquest descens afecta la majoria de les espècies i la majoria d’ambients. És un fet que comença a ser molt preocupant i que també s’ha detectat a les
estacions de Catalunya.
L’estació d’Algendar és la que té un índex d’abundància més alt de totes les que conformen la xarxa menorquina, i la seva major abundància està
retardada pel que fa a les altres estacions. A més, les seves poblacions es mantenen més temps en valors elevats. Això confirma que les condicions
d’humitat i les temperatures suaus de l’estiu, així com el resguard dels vents forts, generen un efecte refugi als barrancs que també repercuteixen en
les poblacions de papallones.
L’estació des Grau, malgrat que aquest any s’ha recuperat, continua amb una pèrdua d’individus, sobretot a causa del descens de les poblacions de
Polyommatus celina (pròpia de prats i espais oberts). És important continuar observant aquesta tendència i fer una anàlisi més detallada per trobar-ne
les causes.
En relació amb la fenologia, a la majoria de les estacions no s’ha observat el típic increment del nombre d’individus i espècies cap a final d’estiu. Això
es podria atribuir a la falta de pluges i a la baixada d’humitat que hi ha hagut a Menorca des del mes d’abril fins a final de setembre.
En relació amb la diversitat d’espècies, l’estació de Santa Catalina és la que ha tingut una major diversitat (25 espècies), encara que la resta d’estacions
també han tingut valors molt semblants (21-24 espècies). En el conjunt d’anys de seguiment s’han detectat 25 espècies diferents.
Les quatre espècies més abundants aquest any —de major a menor abundància— han estat Pararge aegeria, Polyommatus celina, Pieris rapae i Gonopterys cleopatra, les mateixes espècies que l’any passat. L’espècie més abundant durant l’any 2018 ha estat Pararge aegeria, que ha augmentat respecte a
anys anteriors. La segona espècie més abundant en el conjunt de les estacions ha estat Polyommatus celina, que recupera la seva abundància respecte
a anys anteriors.
En el conjunt de l’illa s’observa una tendència al descens de les papallones de prats i camps oberts. Aquesta tendència s’observa també a Catalunya
i sembla generalitzada a tot Europa. El tancament dels boscos i la intensificació de l’activitat agrària, amb un abús d’herbicides i plaguicides en camps
de cultiu, podrien ser-se les causes.
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Estació de l’albufera des Grau (índex d’abundància = 41,7 ind./100 m). S’han detectat 765 exemplars de 17 espècies diferents. L’abundància s’ha recuperat una mica pel que fa a l’any passat, però continua molt baixa i en clar descens, com s’ha observat els darrers anys en aquesta estació. L’espècie
més abundant ha estat Polyommatus celina i Gonepteryx cleopatra, seguida de Pararge aegeria.
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Estació de Santa Catalina (índex d’abundància = 74,75 ind./100 m). S’han detectat 1.570 exemplars de 22 espècies diferents, gairebé duplicant les observacions dels dos anys anteriors. Paraege aegeria ha estat l’espècie més abundant, seguida de Gonepteryx cleopatra.

Pieris rapae
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Exemplars/100 mts

Estació de Talis (índex d’abundància = 64,52 ind./100 m). S’han detectat 2.008 exemplars de 19 espècies diferents. Els valors d’abundància han decaigut
un 33 % respecte de l’any anterior. L’espècie més abundant ha estat Polyommatus celina, seguida de Pararge aegeria.

10
8
6
4
2

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2001

0

2002

Estació d’Algaiarens (índex d’abundància = 85 ind./100 m). S’han detectat 2.533 exemplars de 21 espècies diferents. Els valors d’abundància s’han continuat incrementant pel que fa als dos anys anteriors, però a causa de disposar només de dades de quatre anys no és possible determinar una tendència
clara. L’espècie més abundant ha estat Polyommatus celina, seguida de Pieris rapae i Cynthia cardui.
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Estació de Turmadèn. S’han comptabilitzat 697 exemplars de 18 espècies diferents. Les espècies més abundants han estat Polyommatus celina, Coe-

nonympha pamphilus i Pararge aegeria.
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Es Tudons. S’han comptabilitzat 964 exemplars de 19 espècies diferents. Les espècies més abundants han estat Polyommatus celina, Pararge aegeria

i Lycaena phlaeas.
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argiolus i Pieris rapae.

Gonopteryx cleopatra
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Sant Antoni de Ruma. S’han comptabilitzat 609 exemplars de 18 espècies diferents. Les espècies més abundants han estat Pararge aegeria, Celastrina
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LIBÈL·LULES

Distribució insular (estacions de seguiment)

Espècies observades

Indicador d’abundància total (transsectes)
20,00

Indicador d’abundància total (punts de recompte)

Transsectes

18,00

Any 2015

16,00

Any 2016

40,00

Any 2017

14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Punts de recompte

35,00
Exemplars/5 minutos

Exemplars/100 mts

Calopteryx haemorrhoidalis
Sympecma fusca
Lestes barbatus
Lestes viridis
Erythromma linderii
Ischnura elegans
Ceriagrion tenellum
Aeshna affinis
Aeshna mixta
Anaciaeschna isoceles
Anax imperator
Anax parthenope
Orthetrum cancellatum
Orthetrum coerulescens
Crocothemis erythraea
Sympectrum fonscolombii
Sympectrum striolatum
Sympectrum meridionale

Any 2015
Any 2016

30,00

Any 2017

25,00
20,00
15,00
10,00
5,00

La Vall

Es Murtà

Algendar

Es Grau

Es Comte

Son Bou

TOTAL

Resultats i discussió
El programa de seguiment de libèl·lules a la reserva de biosfera de Menorca es va iniciar l’any 2015; per tant és el quart any de seguiment. Per a la seva
execució s’ha desenvolupat una metodologia basada en el comptatge d’exemplars a través de transsectes i de recomptes en punts de sis estacions de
mostreig diferents: es Murtar, es Grau, sa bassa Verda des Comte, Son Bou, el barranc d’Algendar i la Vall. Aquestes estacions van ser seleccionades
amb l’objecte de mostrejar ambients amb característiques diferents, tant temporals com permanents. Es mostregen cada quinze dies, des d’abril fins
a octubre, amb la qual cosa es duen a terme 15 visites a cadascuna de les estacions, encara que els controls han estat molt condicionats pel clima.

0,00

La Vall

Es Murtà

Algendar

Es Grau

Es Comte

Son Bou

TOTAL

Conclusions
1. S’ha dut a terme el seguiment de libèl·lules a sis estacions de seguiment de l’illa de Menorca.
2. En el conjunt de totes les estacions s’han comptabilitzat 3.333 exemplars de 18 espècies diferents.
3. Les quatre espècies més abundants —de major a menor abundància— han estat: Orthetrum coerulescens, Crocot-

hemis erythraea, Ischnura elegans i Calopteryx haemorrhoidalis.
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Indicador d’abundància específica
45

Segons el mètode de mostreig (transsectes o punts de recompte), s’obtenen diferents valors d’abundància. Considerant els transsectes, l’estació de Son
Bou és on s’ha obtingut més abundància de libèl·lules, seguida des Murtar, que presenten índexs d’abundància més alts. Si es consideren els punts de
recompte, obtenim que Son Bou torna a ser on s’obté més abundància, seguida del barranc d’Algendar. El valor d’abundància mitjà segons els transsectes ha estat de 6,87 exemplars/100 metres, mentre que segons els punts s’ha obtingut un valor de 9,97 exemplars/5 minuts.

Es Grau. Es duen a terme dos transsectes i dos punts de recompte. Bassa permanent que s’ha prospectat 15 vegades. S’han detectat 453 exemplars
pertanyents a vuit espècies diferents. L’espècie més abundant, amb gran diferència, ha estat Ischnura elegans. En relació amb l’any passat, s’ha obtingut
un descens important en abundància, però no en nombre d’espècies. Considerant els punts de recompte, l’abundància ha estat d’11,40 exemplars/5
minuts, mentre que l’abundància segons els transsectes ha estat d’1,49 exemplars/100 metres. L’abundància hi ha variat molt poc anualment tenint en
compte els transsectes, però s’han observat variacions més altes considerant els punts.
Son Bou. Es duen a terme tres transsectes i dos punts de recompte. Bassa permanent que s’ha prospectat 15 vegades. S’han detectat 1.754 exemplars
pertanyents a 13 espècies diferents. Les espècies més abundants han estat Orthetrum coerulescens, Crocothemis erythraea i Ceriagrion tenellum.
Considerant els punts de recompte, l’abundància ha estat de 17,33 exemplars/5 minuts, mentre que l’abundància segons els transsectes ha estat de 12,46
exemplars/100 metres. Tant considerant els transsectes com els punts, s’hi observen variacions anuals importants en l’abundància.
Algendar. Es duu a terme un transsecte i un punt de recompte. Torrent permanent que s’ha prospectat 15 vegades. S’han detectat 621 exemplars
pertanyents a 12 espècies diferents. Les espècies més abundants han estat Calopteryx haemorrhoidalis, Ceriagrion tenellum i Chalcolestes viridis.
Considerant els punts de recompte, l’abundància ha estat de 15,43 exemplars/5 minuts, mentre que l’abundància segons els transsectes ha estat de 5,31
exemplars/100 metres. En relació amb l’any passat, s’ha obtingut un increment important en abundància considerant els valors dels punts.
La Vall. Es duu a terme un transsecte i dos punts de recompte. Torrent permanent que s’ha prospectat 14 vegades. S’han detectat 175 exemplars pertanyents a 12 espècies diferents. L’espècie més abundant ha estat Anax parthenope, seguida d’Orthetrum cancellatum. Considerant els punts de recompte,
l’abundància ha estat de 5,00 exemplars/5 minuts, mentre que l’abundància segons els transsectes ha estat de 52,94 exemplars/100 metres. En relació
amb l’any passat, s’ha obtingut un descens en l’abundància considerant els transsectes o els punts.
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Sa bassa Verda. Es duen a terme dos transsectes i un punt de recompte. Bassa temporal que s’ha prospectat 13 vegades. S’han trobat 234 exemplars
d’onze espècies diferents. L’espècie més abundants ha estat Ischnura elegans. En relació amb l’any passat, s’ha obtingut un gran increment en nombre
d’exemplars però no d’espècies. Considerant els punts de recompte, l’abundància ha estat de 4,59 exemplars/5 minuts, mentre que l’abundància segons
els transsectes ha estat de 5,23 exemplars/100 metres. La seva abundància segons els transsectes ha variat molt poc anualment, mentre que segons els
punts s’ha obtingut més variabilitat.

Any 2017

L.bar

Es Murtar. Es duu a terme un transsecte i dos punts de recompte. Bassa temporal que s’ha prospectat 13 vegades. S’han detectat 96 exemplars de
vuit espècies diferents, les mateixes que l’any passat. L’espècie més abundant ha estat Lestes barbarus, igual que l’any passat. Considerant els punts
de recompte, l’abundància ha estat d’1,23 exemplars/5 minuts, mentre que l’abundància segons els transsectes ha estat de 10,56 exemplars/100 metres.
L’abundància de libèl·lules varia àmpliament cada any (sobretot tenint en compte els transsectes), molt condicionada per la pluviometria.

Any 2016

35

Percentantges

Com a conclusió general, es pot indicar que en els quatre anys de seguiment no s’ha observat un canvi important de la fauna de libèl·lules. Amb les
18 espècies registrades, s’ha observat un 85 % de les citades a l’illa, encara que cal tenir atenció amb Orthetrum brunneum i amb Coenagrion scitulum,
que no han estat observades ni el 2015 ni el 2016. La riquesa específica per a cada estació sí que ha variat entre anys, sobretot a les estacions de basses
temporals.

Any 2015

40

C.hae

Resultats i discussió (continuació)
En el conjunt de totes les estacions, s’han detectat un total de 3.333 exemplars pertanyents a 18 espècies de libèl·lules, de les quals en un 78 % s’ha
registrat comportament reproductor. Per tant, s’han detectat la major part de les espècies citades a l’illa. L’espècie més abundant ha estat Orthetrum
coerulescens, seguida de Crocothemis erythraea i Ischnura elegans.

AMFIBIS (Bufotes balearicus-calàpet; Hyla meridionalis-granot arbori)

Distribució insular (estacions de seguiment)

Distribució, descripció i biologia
Hàbitat
Calàpet. Distribució: endèmic del Mediterrani occidental inclo- Calàpet: ocupa gran diversitat

ent Illes Balears, Còrsega, Sardenya, Sicília i centre i sud d’Itàlia.
Descripció: robust, dors blanc groguenc i taques verds. Alimentació: petits invertebrats.
Granot arbori. Distribució: nord-est d’Àfrica i sud-oest d’Europa. Descripció: fons verd amb una banda lateral fosca des del
nas fins a darrera del timpà. Alimentació: insectes.

Calàpet Granot

Fenologia

Illes Balears (llibre
vermell)

VU

Illes Balears (decret)

PE

PE

Presència a
Menorca

Espanya (llibre vermell

VU

NT

Posta Hyla

Mundial (UICN)

LC

LC

Posta Bufotes

Distribució per municipis
Sant Lluís

6

AB

MA

JN

JL

AG

SEP

OC

NO

DE

Es Castell

0

Maó
Alaior

6
5

Es Mercadal

3

Es Migjorn

0

Ferreries

2

Ciutadella
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MENORCA

46

Distribució àrees protegides
1x1

ZEPA

6

LIC

2
11

Larves Bufotes

Indicador de tendència de la població reproductora (activitat reproductora)
80

Indicador de tendència de la població reproductora (presència)
80

% Estacions amb presència de amfibis

1x1

LIC-ZEPA

MA

Larves Hyla

Municipis

Àrees protegides

GEN FEB

NT

% Estacions amb activitat reproductora

Categoria d’amenaça

d’hàbitats, des dunes costaneres fins a formacions boscoses
i garrigues, però necessita aigua
durant l’època reproductora. Granot arbori: prats, jonqueres, bardisses i zones arbustives denses
prop de basses.
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Resultats i discussió
Durant l’any 2018 s’ha continuat amb el seguiment d’amfibis a la reserva de biosfera de Menorca. Com a metodologia de mostreig es duen a terme
mostrejos diürns mensuals, mitjançant observacions visuals i acústiques durant les quals s’anota la presència o absència d’amfibis, així com la seva
activitat reproductora, en cas d’existir (còpules, ous o larves). També es determina l’abundància de larves mitjançant un comptatge i assignació a una
sèrie de categories d’abundància prèviament establertes: 0 (0 larves), 1 (1-50 larves), 2 (51-100 larves), 3 (101-500 larves), 4 (501-1.000 larves), 5 (1.0015.000 larves) i 6 (> 5.000 larves).
En total, s’han realitzat 347 prospeccions, distribuïdes durant tots els mesos de l’any a 46 estacions de mostreig. Les condicions meteorològiques han
fet que les precipitacions aquest any hagin estat molt elevades, la qual cosa segur que ha tingut un efecte important en els resultats.
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Conclusions
1. S’ha dut a terme el seguiment de la reproducció de 46 punts d’interès per a la reproducció.
2. La presència d’amfibis a les estacions de mostreig han variat entre un 60 i un 78 % entre el 2007 i el 2018, sense
una tendència clara.
3. L’activitat reproductora d’amfibis ha variat entre un 55 i un 70 %, i tampoc s’observa una tendència clara.
4. L’èxit reproductor d’amfibis s’ha incrementat substancialment durant el 2018 pel que fa als dos anys anteriors.
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Durant l’any 2018 s’ha detectat la presència d’amfibis en el 78,3 % de les estacions mostrejades, valor una mica superior a l’obtingut l’any passat, i el més
alt aconseguit des que es va iniciar el seguiment l’any 2007. No obstant això, la presència d’amfibis als punts de reproducció durant el període 2007-2018
no mostra cap tendència, ja que s’ha detectat una variació entre el 60 i el 78 %. La presència de reineta meridional ha continuat una tendència positiva
des del 2008, i aquest any se n’ha detectat la presència en el 50,0 % de les estacions, una mica superior a l’any passat. En el cas del calàpet no s’observa
cap tendència clara i, malgrat ser un any molt plujós, s’ha observat la seva presència en un mateix percentatge d’estacions que l’any passat (43,5 %).
En relació amb l’activitat reproductora, se n’ha detectat al 71,7 % de les estacions, amb la qual cosa es converteix en el valor més alt obtingut en el
període de control (2007-2018), que segueix una tendència ascendent en els darrers anys. El mateix ha ocorregut amb la reineta meridional, que des
de l’any 2008 fins a l’actualitat ha incrementat el percentatge d’estacions amb activitat reproductora (aquest any s’ha obtingut en un 41,3 % d’estacions).
L’activitat reproductora del calàpet ha tingut un lleuger descens, ja que s’ha observat activitat reproductora en el 39,1 % dels punts de reproducció controlats, la qual cosa suposa un 4 % de descens pel que fa a l’any passat. En el període 2007-18 s’observa un increment d’activitat reproductora en el cas
de la reineta meridional, però no s’observa una tendència clara per al calàpet.
En relació amb la reproducció, el 2018 s’ha detectat un èxit reproductor d’amfibis en el 52,2 % de les estacions mostrejades, un valor que es torna a
incrementar —tal com va passar l’any passat— i que ha de ser reflex de les precipitacions excepcionals d’aquest any. Aquest increment en l’èxit reproductor ha estat molt marcat en el cas de la reineta meridional, que ha passat de 21,7 % l’any 2017 a 32,6 % aquest any. No obstant això, l’èxit reproductor
del calàpet no s’ha incrementat i s’ha obtingut un valor igual que el de l’any passat, 23,9 %.
Igual que va ocórrer en anys anteriors, els impactes més importants han estat els relacionats amb l’hidroperíode, ja que als punts de reproducció hi ha
un hidroperíode massa curt per permetre completar la metamorfosi.
Durant aquest any s’han dut a terme diverses actuacions de conservació per millorar la conservació dels amfibis:
• Actuacions per facilitar la sortida de metamòrfics d’un aljub situat a l’aeroport.
• Aportació d’aigua al punt de reproducció de l’aeroport.
• Revisió del tancament al punt de reproducció de Punta Prima.
• Neteja de la vegetació dels dos estanys de cala Morell.
• Construcció d’un nou punt de reproducció per a amfibis a la finca pública de Santa Eularieta (municipi des Mercadal).
És important continuar destacant l’ajuda aportada pels tècnics de l’Aeroport de Menorca, on hi ha un punt important de cria de calàpet però que a
causa de tenir un hidroperíode curt, durant els darrers anys s’ha assecat i això ha impedit que aquest amfibi tingués èxit. Igual que l’any passat, s’hi han
abocat diversos camions d’aigua durant els mesos estivals per permetre que l’espècie faci diverses postes amb un gran èxit reproductor.
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SARGANTANA BALEAR (Podarcis lilfordi)

Distribució insular

Distribució, descripció i biologia

Hàbitat

Distribució. Mundial: present exclusivament a illots de les Balears
i únicament a Mallorca, Menorca i Cabrera. Descripció: sargantana amb escates dorsals granulars, arrodonides o ovalades, talla
i coloració variable entre poblacions, però tendència a negrós.
Biologia: espècie sedentària. Reproducció: varies postes anuals.
Alimentació: omnívora i molt variable, des de restos vegetals o
animals, fins escombraries.

Categoria d’amenaça
Illes Balears (llibre vermell)

Illots amb con escassetat o absència de predadors, amb una
amplia varietat de hàbitats, des de
l’interior de boscos de pins, brucs
o llentiscles, fins a àrees amb edificis en ruïnes.

Fenologia
GEN FEB

VU

Illes Balears (decret)

PE

Presència a
Menorca

Espanya (llibre vermell)

EN

Posta

Mundial (UICN)

VU

Eclosions

MA

AB

MY

JN

JL

AG

SEP

OC

NO

DI

Distribució per municipis
Municipis

1x1

Sant Lluís

1

Es Castell

0

Maó
Alaior

8
0

Es Mercadal

7

Es Migjorn

2

Ferreries

0

Ciutadella

0

MENORCA

18

Distribució àrees protegides
Àrees protegides

1x1

ZEPA

0

LIC

0

LIC-ZEPA

11

Resultats i discussió
La població insular de sargantana balear està distribuïda en 18 subpoblacions assentades en petits illots al voltant de l’illa principal: l’illa de l’Aire (municipi de Sant Lluís); l’illa d’en Colom, del Rei, Mel, Addaia Gran i Petita, ses Àguiles, en Carbó, en Carbonet (municipi de Maó); illots de Binicodrell
Gran i Petit (municipi des Migjorn); illes Bledes, des Porros, Sargantana, Rovells, Porros de Fornells, Tosqueta i ses Mones (municipi des Mercadal).
Les dades del 2018 han mostrat increments generalitzats a la major part de les poblacions, com a resposta a un any bo en recursos tròfics, i només les
poblacions de l’illa del Rei i de ses Àguiles han mostrat un descens en la densitat. En el primer cas, a causa de l’increment de pressió humana que viu
l’illa en els darrers anys, i, en el segon cas, a causa de fenòmens atzarosos a causa de la petita mida de l’illot. S’ha dut a terme una primera aproximació als efectius de la sargantana balear a Menorca i s’ha estimat una població global d’uns 156.000 individus. Les poblacions de l’illa de l’Aire (77.500
individus) i de l’illa de Colom (58.000 individus) suposen el 87 % de tota la població. Binicodrell Petit és la que té una menor població, estimada en uns
13 individus. No s’han detectat exemplars a en Carbonet.

Efectius poblacionals (exemplars)
Illa de l’Aire

77.500

Illa de ses Mones

451

Illa d’en Colom

58.107

Illa de Binicodrell gran

287

Illa de Sanitja (Porros)

6.928

Illa de Rovells

216

Addaia gran

5.035

Illa de Mel

205

Illa de Sargantana

2.270

Illa de ses Àguiles

72

Illa del Rei

1.845

Illa d’en Carbó

55

Illa Bledas

1.637

Illa Porros (Fornells)

54

Addaia petita

648

Illa Binicodrell petit

13

Illa de Tosqueta

484

TOTAL

156.000

Conclusions
1. S’han detectat sargantanes en 17 de les 18 poblacions conegudes de sargantana balear, sense descartar que també
n’hi hagi a l’única població on no se’n va detectar.
2. La bona part de les poblacions han tingut increments de densitat.
3. La població de l’illa del Rei és l’única que ha disminuït la densitat, segurament a causa de la pressió humana que
hi ha a l’illot.
4. S’ha estimat la població menorquina de sargantana balear en uns 156.000 exemplars.
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Resultats i discussió (continuació)
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densitat, que s’ha duplicat
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1982.
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Sanitja (Porros)
AUGMENT
Densitat molt superior a l’any
passat, el que indica d’importància dels recursos tròfics a un illot
tant remot i de difícil accés.

TORTUGA MEDITERRÀNIA (Testudo hermanni)
Distribució, descripció i biologia

Hàbitat

Distribució. Mundial: espècie estrictament mediterrània. Espanya: únicament a Catalunya (la Albera, Delta de l’Ebre, Garraf,
Serra de Montsant) i a les Illes Balears (Mallorca i Menorca).
Descripció: closca molt bombat de color groc amb un dibuix típic
de taques fosques, escut de la cua partit i cua que finalitza en un
apèndix corni similar a una ungla. Biologia: espècie sedentària.
Nidificació: les postes a nius excavats al terra. Alimentació: principalment herbívora.

Categoria d’amenaça

Distribució insular

Hàbitat reproducció: les àrees de
posta solen estar a arenes més
o menys obertes, evitant boscos
densos. Hàbitat de campeig: gran
diversitat d’hàbitats com formacions boscoses obertes, màquies,
garrigues, cultius abandonats o
dunes.

Fenologia
GEN FEB

NT

Illes Balears (decret)

PE

Presència a
Menorca

Espanya (llibre vermell)

VU

Posta

Mundial (UICN)

NT

Eclosions

Municipis

1x1

Sant Lluís

0

Es Castell

0

180

Alaior

28
16

160

Es Mercadal

36
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4

Ferreries
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13

MENORCA

124

Distribució àrees protegides
Áreas protegidas
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8
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4
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DI

Indicador de tendència de la població
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Resultats i discussió
La tortuga mediterrània és una espècie abundant a la reserva de biosfera de Menorca, però amenaçada a l’àmbit nacional i internacional. Això ha
condicionat que des de l’any 2003 s’estigui duent a terme un seguiment anual de la població. S’utilitza com a mètode de seguiment la captura-marcatge-recaptura d’exemplars en cinc poblacions amb diferents hàbitats (barranc des Bec, Alforí, barranc de cala en Porter, Tirant i Son Bou) que permeten
inferir la seva evolució en el conjunt de l’illa. Per a cada població es determina la mida i densitat, les taxes de supervivència, l’estructura d’edats i la
relació de sexe. També s’està actualitzant anualment la distribució insular de l’espècie.
Durant l’any 2018 s’han observat 1.151 exemplars recapturats, dels quals 248 corresponien a tortugues recuperades (ja marcades en anys anteriors) i
117 s’han trobat mortes.
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Conclusions
1. Es coneix la seva presència en 224 UTM 1x1 dels 812 que hi ha a l’illa (27,6 %).
2. Les densitats de tortugues en poblacions controlades han estat molt bones, variant entre 31 i 74 tortugues/ha.
3. Les taxes de supervivència adulta han diferit significativament entre poblacions, però sempre amb valors superiors
al 91 %, un índex molt alt en el context de l’espècie.
4. Les taxes de supervivència juvenil han presentat variacions importants entre poblacions i anys, però igualment
tenen valors adequats per a l’espècie.
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Resultats i discussió (continuació)

Indicador de tendència de població

Distribució
En relació amb la distribució, la tortuga mediterrània es troba dispersa per la major part del territori, encara que actualment es coneix la seva distribució
a 224 UTM 1x1 km dels 812 que hi ha a l’illa (27,6 % del total), dels quals 139 UTM (62,1 %) estan situats dins d’àrees protegides (ZEPA, LIC o LIC+ZEPA),
mentre que 85 UTM no es troben situats en àrees protegides (37,9 % del total).

Relació de sexe
La proporció de sexes en exemplars adults en el conjunt de les cinc poblacions no ha variat de la paritat entre sexes, tal com s’havia observat els anys
anteriors. No obstant això, s’han trobat diferències entre algunes poblacions.
És important tenir en compte que s’ha documentat un fort biaix cap a les femelles en diverses poblacions que es troben en declivi.
Proporció de juvenils/adults. Mida poblacional
La proporció de juvenils respecte de la d’adults ha variat de manera molt important en el període 2008-18. La tendència a incrementar la proporció
d’adults respecte de la de juvenils s’ha mantingut a les poblacions del barranc des Bec i d’Alforí. En canvi, a les poblacions de cala en Porter i de Son
Bou aquest any s’ha observat un canvi de tendència amb més adults que juvenils. A la població de Tirant es continua observant una disminució de
juvenils.
La mida de les poblacions i la densitat d’adults i juvenils ha continuat presentant importants diferències entre poblacions. Les densitats d’adults no
semblen mostrar tendències clares en la majoria de les poblacions, sinó oscil·lacions anuals en la major part d’aquestes, segurament degudes al fet que
es tracta de poblacions obertes i que hi ha exemplars transeünts. Només s’ha observat un increment significatiu d’adults a Alforí i a Son Bou.
La població del barranc des Bec presenta la densitat adulta més alta, 54 tortugues/ha; seguida de Tirant, amb 30 tortugues/ha; Alforí, amb 27 tortugues/
ha; Son Bou, amb 25 tortugues/ha, i cala en Porter, amb 20 tortugues/ha.
En relació amb els juvenils, s’observa una situació semblant a la dels adults, amb oscil·lacions anuals importants en la majoria de poblacions, però sense
cap tendència clara. A Son Bou es presenta la densitat juvenil més alta, 50 tortugues/ha; seguida de cala en Porter, amb 25 tortugues/ha; Tirant, amb 17
tortugues/ha; Alforí, amb 6 tortugues/ha, i al barranc des Bec no se n’ha pogut estimar la quantitat.
En conjunt, les densitats totals observades en totes les poblacions, d’adults i de juvenils, són molt bones (de 32 a 74 tortugues/ha) en comparar-les
amb altres poblacions occidentals, on, en general, són inferiors a 10 tortugues/ha i fins i tot menors. En aquest sentit, les poblacions de Còrsega i del
massís dels Maures presenten densitats inferiors a 3 tortugues/ha; les de l’Albera, de 0,7 tortugues/ha en zones no cremades i valors inferiors en àrees
cremades, i al delta de l’Ebre la densitat d’adults és encara inferior.
Supervivència
Totes les poblacions analitzades presenten taxes de supervivència adulta superiors al 91 %, raó per la qual les taxes de supervivència anual adulta obtingudes en el període de 2008 a 2018 es considera que són molt altes, ja que en el context de l’espècie la mitjana és del 89 %. A Alforí les taxes per al
període 2007-17 ha estat del 97,2 %.
No s’han detectat diferències sexuals en la supervivència adulta en la major part de poblacions, la qual cosa coincideix amb estudis duts a terme en
poblacions amb sèries llargues de dades.
S’han trobat diferències en les taxes de supervivència adulta a la població de Tirant entre la zona de platja i l’interior, fet que amb les dades actuals és
difícil d’explicar, encara que aquestes diferències podrien ser a causa d’un major espoli o d’un increment de mortalitat associat a factors meteorològics.
Les poblacions amb taxes de supervivència adulta més baixa han estat cala en Porter i Tirant.
Per a la supervivència juvenil s’han detectat diferències importants entre poblacions però constants entre anys. El valor més baix es va obtenir, igual que
els anys passats, a la platja de Tirant, mentre que a Son Bou i al barranc des Bec es van detectar els valors de supervivència més alts.
Per a altres poblacions, només es disposa d’informació de Còrsega i del delta de l’Ebre, que presenta una supervivència juvenil mitjana del 0,68. Si
prenem com a límit aquest valor, només la població de Tirant té una supervivència inferior.
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Biometria
Els valors biomètrics obtinguts l’any 2018 en exemplars adults han estat similars als registrats en anys anteriors i s’han mantingut les diferències oposades entre les poblacions del nord i les del sud, amb mesures de pes i longitud de la closca clarament superiors a les poblacions del sud. Un possible
origen d’aquestes diferències fenotípiques és que s’ha demostrat que es tracta de dues línies genètiques clarament diferenciades.
Com ja es va indicar en anys anteriors, en relació amb les poblacions continentals, les tortugues de Menorca es caracteritzen per presentar mides
amb valors intermedis, ja que són més petites que les de Còrsega, similars a les del massís dels Maures (França) i més grans que les d’Itàlia o l’Albera.
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TORTUGA D’ESTANY EUROPEA (Emys orbicularis)
Distribució, descripció i biologia

Hàbitat

Distribució. Mundial: des de nord d’Àfrica fins nord d’Europa i
Àsia central. Espanya: amplia distribució de nord a sud i a les Illes
Balears. Descripció: closca lleugerament bombat, marró amb zones verdoses i alguna taca groguenca, mida mitjana i femelles de
major grandària i pes. Biologia: espècie sedentària. Nidificació:
les postes a nius excavats al sol per les femelles. Alimentació:
oportunista amb predomini del component animal.

Categoria d’amenaça

Distribució insular

Hàbitat reproducció: les àrees de
posta a zones allunyades, i nius
excavats per les femelles que els
tapen. Hàbitat de campeig: tot tipus de masses d’aigua, preferentment amb con escassa o nul·la
corrent i abundant cobertura
vegetal.

Fenologia
GEN FEB

NT

Illes Balears (decret)

PE

Presència a
Menorca

Espanye (llibre vermell)

VU

Posta

Mundial (UICN)

NT

Eclosions

1x1

Sant Lluís

0

Es Castell

0

Alaior

28
16

Es Mercadal

36

Es Migjorn

4

Ferreries

27

Ciutadella

13
124
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Resultats i discussió
La tortuga d’estany és una tortuga d’aigua dolça de mida petita, protegida per la legislació europea, ja que es troba inclosa en la Directiva hàbitat i en
el Conveni de Berna. Encara que la seva població a la reserva de biosfera de Menorca es pot qualificar de bona, no està exempta d’amenaces, per la
qual cosa es duu a terme un seguiment anual de les seves poblacions. Per a això es controlen 18 poblacions distribuïdes per diferents tipus de masses d’aigua (aiguamoll litoral, bassa temporal, bassa artificial, torrent i desembocadura de torrent): Son Bou, Son Parc (aiguamoll litoral), la Vall, Tirant,
Binimel·là, Macarella, es Canutells (desembocadura de torrent), sa Mesquida, Llinàritx, Son Bell-lloc, el Clot des Guix (estany artificial), es Mercadal,
Algendar, Trebalúger, cala en Porter, es Vergers (torrents) i es Alocs (bassa temporal). Durant el 2018 es van controlar nou poblacions que ja havien
estat controlades l’any 2016.
La metodologia utilitzada ha estat la captura-marcatge-recaptura de tortugues d’estany. Les captures es duen a terme amb nanses de pesca de tipus
embut, i per a cada població es determina la morfologia, mida i densitat de la població, supervivència, estructura d’edats, relació de sexe i distribució
insular de l’espècie. Al llarg de l’any s’han dut a terme tres sessions de mostreig (abril, maig i agost), instal·lant un total de 40 nanses.
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Conclusions
1. Durant aquest any s’han capturat 639 exemplars a nou poblacions diferents.
2. En comparar les estimacions de població entre el 2016 i el 2018, s’observa un descens al Clot des Guix, a Binimel·là
i as Alocs; estabilitat a Macarella, i un increment a la Vall.
3. Les poblacions del Clot des Guix i Macarella tenen valors alts de supervivència .
4. Les tortuga d’estanys posseeixen una alta capacitat de desplaçament que els permet moure’s entre poblacions.
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Resultats i discussió (continuació)

Indicador de tendència de població

Espècies capturades. S’han efectuat 749 captures de fauna pertanyents a set espècies diferents: tortuga d’estany (85,3 %), tortuga de Florida d’orelles
vermelles (9,1 %) i anguila (3,7 %); a més de quatre espècies amb percentatges inferiors a l’1 %, llisa (0,9 %), tortuga de Florida híbrida (0,5 %), colobra escurçonera (0,4 %) i cranc vermell americà (0,1 %).
S’ha fet un esforç de captura de 578 dies/nansa (suma del nombre total de dies de captura comptabilitzant totes les estacions i les nanses), mitjançant el
qual s’han capturat 639 tortugues d’estany. D’aquestes, 379 han estat recaptures, amb una capturabilitat mitjana d’1,1 captures per dia i nansa, una mica
superior a la mitjana de l’any passat (0,94). Els esforços de captura més grans s’han dut a terme al barranc del Clot des Guix, Binimel·là, Macarella i la
Vall, mentre que la major capturabilitat s’ha obtingut al Clot des Guix (3,8) i Son Bou (2,6). A la resta de les poblacions ha variat entre 0,2-0,5 captures
per dia i nansa.

Biometria. L’espècie posseeix un dimorfisme sexual que es manifesta tant en la longitud de la closca com en el pes, amb les femelles de més longitud i
pes que els mascles. Les dades d’aquest any no difereixen de les obtingudes en anys anteriors: exemplars adults femelles, el valor mitjà de longitud ha
estat de 127,8 mm i el pes de 372,7 g, mentre que per als mascles el valor mitjà de la longitud ha estat de 113,8 mm i el pes de 232,7 g. Les dades mostren
una lleugera variabilitat entre poblacions en la longitud de la closca i en pes, tant per a mascles com per a femelles.
Relació de sexe. La proporció de sexes en el conjunt de totes les poblacions es decanta cap a les femelles, que han representat el 63 % de les captures,
un resultat semblant a l’obtingut l’any 2016 i lleugerament diferent de les dades obtingudes l’any 2017. Entre totes les poblacions mostrejades aquest
any, només a la Vall s’ha obtingut una proporció més alta de mascles, encara que la mostra no era gaire gran (n=17).
Proporció de juvenils/adults. Les dades obtingudes aquest any continuen mostrant una distribució d’edats semblant a la de l’any passat, amb el percentatge més alt corresponent als exemplars adults (74,6 %), encara que s’ha obtingut un increment a les classes de juvenils (12,3 %) i de nounats (7,3 %) pel
que fa a l’any passat. Encara que s’han trobat diferències entre poblacions en el nombre d’adults respecte al de subadults o juvenils, els percentatges
d’exemplars adults en totes les poblacions han estat molt alts.
Mida poblacional. S’han estimat la mida de la major part de poblacions estudiades, encara que aquelles amb més d’un 30 % de recaptures permetin
obtenir una estimació de la població més bona. Així, les poblacions del Clot des Guix, Macarella i es Alocs tenen un bon ajustament, mentre que la Vall
Son Bou i Binimel·là l’ajust és pitjor. A Bellavista i es Canutells no s’ha pogut realitzar una estimació. La població del Clot des Guix s’ha estimat en 138
exemplars; la de Macarella, en una població de 24 exemplars, i la des Alocs, en una població de 3 exemplars. Les poblacions de Binimel·là (87 exemplars), la Vall (182 exemplars) i Son Bou (69 exemplars) tenen una estimació menys precisa. En comparar les estimacions de població entre el 2016 i el
2018, s’observa un descens al Clot des Guix, Binimel·là i es Alocs; estabilitat a Macarella, i un increment a la Vall.
Supervivència. S’ha obtingut un índex de supervivència bianual per al Clot des Guix (0,83), Macarella (0,86) i Binimel·là (0,45), elevat a les dues primeres
poblacions i més reduït a la tercera.
Desplaçaments. S’han comprovat desplaçaments de 13 exemplars entre les dues basses de Clot des Guix, així com entre la de sa Mesquida i l’arenal
d’en Castell, separades 15 quilòmetres. Això demostra la capacitat de desplaçament d’aquesta espècie.
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Distribució. S’ha detectat la presència del tortuga d’estany en una nova quadrícula situada as Canutells, on aquest any se n’ha confirmat la presència.
Així, l’espècie es distribueix per 124 quadrícules UTM 1x1.
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MILÀ (Milvus milvus)

Distribució parelles reproductores

Distribució, descripció i biologia

Hàbitat

Distribució. Mundial: paleàrtic occidental exclusivament a territori
europeu. Espanya: àmplia distribució però escàs a la costa cantàbrica i mediterrània. Descripció: plomatge castany vermellós
amb el cap blanquinós llistat, ales estretes i cua profundament
forcada, sexes similars. Biologia: espècie sedentària migratòria.
Nidificació: arbres i excepcionalment a penya-segats rocosos. Alimentació: petits mamífers, conills, aus joves, carronya a vegades
cucs e insectes.

Categoria d’amenaça
Illes Balears-llibre vermell
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Indicador de tendència de la població reproductora

Distribució per municipis
Municipio

Hàbitat reproducció: petits boscos o arbres aïllats a zones de
mosaic agroforestal i camps de
cultiu.
Hàbitat de campeig: espais oberts
a àrees agrícoles i ramaderes, escombriaires.

Resultats i discussió
El milà reial constitueix una de les poques espècies de fauna catalogades com «en perill d’extinció» a la reserva de biosfera de Menorca. El seu control
i seguiment es fa ininterrompudament des de l’any 1993.
La població territorial de l’illa de Menorca durant l’any 2018, l’han format un mínim de 43 parelles territorials. En relació amb la població territorial que
hi havia l’any passat han desaparegut set parelles, mentre que s’han trobat 15 parelles noves. De les existents l’any passat i que coneixem la ubicació
del seu niu (n=25), set han modificat la situació del niu pel que fa a la posició de l’any passat.
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Conclusions
1. La població de milà reial a Menorca durant l’any 2018 s’estima en un mínim de 43 parelles territorials, distribuïdes
en sis dels vuit municipis de l’illa.
2. La tendència des de l’any 2012 ha estat positiva, amb un creixement del 22,9 % en el darrer any, mentre que els
paràmetres reproductors es troben dins de l’òptim de l’espècie.
3. Han volat un mínim de 59 joves, encara que es desconeix la productivitat de tres parelles territorials.
4. S’han detectat cinc milans reials morts.
5. La mortalitat associada a l’electrocució és un dels factors negatius que han de ser controlats i corregits.

L’evolució de la població durant el darrer any ha continuat en la mateixa línia que els anys anteriors, amb una tendència positiva, passant de 35 a 43
parelles territorials, la qual cosa representa un increment del 22,9 %.
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Conclusions
Els resultats obtinguts l’any 2018 mostren que la població insular reproductora es continua incrementant anualment després d’un declivi dràstic de fa
uns anys. La taxa de creixement anual de la població, un 22,9 %, és molt alta en relació amb el lent creixement que tenen les poblacions d’animals de
llarga vida i maduració sexual retardada, com és el cas de la gran majoria d’espècies de rapinyaires.
S’han detectat un total de 15 parelles noves que s’han seguit assentant en territoris històrics que havien quedat vacants en els darrers anys a causa del
gran descens de la població ocorregut a inicis dels anys vuitanta. Amb tot, la distribució sobre el territori s’ha continuat ampliant, des d’una situació
de polaritat als dos extrems de l’illa fins a la situació actual, amb al voltant del 40 % de la població reproductora establerta al centre de l’illa. Aquest
increment de distribució també posa de manifest una expectativa optimista cap al futur de l’espècie.
També es consideren positius els paràmetres reproductors obtinguts, tant el percentatge de parelles territorials que ponen com les que tenen èxit, així
com els valors de productivitat expressats en polls volats/parella territorial, polls volats/parella amb posta o polls volats/parella amb èxit han estat bons,
la qual cosa posa de manifest que no hi ha factors importants que afectin la població durant l’època reproductora.
En relació amb els anys anteriors, els valors de mortalitat semblen també baixos, ja que només s’han detectat cinc exemplars morts, i no s’ha detectat
cap cas de mortalitat per enverinament, encara que la mortalitat per electrocució continua sent una causa important de mortalitat.
Com a accions beneficioses per a l’espècie, és important indicar que durant aquest any la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca està elaborant un pla contra l’ús d’esquers enverinats, document llargament sol·licitat per millorar la gestió de l’espècie.

3

Productivitat

La distribució de les parelles sobre el territori ha continuat amb la mateixa tendència dels darrers anys: s’expandeixen a tota la superfície insular, sobretot
a la part central de l’illa, ocupant àrees que antigament ja estaven assentades. La part central de l’illa, on l’espècie havia desaparegut com a reproductora,
acull actualment un 40 % de la població, mentre que l’altre 60 % es distribueix entre els dos extrems occidental i oriental. Durant aquest any, la població
reproductora s’ha distribuït en sis dels vuit termes municipals de l’illa. Falten els termes municipals des Castell i de Sant Lluís.
El percentatge de parelles que han post ous durant l’any 2018 ha estat del 81,0 %, un valor molt semblant al mitjà obtingut en el període 1993-2018
(mitjana: 80,3; n= 396). El percentatge de parelles amb èxit durant l’any 2018 ha estat de 78,0 %, que és un valor superior a la mitjana de tot el període
(mitjana: 69,5; n=394).
La productivitat expressada com a polls volats per parella territorial ha estat d’1,5, una mica superior al valor mitjà obtingut durant el període 1995-2018
(x= 1,39; n=395). El nombre de polls volats per parella que ponen ha estat d’1,8 polls/parella, també una mica superior al valor mitjà de període estudiat
(x= 1,73; n=315). Finalment, el nombre de polls volats per parella amb èxit ha estat d’1,9, lleugerament inferior al valor mitjà del període estudiat (x= 2,00;
n=273).
La distribució de polls volats per niu amb èxit durant l’any 2018 mostra que els nius amb dos polls volats han estat els més abundants, amb un 58,1 %
(mitjana del període 1993-2018: 49,5 %), seguits dels nius amb un poll amb un 25,8 % (mitjana del període 1993-2018: 25,6 %) i, finalment, dels nius amb
tres polls, amb un 16,1 % (mitjana del període 1993-2018: 25,4 %). Durant aquest any s’ha comprovat que han volat un mínim de 59 joves, encara que
segurament el total és una mica més alt, ja que es desconeix què ha passat amb tres parelles territorials i almenys en dos casos es pot assegurar que
han tingut èxit.
En relació amb les amenaces, aquest any s’han trobat sis exemplars accidentats, un dels quals es va poder recuperar i es va retornar a la natura, mentre
que tres van morir per electrocució, un per xoc amb un vehicle i un altre per un tret.
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Resultats i discussió (continuació)

ÀGUILA PEIXATERA (Pandion haliaetus)

Distribució insular

Distribució, descripció i biologia

Hàbitat

Distribució. Mundial: àmplia distribució, principalment holàrtica,
paleàrtica i australasia. Espanya: present com reproductor a les
Illes Balears, Canàries i Chafarines, i recentment reintroduïda a
Andalusia. Descripció: parts superiors castany vermellós que
contrasten amb les parts inferiors blanques jaspiades de fosc
banda castanys als costat del cap. Biologia: sedentària i reproductora. Nidificació: penya-segats marins. Alimentació: principalment peixos que capturen a la superfície.
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Hàbitat reproducció: durant la
cria estan molt lligats al medi
marí, criant a penya-segats de
difícil accés.
Hàbitat de campeig: durant l’hivern lligats a àrees amb aigües
tranquil·les com albuferes, llacunes o badies.
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Resultats i discussió
El seguiment de la població reproductora de l’àguila pescadora a la reserva de biosfera de Menorca es duu a terme des de fa més de vint anys, a
causa que es tracta d’una espècie catalogada com a «vulnerable» al Catàleg espanyol d’espècies amenaçades. Des de fa quatre anys, el seu seguiment
s’emmarca dins del Programa de Seguiment de la Biodiversitat que desenvolupa l’Agència Menorca Reserva de Biosfera. L’evolució de la població
territorial en els darrers anys ha estat marcada per un descens important a principis del nou segle i per una posterior estabilització a partir de l’any
2008 al voltant de 4-5 parelles. Des de llavors, la població reproductora ha fluctuat anualment entre 4-5 parelles.
La metodologia de seguiment ha consistit en el control de les zones adequades de cria mitjançant visites periòdiques amb observació a distància,
amb l’objectiu de determinar l’existència d’una parella reproductora als territoris. Una vegada comprovada la presència d’una parella, es duen a terme
algunes visites més per determinar la posta i l’èxit de la cria. Finalment, un cop que els polls tenen 5-6 setmanes, s’accedeix al niu per marcar-los amb
anelles metàl·liques i plàstiques.

0

Conclusions
1. La població reproductora d’àguila pescadora l’any 2018 ha estat format per quatre parelles territorials i un adult
sense parella a un altre territori.
2. Els valors de productivitat han estat normals per a l’espècie. Durant l’any 2018 el nombre de polls volats per parella
territorial ha estat d’1,25.
3. El nombre total de joves volats ha estat de cinc joves, encara que aquest paràmetre presenta una gran variabilitat
interanual. Tots ells van ser marcats amb anelles metàl·liques i amb anelles plàstiques de color.
4. Com a mesura de conservació s’ha dut a terme una revisió de les línies elèctriques més perilloses situades a les
zones prioritàries per a l’espècie, tot i que no s’ha detectat cap exemplar mort.
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Resultats i discussió (continuació)
L’any 2018, la població reproductora s’ha compost de quatre parelles territorials, i totes havien dut a terme la posta. En comparació amb l’any passat,
s’ha perdut una parella reproductora. Es tracta d’un territori que l’any passat estava ocupat per dos exemplars i que aquest any només hi havia la
femella.
La distribució de les parelles territorials s’ha mantingut constant pel que fa a anys anteriors i ocupen exclusivament una petita part de la superfície
insular. El municipi amb més població és Ciutadella, en el qual es concentra la major part de parelles territorials. Totes les parelles estan situades dins
d’àrees amb figures de protecció (LIC, ZEPA o ANEI).
No obstant les quatre parelles territorials existents han iniciat la posta, tres d’elles han tingut èxit i han completat la reproducció. Així, hi ha hagut un
75 % d’èxit.
En relació amb els adults reproductors, s’ha comprovat que tots els exemplars de l’any passat continuen vius, exceptuant un exemplar mascle, la qual
cosa ha suposat la pèrdua d’una parella activa. Per tant, s’ha obtingut una mortalitat adulta del 10 %.
En relació amb les dates de posta, només s’ha pogut determinar la data de posta de tres parelles, una d’elles va pondre el 24 de març; una altra, el 14
d’abril, i l’altra, el 15 d’abril, dates habituals per a l’espècie.
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Mentre que el percentatge de parelles que posen ha estat molt alt, el 100 %, el percentatge de parelles amb èxit (parelles que han aconseguit que voli
almenys un poll) ha estat del 75 %, encara que aquest paràmetre presenta una gran variabilitat interanual.

El nombre de joves volats durant aquest any ha estat de cinc exemplars, tot i que s’observa una variabilitat interanual important en aquest paràmetre,
que ha variat entre dos i set joves volats des de l’any 2000. Tots els polls han estat marcats amb anelles metàl·liques i plàstiques de color, la qual cosa
permetrà la seva identificació a distància. En total, s’han marcat cinc exemplars.
En els darrers anys, la metapoblació balear d’àguiles pescadores s’ha incrementat fins i tot amb la reocupació de l’illa d’Eivissa per una parella amb
èxit durant l’any 2015. Durant l’any 2018 s’han detectat 25 parelles en el conjunt de les illes Balears. No obstant això, la població de Menorca sembla
haver-se estabilitzat en 4-5 parelles. L’amenaça coneguda més important per a l’espècie és la mortalitat en esteses elèctriques, ja que s’han detectat
algunes línies perilloses a l’illa. Durant l’any passat es van dur a terme controls a les línies elèctriques més perilloses i no es va detectar cap exemplar
d’àguila pescadora morta per electrocució. També es considera important per potenciar l’aparició de noves parelles territorials la reconstrucció d’algun
niu utilitzat en anys passats, un mètode que ja ha demostrat eficàcia com a mètode per afavorir la implantació de noves parelles, ja que atreu aus a
localitats on són escasses, fa incrementar l’èxit reproductor i ajuda a reduir el nombre d’anys en la recolonització d’una zona.
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Joves volats anualment
12

10

Joves volats

La productivitat expressada com a polls volats per parella territorial ha estat d’1,25, lleugerament superior a la mitjana obtinguda durant els darrers 39
anys (x=1,10, n=166), mentre que l’èxit reproductor (nombre de polls volats per parella que pon) ha estat igualment d’1,25, i també lleugerament superior
als valors obtinguts des de l’any 1980 (X=1,19, n=153). Finalment, la taxa de vol (nombre de polls volats per parelles amb èxit) ha estat d’1,67, una mica més
baixa que el valor mitjà obtingut des de l’any 1980 (x=1,80, n=101).
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MILOCA (Neophron percnopterus)

Distribució insular (àrees d’ús prioritari)

Distribució, descripció i biologia

Hàbitat

Distribució. Mundial: l’espècie nominal es distribueix pel sud
d’Europa fins a Àsia central i NW de l’Índia, Aràbia i nord d’Àfrica.
Espanya: present com reproductor a gran part de la península, a
les Illes Balears i a les Canàries. Descripció adult amb plomatge
blanc brut i rémiges negres, i joves més boscos. Biologia: sedentària i reproductora. Nidificació: peny-segats marins i barrancs.
Alimentació: principalment carronyera.

Categoria d’amenaça
Illes Balears-llibre vermell
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Resultats i discussió
La miloca (Neophron percnopterus) és una espècie amenaçada, tant a l’àmbit nacional com balear, ja que està catalogada com una espècie «vulnerable». En el Programa de Seguiment de la Reserva de Biosfera de Menorca se n’ha programat el seguiment cada cinc anys. La seva població va viure
un descens estimat en un 26 % l’any 1999. Encara que posteriorment la població s’ha mantingut constant en els darrers anys. La seva situació actual
—població insular aïllada i mida poblacional petita—, la converteixen en una espècie amenaçada a la reserva de biosfera de Menorca, raó per la qual
es considera necessari controlar periòdicament les seves variacions poblacionals.
Els objectius d’aquest informe són els següents:
1) Seguiment de la població insular.
2) Localització de parelles territorials a l’illa de Menorca.
3) Cartografia de zones de reproducció i comptabilització de parelles territorials.
4) Determinació dels paràmetres reproductius.
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Conclusions
1. La població reproductora s’ha compost de 52 parelles territorials, estable en relació amb els anys precedents.
2. El municipi amb més densitat de parelles reproductores ha estat Ferreries, amb una densitat de 0,287 parelles/
km2.
3. Els paràmetres reproductors han estat una mica més elevats que els anys anteriors, amb un 85,0 % de parelles
amb èxit.
4. La productivitat (polls volats/parelles territorials) ha estat de 0,92, i la taxa de vol (polls volats/parella amb èxit) ha
estat d’1,22 polls. Considerant només els nius que han tingut èxit, hi ha un 77,8 % en els quals ha volat un poll i un
22,2 % en els quals han volat dos polls.
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Població reproductora
La població territorial de l’illa de Menorca l’any 2018 s’ha format per un mínim de 52 parelles territorials. Aquestes dades mostren que en els darrers
anys la població territorial es troba molt estabilitzada i, com ja es va posar de manifest en estudis anteriors, deu ser propera a la saturació, tal com
posen de manifest l’evolució dels paràmetres demogràfics.
El control de la població ha estat molt exhaustiu des de l’any 1988, en què es va dur a terme el primer cens nacional, encara que la població va poder
ser infravalorada, ja que va elaborar el cens personal no expert en l’espècie i amb poc esforç de recerca. No obstant això, es tracta de la primera
dada quantitativa sobre la població insular. Es va estimar una població de 50 parelles reproductores. A partir de l’any 1999 es va detectar un descens
important, estimat en un 26 % en 12 anys, fins a 37 parelles territorials l’any 2000. Això va estar relacionat amb el consum d’esquers enverinats i entre els
anys 2000 i 2004 es van localitzar 12 exemplars ferits o morts, dels quals sis van traspassar per consum de verí. Unes altres espècies també van patir el
mateix problema i en el període 2000-06 es van trobar 25 aus rapinyaires mortes per verí a l’illa.
A partir de l’any 2001 la població es va recuperar fins a les 50 parelles que es van trobar l’any 2004. Des de llavors la població sembla estabilitzada i
les dades disponibles mostren que es troba propera a la saturació. Encara que l’ús de verí sembla haver disminuït en els darrers anys, la qual cosa ha
afavorit l’espècie, no ha desaparegut del tot i ocorren periòdicament episodis de més incidència del verí.
El terme municipal amb un nombre més alt de territoris és Ferreries, on s’acumula el 38 % de la població; seguit del municipi de Ciutadella, amb un 28 %.
En relació amb la densitat, el municipi de Ferreries també és el que té una densitat més alta de territoris (0,287 parelles/km2), seguit del municipi des
Migjorn Gran (0,128 parelles/km2). Al conjunt de l’illa, la densitat mitjana ha estat de 0,072 parelles/km2. Aquestes dades mostren que la major part de
la població s’acumula als dos termes municipals més occidentals, Ciutadella i Ferreries, que acullen el 66 % de tota la població.
Paràmetres reproductors
Durant aquest any no s’ha pogut obtenir el percentatge de parelles que inicien la reproducció ponent ous, mentre que el percentatge de parelles amb
èxit que fan tirar endavant almenys un poll ha estat del 75,0 % (n=24). El percentatge mitjà de parelles que inicien la reproducció ponent ous durant el
període d’estudi (1999-2018) és del 70,3 % (n=175), mentre que el percentatge de parelles amb èxit que fan tirar endavant almenys un poll és d’un 59,4 %
(N= 256).
Durant l’any 2018 s’ha obtingut una productivitat (polls volats/parella territorial) de 0,92 (n= 24), i un èxit reproductor (polls volats/parella amb èxit) d’1,22
(n= 18). Tots dos valors són superiors als valors mitjans obtinguts durant el període 1998-2018. La productivitat expressada com a polls volats per parella
territorial durant el període 1998-2018 ha estat de 0,66 (n= 256). El valor mitjà de la productivitat expressada com a polls volats per parella amb posta ha
estat de 0,86 (n=198). El valor mitjà de la productivitat expressada com a polls volats per parella amb èxit ha estat d’1,12 (n= 152).
Durant l’any 2018 han volat un poll en el 77,8 % dels nius amb èxit, i dos polls en el 22,2 %. En el total de l’època de control (1998-2018) han volat un poll
en el 87,5 % dels nius amb èxit i dos polls en el 12,5 % dels nius.
Mortalitat
Durant l’any 2010 s’ha trobat morta una miloca immadura.
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GAVINA CORSA (Larus audouinii)

Distribució insular

Distribució, descripció i biologia

Hàbitat

Distribució. Mundial: espècie endèmica de la regió mediterrània. Espanya: costa peninsular mediterrània, Illes Balears e Illes
Chafarines. Descripció: dors gris, parts inferiors blanques, ales
amb extrems negres i taca blanca a la punta, bec vermell amb la
punta groga, potes verds fosc. Biologia: au reproductora, abandona l’illa durant l’hivern. Nidificació: cria a colònies situades principalment a petits illots o àrees costaneres amb nius situats al sol.
Alimentació: peixos i mol·luscs.

Categoria d’amenaça

Fenologia
GEN FEB

NT

Illes Balears (decret)

VU

Presència a
Menorca

Espanya (llibre vermell)

VU

Incubació

Mundial (UICN)

NT

Polls

AB

MY

JN

JL

AG

SEP

OC

NO

DI

Indicador de tendència de la població

Municipi

1x1

Sant Lluís

2

Es Castell

0

Maó
Alaior

0
0

Es Mercadal

0

Es Migjorn

0

Ferreries

0

Ciutadella

2

MENORCA

4

Distribució àrees protegides
1x1

ZEPA

4

LIC

0

LIC-ZEPA

0

300

Indicador de productivitat (nº ous/posta)
3

250
Parelles reproductores

Distribució per municipis

Àrees protegides

MA

2,5
200
150
100
50
0

Resultats i discussió
La gavina corsa és una espècie que només es reprodueix a la conca mediterrània, i encara que actualment està en expansió amb una tendència positiva
en la mida de la seva població, la seva àrea d’ocupació és molt restringida, per la qual cosa a escala mundial es qualifica de «gairebé amenaçada»
(UICN). A més, s’inclou a l’annex I de la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservació de les aus silvestres, i es troba en la categoria «vulnerable» en el
Catàleg nacional d’espècies amenaçades i al Catàleg balear d’espècies amenaçades. Els objectius del seguiment d’aquesta espècie són: determinar el
nombre de colònies de cria existents a l’illa, comptabilitzar els efectius reproductors a través d’una estimació de la mida de cada colònia mitjançant el
comptatge de nius, i obtenció dels paràmetres reproductors.

Mitjana nº ous/posta

Illes Balears-llibre vermell

Hàbitat reproducció: zones costaneres, penya-segats litorals i
petits illots.
Hàbitat de campeig: molt lligat
a àrees litorals i marins, relacionant-se intensament amb l’activitat pesquera professional i aficionada

2
1,5
1
0,5
0

any 2014

any 2015

any 2016

any 2017

any 2018

Conclusions
1. La població reproductora de gavina corsa s’ha estimat en 102 parelles l’any 2018, i s’ha reduït un 50 % pel que fa
a l’any passat.
2. La població s’ha distribuït en dues colònies situades a l’illa de l’Aire i al nord de Ciutadella.
3. La mida mitjana de la posta ha estat de 2,44 ous/posta, idèntic en les dues colònies controlades i no difereix del
volum obtingut en anys anteriors.
4. La productivitat, expressada com a nombre de polls per posta, ha estat de 2,05 polls/niu a la colònia de Ciutadella
i de 0,69 polls/niu a la colònia de l’illa de l’Aire.
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Durant l’any 2018, la mida de la posta ha variat entre 1 i 3 ous (n=102 postes) i s’ha detectat un 9,8 % de nius amb un ou, un 34,31 % de nius amb dos
ous i un 54,9 % de nius amb tres ous. A les dues colònies controlades, el percentatge de postes amb dos o tres ous ha estat el més abundant. La mida
mitjana de la posta ha estat de 2,44 ous/posta, un percentatge idèntic a les dues colònies.
Comparant les dades obtingudes en els darrers cinc anys, s’observa una gran semblança en el valor mitjà del nombre d’ous per posta, amb un valor
mitjà de 2,33 ous/posta en el conjunt dels cinc anys, el qual ha variat entre 2,27 en els anys 2015 i 2016, 2,44 ous/posta el 2018. Els percentatges de nombres d’ous obtinguts durant els quatre anys han estat també molt semblants, amb la diferència que només s’han trobat postes de quatre ous l’any 2015.
A la colònia del nord de Ciutadella s’ha estimat una població de 37 polls (límits de confiança 24-81), per la qual cosa —tenint en compte que hi havia
18 postes— s’obté una productivitat de 2,05 polls/niu. A la colònia de l’illa de l’Aire s’ha estimat una població de 58 polls (límits de confiança 40-109)
i —considerant que hi havia 84 postes— s’obté una productivitat de 0,69 polls/niu.
Tal com és habitual en aus marines, la productivitat sol variar bastant entre colònies i anys, encara que hi pot haver colònies amb més productivitat que
unes altres, tal com veiem entre les colònies del nord de Ciutadella i de l’illa de l’Aire. Aquesta darrera colònia tradicionalment ha tingut una productivitat
més baixa que la colònia del nord de Ciutadella, encara que se’n desconeixen les causes. Aquesta colònia està situada molt prop de la mar, una zona
on solen anar-hi pescadors esportius i podrien exercir un efecte negatiu important sobre la productivitat. S’hi han trobat 13 polls petits morts i 19 ous
no desclosos. A la colònia del nord de Ciutadella només s’han trobat cinc ous no desclosos i un poll mort.
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Productivtat

Resultats i discussió (continuació)
La població reproductora l’any 2018 s’ha estimat en 102 parelles. La colònia més nombrosa ha estat la situada a l’illa de l’Aire, amb 84 parelles; seguida
de la colònia del nord de Ciutadella, amb 18 parelles. D’altra banda, ha desaparegut la colònia que els dos anys anteriors hi havia a les illes Bledes.
Tampoc s’ha detectat presència d’exemplars reproductors ni a l’illa d’en Tosqueta ni a l’illa des Porros.
Per determinar la tendència de la població reproductora a l’illa, es disposa de dades des de l’any 1974 fins a l’actualitat, encara que s’han de prendre amb
molta cautela perquè alguns cops no s’ha dut a terme un seguiment anual complet de totes les colònies conegudes. Amb tot, hi ha hagut anys en què
s’han censat totes les colònies; uns altres en què s’han censat només algunes àrees, i uns altres anys en què no s’ha dut a terme cap cens. Analitzant
les dades disponibles, sembla que l’espècie ha tingut un increment continuat de la població reproductora, amb un màxim l’any 2009, en què hi havia
255 parelles, encara que aquest darrer any s’ha detectat un descens del 50 % de la població reproductora.
Si comparam les dades dels darrers quatre anys que han estat censats amb la mateixa metodologia i esforç, s’observen fluctuacions entre les 102
parelles trobades el 2018 i les 207 parelles trobades l’any passat. Aquestes variacions anuals de la població reproductora és una característica habitual
de l’espècie en altres colònies de la Mediterrània, on s’obtenen variacions interanuals importants.

1,5
1
0,5
0

Illa de l'Aire-1

Illa de l'Aire-2

Ciutadella

Total Menorca

BALDRIJA GROSSA (Calonectris diomedea)

Distribució insular

Distribució, descripció i biologia

Hàbitat

Distribució. Mundial: Mediterrani, Illes Açores, Madeira i costa de
Portugal. Espanya: cria a les Illes Balears, a algunes illes de Múrcia
i Almeria, amb la població més important a les Illes Canàries.
Descripció: parts superiors marró grisenc e inferiors completament blanc, bec groguenc fort, ales llargues i estretes. Biologia:
au reproductora, abandona l’illa al finalitzar la cria. Nidificació: cria
a colònies situades a illots o àrees costaneres. Alimentació: peixos
i cefalòpodes pelàgics.

Categoria d’amenaça

Fenologia

Illes Balears (llibre vermell)

GEN FEB

NT

Illes Balears (decret)

VU

Presència a
Menorca

Espanya (llibre vermell)

EN

Incubació

Mundial (UICN)

LC

Polls

MA

AB

MY

JN

JL

AG

SEP

OC

NO

DI

Indicador de tendència de la població reproductora: taxa d’ocupació

Distribució per municipis
Municipis

1x1

Sant Lluís

2

Es Castell

0

Maó
Alaior

10
0

Es Mercadal

10

Es Migjorn

0

Ferreries

0

Ciutadella

80

MENORCA (parelles)

Hàbitat reproducció: cria a colònies en llocs inaccessibles com
illots rocosos, penya-segats i coves, però també a barrancs interiors o baix vegetació. Hàbitat de
campeig: au pelàgica que únicament s’apropa a la costa per criar.

1.700

Distribució àrees protegides
Àrees protegides

1x1

ZEPA

0

LIC

0

LIC-ZEPA

100

0,90

Indicador de tendència de productivitat
0,98

0,85

0,94

0,80

0,90

0,75

0,86

0,70

0,82
0,78

0,65
0,60

èxit d'eclosió

0,74

2009

2010

2016

2017

2018

Resultats i discussió
La baldriga grossa és una espècie que cria en colònies a illes mediterrànies. A Espanya, la baldriga grossa és una au marina amenaçada en la categoria de «vulnerable» i a la reserva de biosfera de Menorca té una de les poblacions més importants de la Mediterrània occidental. La seva població
a Menorca s’ha estimat entre 1.500-5.000 parelles reproductores. La colònia més important es distribueix per la costa nord-occidental, encara que
també cria en altres àrees i alguns illots.
Per controlar les variacions de l’espècie, s’està col·laborant amb l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats per dur a terme el seguiment de la colònia de
cria de la baldriga grossa situada a l’illa de l’Aire i composta per unes 60 parelles reproductores. Per a això s’ha visitat la colònia diverses vegades i es
controlen una sèrie de nius de l’espècie —es té en compte la posta i la productivitat— i es marquen amb anelles metàl·liques i plàstiques els polls i els
adults reproductors. La colònia es controla des de l’any 1999 fins a l’actualitat.
Durant l’estació reproductora d’aquest any s’han controlat 72 nius, dels quals 49 han estat ocupats. Això proporciona una taxa d’ocupació de 0,83.

0,70

èxit reproductor
2009
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Conclusions
1. El seguiment de la baldriga grossa a l’illa de l’Aire ha mostrat que la colònia està formada per unes 60 parelles
reproductores.
2. El nombre d’ous s’ha incrementat pel que fa a l’any passat i ha tornat a valors normals.
3. Durant l’estació reproductora d’aquest any s’han controlat 72 nius, dels quals 49 han estat ocupats. Això proporciona una taxa d’ocupació de 0,83.
4. El marcatge d’adults ha mostrat que la supervivència adulta és de 0,907.
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Els models desenvolupats mostren que el model que explica més bé les dades de supervivència adulta és constant entre anys i s’obté un valor de 0,907
per als residents i de 0,731 per als transeünts.
Les dades obtingudes durant aquest any mostren que la colònia de baldriga cendrosa de l’illa de l’Aire es troba en un bon estat de conservació i, encara
que el volum dels ous obtinguts l’any passat va ser una mica inferior, aquest any han tornat a tenir valors normals. En relació amb l’èxit d’eclosió i amb
l’èxit reproductor, també s’han obtingut valors normals.
Amb les dades de supervivència obtingudes, podem indicar que sembla que les altes supervivències detectades de mitjana a l’illa de l’Aire en comparació amb exemplars d’altres colònies no s’estan mantenint els darrers anys. Això podria ser a causa d’un canvi en les estratègies d’alimentació de les
aus o diferents distribucions en la recerca de l’aliment o, fins i tot, modificacions en les distribucions dels vaixells de pesca, fet que podria provocar un
increment de mortalitat per captura accidental en arts de pesca d’aus d’aquesta colònia.
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Supervivència adulta
Les anàlisis dutes a terme han mostrat, igual que en anys anteriors, un fort efecte de transeünts (aus que apareixen una sola vegada a la colònia, però
desapareixen a l’any vinent) i una heterogeneïtat de captures, la qual cosa provoca que s’hagin d’incloure en els models dues classes d’edat, aus residents i aus transeünts.

0,80

2001

c) Marcatge. S’han capturat 52 adults i 35 polls, dels quals s’han marcat amb anelles metàl·liques i plàstiques nou adults (la resta eren recaptures) i 33
polls. Des de l’any 1999 fins a l’actualitat —un total de 19 anys—, es disposa d’històries de vida de 636 exemplars.

1,00

2000

b) Èxit d’eclosió (n. d’ous desclosos/n. d’ous posts) i èxit reproductor (n. de polls volats/n. d’ous posts). Tant l’èxit d’eclosió (0,91 ous desclosos/ous posts)
com l’èxit reproductor (0,82 polls volats/ous posts) han tingut valors normals per a l’espècie, i s’han detectat vuit postes que han fracassat (cinc postes
amb l’ou no desclòs, una posta en què ha mort el poll, i dues postes en què no se sap ben bé si l’ou no ha fet eclosió o si han mort els polls). En el
conjunt dels nius controlats, han volat un total de 38 joves. Les dades obtingudes mostren de nou que no hi ha presència de rates en aquesta colònia,
i unes bones condicions de cria durant el 2018.

Indicador de tendència de la supervivència adulta

1999

Resultats i discussió (continuació)
Paràmetres reproductors
a) Volum dels ous. Aquesta variable permet mostrar factors ambientals com la falta d’aliment o l’existència de condicions climàtiques adverses. S’han
mesurat 38 ous i s’ha trobat un volum mitjà de 71,69, un valor semblant a la majoria dels anys, si exceptuam el valor de l’any passat, que va ser el més
baix registrat des de l’any 2009 i en què es va començar a obtenir aquesta variable. Les comparacions anuals (2009-2018) indiquen l’existència d’una
variabilitat anual, amb valors més alts l’any 2010 i un valor més baix el 2017, però diferències significatives només amb l’any 2010.

CAGAIRE (Phalacrocorax aristotelis)

Distribució insular

Distribució, descripció i biologia

Hàbitat

Distribució. Mundial: subespècie endèmica de la regió mediterrània. Espanya: costa peninsular mediterrània e Illes Balears.
Descripció: adults reproductors amb plomatge negre, reflexos
verds i cresta durant l’època reproductora, immadurs grisos i
ventre blanc. Biologia: au reproductora amb adults que romanen tot l’any mentre que alguns immadurs realitzen dispersions.
Nidificació: cria a colònies. Alimentació: peixos de mida reduïda.

Categoria d’amenaça

Fenologia
GEN FEB

VU

Illes Balears (decret)

VU

Presència a
Menorca

Espanya (llibre vermell)

VU

Posta

Mundial (UICN)

LC

Polls

Pare

Sant Lluís

22

Es Castell

3

Alaior

30
22

Es Mercadal

46

Es Migjorn

2

Ferreries

0

Ciutadella

107

MENORCA

234

Distribució àrees protegides
Pare

ZEPA

0

LIC

23

LIC-ZEPA

MY

JN

JL

AG

SEP

OC

NO

DI

206

300

Indicador de productivitat (nº d’ous)
3

250

Parelles reproductores

Municipis

Àrees protegides

AB

Indicador de tendència de la població

Distribució per municipis

Maó

MA

200

Tamany de la posta

Illes Balears (llibre vermell)

Hàbitat reproducció: zones costaneres, penya-segats litorals i
petits illots, situen el nius sobre el
sòl, a coves o a escletxes. Hàbitat
de campeig: lligat a àrees litorals
marines amb alta productivitat.
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Resultats i discussió
El cagaire (Phalacrocorax aristotelis desmarestíi) és una au marina endèmica de la mar Mediterrània i catalogada com a amenaçada per la legislació
espanyola. Cria a la reserva de biosfera de Menorca, on té una població estable des de fa molts anys. El control de la població es duu a terme des
dels anys noranta, amb el qual es demostra que es troba en bon estat de conservació. Durant aquest any s’ha dut a terme un seguiment de l’espècie
amb l’objectiu de determinar l’evolució de la població reproductora, la seva distribució a l’illa, les variacions dels paràmetres reproductors i els seus
moviments.
Per al seguiment de la població reproductora s’ha utilitzat el control de nius. Per determinar la mida de la posta i la productivitat, es comptabilitza el
nombre d’ous/niu a la primera visita i el nombre de polls que són als nius a la visita següent. Per determinar-ne la productivitat només es comptabilitzen
els nius amb polls ja crescuts. Per determinar-ne els moviments dispersius i la supervivència, es marquen exemplars de corb marí mediterrani amb
anelles convencionals i plàstiques de lectura a distància, tant polls com adults al niu. S’utilitzen anelles plàstiques de color blanc amb tres números
de color negre.
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Conclusions
1. S’ha dut a terme un cens complet de la població reproductora de corb marí mediterrani a la reserva de biosfera
de Menorca i s’han comptabilitzat 234 parelles reproductores.
2. Pel que fa a l’any 2009, s’observen algunes variacions en la distribució, amb un increment de parelles a l’extrem
oest i a l’illa de l’Aire, i un descens de parelles a l’extrem occidental.
3. S’ha obtingut una mida de posta mitjana de 2,33 ous i un valor mitjà de productivitat de 2,09 polls volats per niu,
uns valors normals per a l’espècie.
4. S’han anellat 70 exemplars de corbs marins amb anelles metàl·liques i plàstiques.
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Resultats i discussió (continuació)

Indicador de productivitat (nº de polls)
2,4

La mida de la població reproductora ha variat anualment entre 150 i 250 parelles reproductores i actualment està situada en el rang alt de les dades
obtingudes durant els darrers 28 anys. No obstant això, aquestes variacions poblacionals solen ser habituals en aus marines, en tenir una ecologia molt
condicionada per les variacions climàtiques.

2

Per poder dur a terme una anàlisi espacial de les diferències observades en l’ocupació del territori, s’ha dividit el perímetre costaner en 26 àrees diferents. Comparant les dades obtingudes l’any 2009 amb les actuals, s’obté que hi ha 12 àrees que mantenen estabilitat, 5 àrees amb un lleuger descens,
3 àrees amb alts descensos, una àrea amb un lleuger increment i 5 àrees amb importants increments. Agrupant aquestes àrees observam que les zones
amb un increment de població reproductora més alt se situen a l’extrem oest de l’illa (de 36 a 68 parelles reproductores) i a la colònia de l’illa de l’Aire
(de 8 a 22 parelles reproductores). Per contra, les àrees amb disminució de la població reproductora se situen a l’extrem occidental Alcalfar-es Grau
(de 35 a 11 parelles reproductores).
La mida de posta obtinguda durant l’any 2018 ha estat de 2,33 ous, molt semblant a les dades obtingudes en anys anteriors. La mida mitjana de posta
durant el període 1991-2018 ha estat de 2,66 (n=149).

Productivitat (polls/posta)

Durant l’any 2018 s’ha censat un mínim de 234 parelles reproductores de corb marí mediterrani al llarg de tot el litoral insular. Un 9,3 % superior a l’obtingut l’any 2009, quan es va dur a terme el darrer cens complet de tota la població.
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Per al càlcul de la productivitat s’han controlat alguns nius al llarg de tot el període reproductor (mínim tres visites) i es va fer la darrera visita poc abans
que els polls abandonessin el niu. Així, es pot determinar amb seguretat el nombre de polls que volen per niu. No s’han dut a terme controls més seguits
a les colònies per evitar les molèsties que impliquen visites continuades, ja que es va considerar que la productivitat obtinguda d’aquesta manera ja era
adequada. El 2018 s’ha obtingut una productivitat de 2,09 polls volats per niu (n=44 postes) i és la productivitat més alta obtinguda des que es controla
l’espècie. La productivitat mitjana durant el període 1991-2018 ha estat d’1,51 polls volats/posta (n=286 postes).
Per dur a terme el marcatge d’exemplars als nius s’ha aprofitat la segona visita a les zones on era possible apropar-se al niu per marcar els polls o els
adults amb anelles metàl·liques i anelles de PVC. Les aus es van marcar amb anelles metàl·liques convencionals i amb anelles plàstiques que permeten
una lectura a distància. Es van utilitzar anelles plàstiques de color blanc amb tres dígits: tres números de color negre o dues xifres i una lletra. A causa de
la mida del tars dels polls, només es poden marcar amb anelles de PVC quan tenen una edat de més de 35 dies, ja que abans les anelles poden caure.
S’han marcat 70 exemplars de corb marí mediterrani als nius: 63 polls i 7 exemplars adults. En el conjunt de tots els anys s’han marcat 300 exemplars
amb anelles plàstiques de lectura a distància.
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DORMIDORS D’ARDEIDS A L’HIVERN

Distribució insular
Espècies
Esplugabous: sedentària i reproductora.
Agró blanc: hivernant i estival no reproductor
Agró blanc gros: hivernant
Agró gris: hivernant i estival no reproductor
Bec planer: hivernant

Cor marí gros: hivernant
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Resultats i discussió
El grup de les aus del tipus dels ardeids correspon a una família de l’ordre dels ciconiformes que té una relació molt estreta amb les zones humides,
on s’alimenten de peixos, invertebrats i amfibis. Aquesta estreta relació amb els ecosistemes d’aigua dolça el converteix en bon indicador per conèixer
l’estat de les zones humides de l’illa. Encara que hi ha cinc espècies presents durant l’hivern, l’espècie majoritària és l’esplugabous, una au amb una
relació molt estreta amb les activitats agrícoles i ramaderes de l’illa.
A causa que aquestes aus es concentren en dormidors comunals per passar la nit, el control d’aquests dormidors durant l’hivern és una metodologia
molt adequada per conèixer les seves variacions anuals.
El seguiment de dormidors d’ardeids durant l’hivern s’està duent a terme des de l’any 2007, i té com a objectiu determinar les variacions anuals de
l’abundància. Es controlen cinc espècies, l’esplugabous (G.b.), l’agró blanc(G.c.), l’agró blanc gros (G.g.), l’agró gris (G.r.) i el bec planer. A més, aprofitant
que l’hàbitat és el mateix per a altres espècies, es controla també el corb marí (C.g.). El cens es duu a terme a l’hivern, durant el mes de gener, controlant
tots els dormidors el mateix dia en fosquejar.
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Conclusions
1. S’han censat 16 dormidors hivernals d’ardeids i s’han comptabilitzat 224 ardeids de quatre espècies diferents i 181
corbs marins grans.
2. L’espècie més abundant ha estat el corb marí gran, amb 181 exemplars, que s’ha trobat en tres dels setze dormidors censats. La seva població mostra un increment lleuger en els darrers tres anys.
3. L’esplugabous ha estat la segona espècie més abundant (159 exemplars) i s’ha detectat en sis dormidors.
4. L’agró blanc gros, amb vuit exemplars, i l’agró gris, amb sis exemplars, han estat les altres dues espècies observades.
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Resultats i discussió (continuació)

Indicador de tendència del cor marí gros

Prèviament, s’ha dut a terme un treball de cerca de les seves ubicacions, ja que malgrat que generalment mantenen les mateixes ubicacions d’any en
any, hi poden haver canvis de distribució. Durant aquest any s’han controlat el mateix nombre de dormidors que l’any passat, un total de 16: al torrent
de Sant Joan, sa Muntanyeta, l’albufera des Grau, Santa Mariana i el port de Maó —al terme municipal de Maó—; el Clot des Guix i Son Bou —al terme
d’Alaior—; ses salines d’Addaia, Son Saura del Nord, es Prat, basses de Lloriac, Binillobet i bassa del camí des Alocs —al terme municipal des Mercadal—;
So n’Arret —al terme municipal de Ferreries—, i Sant Sebastià i Son Saura del Sud —al de Ciutadella.

Espècies
L’espècie més nombrosa ha estat el corb marí gran, amb un total de 181 exemplars, que es distribueixen en tres dormidors, encara que el situat a l’albufera des Grau aporta el 96 % del total. La seva presència a l’illa des de l’any 2008 ha viscut canvis importants, amb una primera fase d’increment des del
2008 fins a un màxim aconseguit l’any 2012, amb 227 aus, i una segona fase a partir de llavors amb un descens pronunciat que ha fet reduir a la meitat
els seus efectius, encara que en els darrers tres anys s’observa un augment anual d’exemplars. En tractar-se d’una espècie ictiòfaga, que s’alimenta de
peixos, les seves fluctuacions estan molt condicionades per la quantitat de peixos a les localitats d’hivernada. Durant el cens hivernal, que es duu a terme
en dates properes a aquest cens d’ardeids, s’han comptabilitzat 98 exemplars.
La segona espècie més nombrosa ha estat l’esplugabous, amb un total de 159 exemplars distribuïts en sis dormidors. El dormidor majoritari ha estat
el situat al torrent de Sant Joan, seguit del de sa Muntanyeta i el de Binillobet. La resta dels dormidors han tingut molt pocs exemplars. Es tracta d’una
espècie sedentària i reproductora, amb una ecologia molt lligada al món rural. Els seus efectius han disminuït molt pel que fa als anys anteriors, un
fet que ha ocorregut a tots els dormidors. Destaca l’abandonament del dormidor de Sant Sebastià, a Ciutadella, i els importants descensos de Lloriac,
Binillobet i Binissues. Es desconeixen les raons d’aquest descens important, encara que és possible que hi hagi dormidors no detectats, que hi hagi
exemplars que abandonin l’illa durant l’hivern o una disminució real a causa de factors desconeguts.
També s’ha detectat la presència de 51 exemplars d’agró blanc, que es distribueixen per cinc dormidors situats a les salines d’Addaia, es Grau, Son
Saura del Nord, Son Bou i el port de Maó.
Un cens d’aus hivernants, efectuat en les mateixes dates en gran nombre de les zones humides de l’illa, ha comptabilitzat 39 exemplars d’aquesta espècie. Les seves variacions anuals van des dels 53 exemplars l’any 2012 fins als tres i quatre observats el 2008 i el 2009.
També s’han detectat vuit exemplars d’agró blanc gros distribuïts en tres dormidors: l’albufera des Grau, ses salines d’Addaia i Son Saura del Nord.
En el cens d’aus hivernants es van comptabilitzar set exemplars. Les seves variacions anuals van des dels nou exemplars l’any 2012 fins a cap au en
diversos anys.
Finalment, s’han detectat sis exemplars d’agró gris distribuïts en tres dormidors: l’albufera des Grau, ses salines d’Addaia i Son Bou. Aquesta espècie ha
variat la seva presència des dels 38 exemplars de l’any 2012 fins a cap exemplar l’any 2010.
Dormidors
S’han controlat un total de 16 localitats i s’hi ha detectat la presència d’aus en deu. No obstant això, un percentatge molt important de les observacions
s’han concentrat en quatre dormidors: el 54 % de les aus es concentren al dormidor de l’albufera des Grau, un 18 % al dormidor del torrent de Sant
Joan, un 11 % al dormidor de sa Muntanyeta i un 8 % al dormidor de Binillobet. El substrat que utilitzen les aus com a dormidor varia des de canyís al
dormidor del torrent de Sant Joan, figueres en el cas de l’albufera des Grau, tamarells a sa Muntanyeta, ullastres a Binillobet, pins a Sant Sebastià i
esbarzers a Binissues.
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S’han censat un total de 405 aus (224 ardeids pertanyents a quatre espècies diferents, a més de 181 corbs marins grans), una quantitat bastant inferior
a les detectades els tres anys anteriors (al voltant de 700 aus). El dormidor amb més abundància d’aus ha estat el situat a l’albufera des Grau, on s’han
comptabilitzat al voltant del 50 % de totes les aus observades, seguit del torrent de Sant Joan (Maó) i sa Muntanyeta.
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AUS AQUÀTIQUES HIVERNANTS

Distribució insular

Espècies més abundants

Fulica atra
Anas platyrhynchos
Vanellus vanellus
Anas clypeata
Tachybaptus ruficollis
Aythya ferina
Larus michahellis
Anas strepera
Anas crecca
Anas penelope
Gallinula chloropus
Phalacrocorax carbo
Bubulcus ibis
Porphyrio porphyrio
Larus ridibundus
Phalacrocorax aristotelis
Egretta garzetta
Netta ruffina
Ardea cinerea
Tadorna tadorna
Charadrius alexandrinus
Sterna sandvicensis
Tringa nebularia
Actitis hypoleucos
Anas acuta
Calidris alpina
Aythya fuligula
Podiceps nigricollis
Aythya nyroca
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Conclusions

El gener del 2018 es va dur a terme el cens anual d’aus aquàtiques hivernants a la reserva de biosfera de Menorca. Aquest cens s’incorpora dins
d’un programa internacional amb més de 100 països de tot el món i més de 15.000 persones, que es desenvolupa amb l’objectiu de determinar les
variacions a llarg termini d’aquest grup d’aus considerades com a bons indicadors de la salut ecològica de les zones humides. A Menorca es fa ininterrompudament des de l’any 1989, per la qual cosa es disposa d’una sèrie temporal de 45 anys. Aquestes dades permeten dur a terme estimacions
de les variacions de les aus aquàtiques dels ecosistemes aquàtics de l’illa i conèixer-ne les fluctuacions interanuals, alhora que permet identificar les
zones humides més importants, les possibles amenaces i les prioritats de conservació.

1. Durant el cens d’aus aquàtiques hivernants efectuat l’any 2018 s’han comptabilitzat 4.546 aus de 48 espècies
diferents.

La metodologia de cens consisteix en el recompte directe d’aus en cadascuna de les zones humides de l’illa durant un dia del mes de gener. Les
deteccions d’aus es fan de manera visual o acústica mitjançant recorreguts a peu. S’han controlat onze àrees.

4. Encara que aquest any hi ha hagut un descens del nombre total d’aus, des dels anys vuitanta hi ha hagut un
lleuger increment de l’abundància d’aus, així com un increment de la riquesa, la qual cosa confirma la bona salut de
les zones humides insulars.

2. Les espècies més abundants han estat la fotja comuna, l’ànnera coll blau, el cullerot, el rabassó, l’ànnera grisa, la
gavina camagroga, l’anedó comú i el soterí petit.
3. La zona humida amb més abundància i riquesa d’espècies has estat l’albufera des Grau, seguida de Son Saura del
Nord, la zona de Lloriac, es Prat i Tirant i l’àrea de Son Bou.
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Resultats i discussió (continuació)
En el conjunt de les zones humides de l’illa, s’han censat 4.546 aus de 48 espècies diferents, de les quals 45 espècies han estat salvatges i tres han estat
aus domèstiques assilvestrades (oca, ànnera domèstica i ànnera muda). Pel que fa a l’any anterior, s’ha observat un descens important del nombre total
d’aus. La riquesa específica anual ha estat alta i ha mostrat un increment anual constant en els darrers anys.
L’espècie més abundant ha estat la fotja comuna, amb 1.838 exemplars, valor una mica superior als dels dos anys anteriors. A continuació, l’espècie
més abundant ha estat l’ànnera coll blau, amb 498 exemplars; el cullerot, amb 440 exemplars; el rabassó, amb 409 exemplars; l’ànnera gris, amb 223
exemplars; la gavina camagroga, amb 221 exemplars; l’anedó comú, amb 145 exemplars, i el soterí petit, amb 124 exemplars. A causa de la seva raresa o
irregularitat hivernal, destaquen la presència d’un individu de cigonya negra observat en Lloriac, un exemplar de camallarga a les salines d’Addaia, vuit
exemplars de passa-rius gros i tres de corriol menut.
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Port de Maó i torrent de Sant Joan. 199 aus de set espècies. Destaca com a àrea important per a les gavines —les camagrogues i les d’hivern—, així
com per ser l’única zona amb presència de llambritja de bec llarg.
Albufera des Grau. 2.468 aus de 27 espècies diferents. És la zona humida d’hivernada més important de l’illa —hi destaca la presència d’anàtids bussejadors com el rabassó— per ser el punt de més importància per a la fotja comuna i el soterí petit, que acumulen la màxima quantitat d’exemplars del
total insular de cada espècie, encara que aquest any aquestes dues han patit descensos importants. Aquest any s’han obtingut descensos importants
d’aus, encara que ha pujat el nombre de fotges, ha disminuït el de rabassó, xiulaire, anedó comú i soterí petit.
Morella. 60 aus de cinc espècies diferents. A diferència de l’any passat aquesta zona ha estat amb aigua.
Salines d’Addaia i Mongofra. 189 aus de 19 espècies. Destaca el baix nombre de corbs marins grans i de fotges. És la principal àrea d’hivernada de
l’ànnera blanca.
Son Saura del Nord. 752 aus de 12 espècies. S’hi ha obtingut un nombre d’aus molt més alt que en anys precedents i ha estat la segona àrea amb més
aus. Destaca l’alt nombre de fotges, cullerot i ànnera gris.
Salines de la Concepció. 30 aus de nou espècies. Es tracta d’una zona d’hivernada de limícoles i agrons.
Ses Salines Velles i badia de Fornells. 40 aus d’11 espècies. Sobresurt com a zona d’hivernada d’espècies de limícoles juntament amb les altres dues
salines existents a l’illa. És l’única zona d’hivernada del passa-rius camanegre i d’algunes espècies de limícoles molt escasses durant l’hivern.
Lloriac, es Prat i Tirant. 498 aus de 17 espècies. Sol ser la segona zona en importància durant la hivernada d’aus aquàtiques a l’illa, tant en nombre
d’espècies com en diversitat. S’hi ha observat un nombre semblant d’aus al dels anys anteriors.
Son Saura del Sud. Nou aus de sis espècies. Igual que l’any passat, ha estat un any molt pobre en aquesta zona. Destaca la presència d’una àguila
pescadora i tres becassines.
Cala Galdana. 40 aus de vuit espècies. Destaca negativament per la presència d’un gran nombre d’aus assilvestrades (una ànnera muda i 18 ànneres
coll blau).
Son Bou. 252 aus de 20 espècies. També destaca negativament per la presència d’un alt nombre d’aus domèstiques assilvestrades (sis oques i 12
ànneres coll blau). S’ha detectat un nombre d’aus molt inferior a l’any passat.
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SEGUIMENT D’AUS COMUNS (SOCME )
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Resultats i discussió
El programa de seguiment d’aus comunes a la reserva de biosfera de Menorca (SOCME) té l’objectiu principal de determinar les tendències temporals
en les abundàncies de les aus comunes i, a partir d’això, generar indicadors que permetin avaluar l’estat de conservació del territori. Per tant, s’ha de
convertir en una eina important per determinar l’estat de conservació de les aus comunes. A causa de l’interès a obtenir una visió general sobre tot
el territori insular, s’ha establert la necessitat de dur a terme un mínim de 15 itineraris de cens distribuïts entre els hàbitats existents, de tal manera que
mostrin una representació dels que hi ha a l’illa. El programa s’ha dut a terme tant durant el període reproductor (abril-juny) com durant el període hivernal (desembre-gener) i ha mostrat una visió completa de les poblacions d’aus al llarg de tot l’any. Per a això s’han dut a terme 60 censos (15 itineraris
per dos censos i en dues èpoques), distribuïts en 15 de les 36 quadrícules UTM 5x5 km2 útils existents.

70

2015

2016

2017

2018

Conclusions
1. S’ha dut a terme un seguiment d’aus comunes a través del recorregut de 15 itineraris de cens distribuïts per la
superfície insular.
2. Durant l’època de cria s’han comptabilitzat 7.633 aus, que han mostrat una abundància mitjana de 174 aus/km
lineal de transsecte.
3. Durant l’època hivernal s’han comptabilitzat 130.963 aus en el conjunt de tots els itineraris, que han mostrat una
abundància mitjana de 2.908 aus/km lineal de transsecte.
4. En els darrers quatre anys, l’itinerari amb més abundància en època de cria ha estat el de punta Nati, i durant
l’època hivernal, Cavalleria.
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Resultats i discussió (continuació)
Com a metodologia de cens, es duu a terme un itinerari de 3 quilòmetres de longitud, subdividit en sis seccions de 500 metres cadascuna, i s’anoten
les aus vistes o sentides a cada costat del recorregut i s’estableixen tres bandes laterals (0-25 m, 25-100 m, i >100 m). Per determinar l’abundància de
cada espècie, com a estimador d’abundància de la població s’ha utilitzat l’índex d’abundància quilomètric (IKA), obtingut utilitzant el nombre màxim
d’exemplars detectats en els dos censos duts a terme a cada estació i dividit per la longitud dels itineraris (3 km lineals). Aquest índex permet obtenir
una visió de la situació de cada espècie. Les anàlisis de l’època reproductora i hivernal s’han dut a terme de manera independent. Per comparar els
resultats entre aquestes dues estacions és important tenir en compte que la detectabilitat de les espècies és molt diferent a l’estiu de l’hivern, per la qual
cosa és difícil comparar les abundàncies de les diferents espècies.
Durant l’època primaveral s’han comptabilitzat 7.633 aus en el conjunt dels itineraris (n=15). Això ha proporcionat una abundància mitjana de 174 aus/km
lineal de transsecte. Aquesta abundància ha variat entre 105 aus/km a l’itinerari des Tudons i 259 aus/km a l’itinerari de Biniparratx Petit. Durant aquesta
època, les espècies més abundants han estat el pardal comú, amb una abundància mitjana de 23 aus/km; el busqueret capnegre, amb una abundància
de 21 aus/km, i el rossinyol comú, amb una abundància d’11 aus/km, les mateixes espècies i el mateix ordre que l’any passat. Les han seguit la cadernera,
amb una abundància d’11 aus/km; el rossinyol bord, amb 11 aus/km, i la gavina camagroga, amb 9 aus/km.
Durant l’època primaveral, els itineraris amb més abundància mitjana d’aus durant els darrers quatre anys ha estat el de punta Nati, amb una mitjana de
256 aus/km, seguit de l’itinerari del Pilar, amb 216 aus/km, i l’itinerari del camí de Biniparratx Petit, amb 215 aus/km.
Durant l’època hivernal s’han comptabilitzat 130.963 aus en el conjunt de tots els itineraris (n=15), la qual cosa mostra una abundància mitjana de
2.908 aus/km lineal de transsecte. Aquesta abundància ha variat entre 108 aus/km a l’itinerari de cala Galdana, i 26.873 aus/km a l’itinerari de Cavalleria.
Durant l’època hivernal, les espècies més abundants han estat l’estornell negre, amb una abundància mitjana de 2.576 aus/km; el tord comú, amb una
abundància de 60 aus/km; el pit-roig, amb una abundància de 38 aus/km, i el busqueret capnegre, amb una abundància de 35 aus/km, les mateixes
espècies i el mateix ordre que l’any passat.
Durant l’hivern, els itineraris amb més abundància mitjana d’aus durant els darrers quatre anys han estat el de Cavalleria, amb 6.884 aus/km; el de
Binigaus, amb 1.460 aus/km, i el camí des Puntarró, amb 1.435 aus/km. Durant l’època hivernal la gran abundància d’estornells determina molt el valor
obtingut.
Riquesa d’espècies. Entenent la riquesa d’espècies com el nombre d’espècies diferents que s’han observat en el conjunt d’itineraris, s’ha obtingut
una riquesa total de 135 espècies, un valor semblant al de l’any passat. Durant el període primaveral ha estat de 88, que ha variat entre 27 a l’itinerari de
Binigaus i un màxim de 41 a l’itinerari de la cala de Sant Esteve. Durant el període hivernal s’ha obtingut una riquesa de 96 espècies, que ha variat entre
26 a l’itinerari de Binigaus i 44 al del camí des Puntarró i el camí de Tramuntana.
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Indicador d’abundància d’espècies
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Resultats i discussió
Per al seguiment a llarg termini de les tendències poblacionals i dels paràmetres demogràfics de les poblacions d’aus terrestres a la reserva de biosfera
de Menorca, s’ha utilitzat com a mètode d’estudi una metodologia basada en l’anellament. Això implica el control d’una mateixa àrea d’estudi cada any
(estació de mostreig), on les aus són capturades i anellades seguint un protocol preestablert. En cadascuna de les estacions es duen a terme controls
tant a la primavera com a l’hivern. Durant la primavera es realitza un cens cada període de deu dies (de l’1 de maig fins al 15 d’agost), amb un total de
set jornades d’anellament. Durant l’època hivernal es fan tres jornades més (desembre, gener i febrer). S’han establert tres estacions de cens situades
a l’albufera des Grau, Alforí i Algendaret.
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Conclusions
1. S’ha dut a terme el seguiment a llarg termini de les tendències poblacionals i dels paràmetres demogràfics de les
poblacions d’aus terrestres en tres estacions de mostreig.
2. Durant l’època de cria s’han capturat 616 aus de 17 espècies diferents. Les espècies més abundants han estat el
busqueret capnegre, el pardal comú i el busqueret de capell.
3. Durant l’època hivernal s’han capturat 415 aus de 19 espècies diferents. Les espècies més abundants han estat el
pit-roig, el busqueret capnegre i el busqueret de capell.
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Resultats i discussió (continuació)
Albufera des Grau. Durant les set jornades d’anellament primaveral s’han capturat 157 aus de deu espècies diferents, amb un índex de captura de 18,7
aus capturades per metre de xarxa i dia, un valor situat a l’escala mitjana dels valors obtinguts durant els anys de control. L’espècie més abundant ha
estat el busqueret capnegre, que també és l’espècie més capturada durant el període 2001-17.
Durant el període hivernal s’han capturat 203 exemplars de 13 espècies diferents. Les espècies més capturades han estat el pit-roig (48 %) i el busqueret
capnegre (19 %).
Alforí. Durant la campanya primaveral s’han capturat 163 aus de 14 espècies diferents, amb un índex de captura de 19,5 aus capturades per metre de
xarxa i dia, un valor situat a l’escala més baixa dels valors obtinguts durant els anys de control. L’espècie més abundant ha estat el busqueret capnegre,
que també és l’espècie més capturada durant el període 2001-17. Destaca la captura d’un pit-roig, ja que és una au considerada hivernal.
Durant el període hivernal s’han capturat 83 exemplars de nou espècies diferents. Les espècies més capturades han estat el pit-roig (44 %) i el busqueret
capnegre (17 %).
Algendaret. Durant la campanya primaveral s’han capturat 374 aus de 17 espècies diferents, amb un índex de captura de 44,5 aus capturades per metre
de xarxa i dia, un valor situat a l’escala alta dels valors obtinguts durant els anys de control. L’espècie més abundant ha estat el pardal comú, molt més
abundant que qualsevol altra au, que també és l’espècie més capturada durant el període 2009-17.
Durant el període hivernal s’han capturat 177 exemplars de 15 espècies diferents. Les espècies més capturades han estat el pit-roig (24 %) i el busqueret
capnegre (14 %).
Època reproductora
Durant l’època reproductora de l’any 2018 s’han dut a terme 21 jornades d’anellament a les tres estacions de mostreig i s’han capturat un total de 616
aus de 17 espècies nidificants diferents. En conjunt, l’espècie més capturada ha estat el busqueret capnegre seguida del pardal comú i del busqueret
de capell. Si consideram exclusivament les aus adultes, el pardal comú ha estat l’espècie més capturada, amb un 28 % de les captures, seguida del
busqueret capnegre, amb el 13 %, i el busqueret de capell i el rossinyol comú, cadascun d’ells amb un 10 % de les captures.
Com a índex de productivitat, s’ha utilitzat la proporció de joves entre el total de primeres captures. S’han capturat 316 aus joves entre les 616 aus nidificants, la qual cosa indica una productivitat de 0,51 aus, un 25 % inferior al valor obtingut l’any passat.
Com a índex de reclutament de la població (o de renovació), s’ha utilitzat la proporció entre adults nascuts l’any passat i el total d’adults reproductors
(sense comptabilitzar els adults dels quals no se’n coneix l’edat; codi 4). S’ha obtingut un reclutament de 0,60 aus, un 20 % superior al valor de l’any
passat. Considerant el nombre total d’aus adultes, obtenim una mitjana de 100 adults reproductors per estació de cens.
Com a índex de supervivència de la població, s’ha utilitzat el percentatge entre recaptures d’aus anellades en anys anteriors i el nombre d’aus reproductores (incloses les aus de categoria 4). S’ha obtingut una supervivència mitjana de 0,24 aus, un 22 % superior a l’any passat.
El seguiment de les tendències poblacionals de les aus terrestres durant l’època reproductora es va iniciar l’any 2001, per la qual cosa es disposa de 18
anys de seguiments. Mitjançant aquests seguiments s’obté informació bàsica sobre la demografia de les espècies, com ara la biologia reproductora i
la supervivència. En el conjunt de tots els anys s’han marcat 10.316 primeres captures de 42 espècies diferents. La productivitat mitjana és de 0,54 aus,
el reclutament mitjà és de 0,50 aus i la supervivència mitjana és de 0,19 aus.
Època hivernal
Durant l’època hivernal de l’any 2018 s’han dut a terme nou jornades d’anellament a les tres estacions de mostreig i s’han capturat 415 aus de primeres
captures de 19 espècies diferents. L’espècie més freqüent ha estat el pit-roig, amb un percentatge de captura del 39 %; seguit del busqueret capnegre,
amb un 17 %, i del busqueret de capell, amb un 10 %.
Considerant les dades obtingudes entre els anys 2005 i 2018, s’han capturat 5.551 exemplars de 43 espècies diferents. En aquest període, les espècies
més capturades han estat el pit-roig (39 %), el busqueret capnegre (13 %) i el tord comú (11 %).
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Resultats i discussió
S’ha dut a terme un seguiment de peixos vulnerables a la pesca al litoral rocós de la reserva de biosfera de Menorca amb l’objectiu d’avaluar-ne l’estat
de conservació de les poblacions. Per a això s’han seleccionat dues zones d’estudi, el Parc Natural de l’Albufera des Grau i la reserva marina de l’illa
de l’Aire. S’han fet censos de peixos a dotze estacions de mostreig i s’ha avaluat la riquesa, l’abundància i la mida de peixos mitjançant censos visuals
al llarg de transsectes lineals de 50 metres de llarg i 5 metres d’ample. A cadascuna de les estacions s’han marcat nou transsectes. S’han controlat 22
espècies de peixos. A més, es va caracteritzar el fons a les dotze estacions de mostreig, atès que les seves característiques poden determinar l’estructura de les poblacions de peixos.

Conclusions
1. S’ha dut a terme un seguiment de peixos de roca vulnerables a la pesca a dotze estacions de mostreig a dues
àrees: el Parc Natural des Grau i la reserva marina de l’illa de l’Aire.
2. Les espècies més abundants han estat la variada i el sarg, mentre que no s’han detectat quatre espècies: congre,
pagre, déntol, el llobarro i Lampris guttatus.
3. Els valors de biomassa total han estat superiors a les àrees de l’illa de l’Aire que al Parc de l’Albufera des Grau.
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Resultats i discussió (continuació)

Indicador de tendència de la població (biomassa)

Estructura de l’hàbitat. Totes les estacions presenten un patró similar en l’estructura de l’hàbitat, en què predominen blocs (56 %) respecte a roques
(23 %), Posidonia oceanica (15 %) i fons d’arena, pedres o grava (<6 %).

7.000

Poblacions de peixos. De les 22 espècies controlades, se n’han observat 18 i no s’ha trobat congre, pagre, déntol, llobarro i Lampris guttatus. Les
espècies més abundants són la variada i el sarg, seguides de la vaca i de la morruda, mentre que les espècies menys freqüents són l’orada, el pagre,
el peix ballesta i l’espet.

6.000

Si es comparen aquestes dades amb els resultats de les mateixes zones d’estudi obtinguts l’any 2011, no s’observen diferències significatives. Ambdues
localitats —el Parc Natural de l’Albufera des Grau i la reserva marina de l’illa de l’Aire— presenten valors d’abundància i biomassa menors respecte a les
dades obtingudes a la reserva marina del nord de Menorca (al voltant de 62 kg/250 m2). No obstant això, les àrees de l’illa de l’Aire presenten un hàbitat
susceptible d’acollir més poblacions de peixos, mentre que a l’àrea des Grau els resultats apunten que hi ha una forta pressió pesquera.
Espècies invasores. S’han observat espècies invasores a deu de les dotze estacions mostrejades. Les espècies més comunes són les algues Asparogopsis taxiformis i Caulerpa cylindracea, i l’invertebrat Percnon gibbesi.
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Les estacions amb més espècies i amb més exemplars s’han trobat dins de la reserva marina de l’illa de l’Aire, amb valors màxims de 25 exemplars/250
m2. Per contra, les estacions amb menys espècies i exemplars són al Parc Natural de l’Albufera des Grau, amb valors al voltant de 9 exemplars/250 m2.
El valor mitjà de biomassa per a totes les estacions ha estat de 2,2 kg/250 m2, mentre que les estacions amb valors més alts també s’han situat a la
reserva marina de l’illa de l’Aire (valors per sobre de 32 kg/250 m2). Les estacions amb valors de biomassa menors s’han situat al Parc Natural de l’Albufera des Grau (valors entre 9-11 kg/250 m2).
Les espècies que més contribueixen a la biomassa total han estat la variada (<40 %), mentre que els anfossos representen al voltant del 12 % de la biomassa total, amb excepció de l’estació de cagaires, en què representa un 17 %. El sarg ha variat àmpliament la seva contribució a la biomassa total entre
un 4-40 % en funció de l’estació.
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Resultats i discussió
El seguiment de ratapinyades cavernícoles a la reserva de biosfera de Menorca es va iniciar fa bastants anys, encara que a partir de l’any 2015 es va
incorporar aquest grup d’espècies al programa de seguiment que anualment es duu a terme a Menorca, ja que es tracta d’un dels grups d’organismes
més amenaçats de l’illa. El sistema de cens a l’època reproductora es basa en l’enregistrament en vídeo durant la sortida de la colònia i el registre
simultani de les seves emissions ultrasòniques. A l’època d’hibernació el cens es basa en el recompte directe d’exemplars a les coves.
El grup dels quiròpters insulars està format per 16 espècies, el 45 % de les espècies presents al territori espanyol, de les quals sis són estrictament
cavernícoles. D’aquestes, quatre es troben amenaçades. S’han mostrejat deu cavitats, considerades les més importants per a la conservació de les
ratapinyades, nou durant l’època reproductora i quatre durant l’època d’hibernada (algunes cavitats s’han mostrejat les dues èpoques): cova marina
de ses Ratapinyades, cova d’en Peraire, cova Complex dels Conductes, cova d’en Curt, cova de ses Abelles, cova Murada, cova Polida, cova de sa
Duna, cova Llarga i cova d’en Xumeu.
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Conclusions
1. S’han mostrejat deu cavitats importants per a les ratapinyades i s’ha detectat la presència de sis espècies diferents.
2. Durant l’època de reproducció s’han censat nou cavitats i s’ha observant un total de 830 exemplars.
3. Durant la hibernació, s’han censat cinc cavitats i s’han comptabilitzat 736 exemplars.
4. La situació actual de les sis espècies de ratapinyades cavernícoles de l’illa sembla crítica, tant per l’escàs nombre
d’exemplars com per l’escàs nombre de colònies.
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Resultats i discussió (continuació)
Durant aquest any, el cens a l’època reproductora ha estat condicionat per la impossibilitat de mostrejar dues colònies a causa de les condicions marítimes pèssimes durant el període de cens. Aquest fet ha marcat molt els resultats globals i els corresponents a dues espècies que hi tenen els llocs de
cria més bons. S’han censat 830 exemplars de ratapinyades pertanyents a quatre espècies: Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros,
Myotis capaccinii i Myotis escalerai. S’han obtingut resultats positius a cinc de les set cavitats mostrejades. L’espècie més nombrosa ha estat Myotis
escalerai, amb un 98,6 % dels exemplars censats.
Durant la hibernada s’han comptabilitzat 736 exemplars pertanyents a cinc espècies: Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis
capaccinii, Myotis emarginatus i Miniopterus schreibersii. L’espècie més nombrosa ha estat Miniopterus schreibersii, que s’ha observat en un 75 % dels
exemplars censats. En aquesta època, el 99 % de les ratapinyades es concentren a dues cavitats: la cova d’en Curt i la cova Murada, un fet que mostra
clarament la gran importància d’aquestes cavitats durant la hibernació.
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En el conjunt dels llocs de cria mostrejats, s’ha obtingut un important descens del 56 %, una part condicionat per no haver pogut censar una colònia
reproductora important (fet que resta unes 700 ratapinyades respecte de censos anteriors), però també per no haver localitzat exemplars en dues
colònies on en anys anteriors hi havia colònies reproductores (la cova Murada i la del Complex dels Conductes).

Rhinolophus hipposideros. Igual que en anys anteriors, s’han detectat escassos exemplars d’aquesta espècie, que sembla que és molt escassa a l’illa.
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Miniopterus schreibersii. Aquesta espècie té una única colònia de cria i aquest any no ha pogut ser censada, per la qual cosa no se’n pot determinar
l’evolució pel que fa a l’any anterior. Durant el període hivernal s’ha detectat un nombre semblant d’exemplars al dels anys anteriors, però tots en una
mateixa colònia d’hibernació.
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2016

Cova Murada-hibernació

40

lleuger increment en els darrers anys. Durant el cens hivernal no s’ha detectat cap exemplar a l’única colònia on s’observava aquesta espècie durant
aquest període de l’any, encara que sempre era una part petita de la població total.

La situació actual de les sis espècies de ratapinyades cavernícoles de l’illa continua sent crítica, tant per l’escàs nombre d’exemplars com per l’escàs
nombre de colònies. A aquesta situació, cal sumar-hi que les poques colònies que hi ha pateixen molèsties constants per part de visitants, que produeixen estrès i, fins i tot, l’abandonament de les ratapinyades que les ocupen. Amb vista d’aquesta situació, es fa urgent una actuació ràpida per protegir
els pocs refugis de reproducció que queden avui dia a l’illa. La recent desaparició de dues colònies (la cova Llarga i la cova Polida) i la de dues més
aquesta mateixa temporada (la cova Murada i la del Complex dels Conductes) donen una idea de la necessitat d’actuar abans per evitar la desaparició
de més colònies.
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qual el total d’exemplars obtinguts aquest any ha estat molt baix. Durant l’època hivernal és una espècie molt poc detectada a causa del seu costum
d’hibernar a petites esquerdes.

Myotis escalerai. A les dues colònies de cria conegudes s’ha detectat un nombre d’exemplars molt semblant al dels anys anteriors i ha mostrat un
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Myotis capaccinii. L’única colònia de cria coneguda és a una de les dues coves que no s’han pogut visitar a causa del mal estat de la mar, raó per la

Myotis emarginatus. Igual que en el cas de R. ferromequinum, aquesta espècie té els seus llocs de cria en dues coves en què no s’han detectat exemplars aquest any (la del Complex dels Conductes i la cova Murada), mentre que a una tercera cova on habitualment se’n detecta la presència (la cova
d’en Peraire) no s’ha pogut censar a causa del mal estat de la mar. La seva presència hivernal també és difícil de detectar i habitualment és una espècie
amb pocs efectius observats durant l’hivern.
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Rhinolophus ferrumequinum. Durant aquest any les dues colònies de cria conegudes no han tingut exemplars, raó per la qual el nombre d’exemplars
reproductors detectats ha estat molt escàs. En relació amb la hivernada, el gruix de la població s’ha detectat a la cova Murada com en anys anteriors,
encara que hi ha una dispersió important en petits grups.
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MICROMAMÍFERS

Distribució insular (estacions de seguiment)

Categoria d’amenaça
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Fenologia

1: Illes Balears-llibre vermell
2: Iles Balears- Decreo
3. Espanya- llibre vermell
4. Mundial- UICN
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Resultats i discussió
Durant el 2018 s’ha seguit per quart any el programa de seguiment de micromamífers aplicant la metodologia del projecte Semice, que consisteix en la
captura d’exemplars per mitjà de paranys Sherman col·locats en diverses estacions de mostreig. Els paranys es col·loquen en un reticulat format per 36
paranys disposats en format 9x4 o 6x6, cadascun separat per 15 metres. Una vegada instal·lats, es controlen durant tres dies consecutius. S’han tingut
en compte set estacions de mostreig, cadascuna en dos períodes, mostreig de primavera i mostreig de tardor: Alforí-pinar, Alforí-alzinar, es Grau-Santa
Madrona, es Grau-savinar, es Grau-Centre d’Interpretació, Tordonell-pinar, i Serra Morena.
La comunitat de micromamífers de Menorca es compon de set espècies: la musaranya de camp (Crocidura suaveolens balearica), la rata cellarda
(Eliomys quercinus), el ratolí mediterrani (Mus spretus), el ratolí domèstic (Mus musculus), el ratolí de camp (Apodemus sylvaticus), la rata negra (Rattus
rattus) i la rata comuna (Rattus norvegicus). L’abundància d’espècies per estació, i per a cadascuna de les espècies independentment, s’ha obtingut
comptabilitzant totes les captures en el conjunt dels tres dies de mostreig (excepte les recaptures) i obtenint un índex sobre 100 paranys (n. d’exemplars
x 100 paranys-nit).

Conclusions
1. L’any 2018 s’han controlat set estacions de mostreig situades en diferents hàbitats i s’ha obtingut una abundància
mitjana de micromamífers de 9,4 ind./100 paranys.
2. En conjunt de quatre anys de control, s’ha observat una variabilitat anual important en l’abundància de micromamífers.
3. L’espècie més abundant és el ratolí de camp, seguida del ratolí mediterrani i de la rata negra.
4. L’abundància global de micromamífers és semblant entre la primavera i la tardor.
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Independentment d’aquestes oscil·lacions anuals en l’abundància de la comunitat de micromamífers, també s’ha observat una variabilitat important
entre les diferents estacions de mostreig. S’han detectat estacions de mostreig amb valors alts (Alforí-pinar), estacions de mostreig amb valors intermedis (Serra Morena, es Grau-savinar i Tordonell-pinar), i estacions de mostreig amb valors més baixos (Alforí-alzinar, albufera des Grau-Centre
d’Interpretació i es Grau-Santa Madrona).
També s’ha pogut observar que la riquesa d’espècies no va lligada a l’abundància, ja que els ambients més diversos (Alforí-alzinar, es Grau-savinar i
es Grau-Santa Madrona) no corresponen amb els ambients de més abundància. Així, les dues estacions amb més abundància —situades en boscos
de pins— tenen una riquesa d’espècies menor.
En relació amb la composició específica, s’ha trobat que l’espècie més abundant és el ratolí de camp, que duplica l’abundància de les espècies següents: el ratolí mediterrani i la rata de camp. Les dues altres espècies, la rata cellarda i la musaranya, són bastant menys abundants. El ratolí de camp
és una espècie generalista que pot viure en tot tipus d’ambients, des de dunes fins a ambients forestals, arbustius o herbacis, la qual cosa afavoreix que
sigui l’espècie més abundant. Això coincideix amb les dades obtingudes a Catalunya. Aquesta major abundància del ratolí de camp no ocorre en tots
els ambients, encara que sí a la majoria. No obstant això, en dues estacions —Serra Morena i es Grau-savinar—, l’espècie més abundant és la rata de
camp i el ratolí mediterrani, respectivament.
De les cinc espècies trobades, s’observa que tres —el ratolí de camp, el ratolí mediterrani i la rata de camp— tenen una àmplia distribució, ja que s’han
detectat a totes les estacions mostrejades. També es pot comprovar que el rata cellarda té una distribució molt àmplia, ja que s’ha trobat a sis de les
set estacions de mostreig, mentre que la musaranya és l’espècie amb una distribució menor (a quatre de set estacions).
L’abundància estacional global de micromamífers és semblant a la primavera i a la tardor, encara que anualment, i segons l’estació de mostreig, s’han
obtingut importants variacions en l’abundància, en les quals es mostra la gran adaptabilitat d’aquest grup a les diferents condicions que poden ocórrer
en els ambients mediterranis. Així, obtenim que mentre l’any 2016 hi ha una més abundància de micromamífers a la primavera, el 2018 l’abundància de
micromamífers ha estat més alta a la tardor que a la primavera. Específicament també s’ha trobat una variabilitat estacional, de tal manera que mentre
el ratolí de camp és més abundant a la primavera, el ratolí mediterrani i la rata de camp són més abundants a la tardor.
Les dades obtingudes mostren la gran adaptabilitat d’aquest grup de fauna als ambients insulars mediterranis, de forma que, encara que semblen
respondre anualment d’una manera semblant a factors generals, es comporten diferent en ambients o condicions anuals específiques i adapten la seva
abundància a les condicions existents.
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Indicador de tendència de població per zones
35
Abundància (ind x 1oo trampes)

Resultats i discussió (continuació)
En conjunt, s’ha obtingut que l’abundància mitjana a l’illa és de 9,4 ind./100 paranys, encara que amb una important variabilitat anual, estacional, entre
diferents hàbitats, i en la composició de les diferents espècies.
Anualment s’han obtingut importants oscil·lacions en l’abundància de micromamífers. Aquestes oscil·lacions han ocorregut de manera semblant en
els diferents ecosistemes mostrejats, posant de manifest que hi ha algun factor determinant que afecta el conjunt de micromamífers de l’illa independentment de l’hàbitat on es trobin. Així, s’ha pogut determinar que mentre els anys 2015 i 2016 van mostrar elevades abundàncies de micromamífers,
l’any 2017 hi va haver una forta caiguda de les abundàncies en tots els hàbitats i l’any 2018 s’ha produït una recuperació important de les abundàncies,
igual per a tots els hàbitats mostrejats.

2015

30

2016
2017

25

2018

20
15
10
5
0

Alfori-pinar

Alfori-alzinar

Serra Morena

Grau-savinar

Grau-Santa
Madrona

Grau-Centre
Recepció

Tordonet

Total

CONILL (Oryctolagus cuniculus)

Distribució insular (abundància)

Distribució, descripció i biologia

Hàbitat

Distribució. Mundial: original de Espanya, Portugal, França, Marroc i Argèlia, ha sigut introduït a gran part del continent. Espanya:
a tota la península Ibèrica, Canàries i Balears.
Descripció: cos cobert de pelatge espès de color marró pàl·lid a
gris, tampany entre 33-50 cms. Biologia: introduït en època talaiòtica. Reproducció: de novembre a juny, però varia segons característiques climàtiques. Alimentació: herbívor que selecciona
plantes compostes de escassa talla.
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Resultats i discussió
El conill és una espècie important, tant des del punt de vista ecològic —és una presa habitual de les espècies predadores— com des del punt de vista
antròpic —és una espècie cinegètica—. Per això, s’ha considerat que és una espècie important per dur a terme el seu seguiment. El cens de conill es
duu a terme durant els mesos de novembre, desembre i gener, per mitjà de transsectes a tota la superfície insular i comptabilitzant latrines fresques
d’un mínim de 20 cm de diàmetre i amb més de 20 excrements. L’illa s’ha reticulat en quadrícules UTM 2,5x2,5 km2, cadascuna de les quals s’ha censat
mitjançant un transsecte de longitud variable. En el conjunt dels transsectes, s’han dut a terme 138,6 km (un transsecte per quadrícula). La informació
obtinguda s’ha georeferenciat amb ajuda d’un GPS i totes les dades s’han indicat a una fitxa de camp especialment dissenyada per a això. Per estimar
l’abundància s’ha dut a terme a través d’un índex d’abundància (n. de latrines/km lineal) per a cada quadrícula UTM de 2,5x2,5 km2. En conjunt, s’han dut
a terme 117 transsectes dels 122 en què es divideix l’illa de Menorca. No s’han dut a terme transsectes a cinc quadrícules situades en municipis. S’han
comptabilitzat un total de 1.221 latrines en 32 dies de treball de camp.
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Conclusions
1. S’han censat 117 quadrícules UTM 2,5x2,5 km2, amb un total de 117 transsectes, amb una longitud total de 138,6
km i 1.121 latrines de conill.
2. El conill es distribueix per tota la superfície insular, encara que la seva abundància vària d’una zona a l’altra.
3. La seva abundància ha variat des de 0 fins a 59 latrines/km, amb el nombre més alt de quadrícules en l’interval
1-4 latrines/km.
4. Les àrees amb més abundància de conills han variat una mica en els darrers anys, amb la zona amb més abundància situada al sud del municipi de Ciutadella.
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Resultats i discussió (continuació)
Distribució
El conill es distribueix per gran part de la superfície insular, encara que la seva abundància vària d’una àrea a l’altra. Durant aquest any se n’ha detectat la presència en 98 quadrícules de les 117 prospectades (84 %), valors molt semblants als obtinguts en anys anteriors
(83 % l’any 2017; 70 % el 2016, i 82 % el 2015). L’absència de conills al 16 % de la superfície insular és possible que estigui relacionada amb la metodologia utilitzada, en la qual només es comptabilitza presència en les quadrícules amb latrines amb més de 20 excrements. És
probable que aquestes quadrícules amb detecció nul·la siguin àrees amb baixa abundància, la qual cosa, juntament amb el fet que es fa el cens en els mesos amb menor abundància de conills, dificulta la detecció de conill en algunes àrees.
Abundància
Tal com ja s’ha indicat, el cens es duu a terme en l’època de menor abundància estacional del conill, la qual cosa correspon als mesos de novembre, desembre i gener. L’abundància mitjana durant aquest any ha estat de 8,80 latrines/km lineal, un valor una mica superior
a l’obtingut en els tres anys anteriors (7,79 l’any 2015; 6,73 el 2016, i 6,64 el 2017). Segurament aquest increment és a causa de les bones condicions climàtiques de l’any 2018, amb altes precipitacions que afavoreixen el creixement de la vegetació i, per tant, de l’aliment
disponible per al conill.
Els valors d’abundància per quadrícula han variat entre 0 i 50 latrines/km, amb un 16,2 % de quadrícules sense presència (19 quadrícules), un 50,4 % de les quadrícules amb valors entre 1 i 10 (59 quadrícules), un 16,2 % amb valors entre 11 i 20 (19 quadrícules) i un 17,1 % de
quadrícules amb valors superiors a 21 latrines/km (20 quadrícules). Les zones de més abundància han tingut algunes variacions pel que fa a l’any passat:
a)
b)
c)
d)
e)
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La zona amb més abundància l’any 2017 se situava als voltants del municipi des Mercadal, àrea que aquest any ha patit un descens important.
L’àrea de Tirant ha incrementat l’abundància de conills i també s’ha desplaçat cap al nord fins a Cavalleria.
El Parc Natural de l’Albufera des Grau continua amb dos focus importants de conills, un a la zona de Mongofra Vell i un altre de situat cap al sud del parc.
A la franja costanera des de Binibèquer fins al sud d’Alaior hi continua havent una alta abundància de conills.
L’àrea sud del municipi de Ciutadella es converteix en la zona amb més abundància de conills (50 latrines/km), i aquesta abundància s’estén cap al nord i l’est.
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MART (Martes martes minoricensis)

Distribució insular (abundància)

Distribució, descripció i biologia

Hàbitat

Distribució. Mundial: restringida a Europa, des de la Península
Ibèrica i Europa central; també al Mediterrani. Espanya: únicament a una franja en el nord, des de Galícia fins Lleida, també a
Mallorca i Menorca. Descripció: uns 25 cms de alçada i 50 de
cap i cos, cap petit, potes curtes i espès pelatge marró fosc amb
gola i ventre crema groguenc. Biologia: subespècie endèmica de
Menorca. Reproducció: zel de juny a agost. Alimentació: omnívora.
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3,5
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Abundància mitjana

Distribució per municipis
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Típic habitant de zones boscoses,
però que a Menorca esta associada a quatre tipus d’hàbitats:
pinar, alzinar, garriga i penya-segats interiors (barrancs). Ocupa
hàbitats d’alta cobertura vegetal,
peró també àrees obertes.
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Resultats i discussió
Típic habitant de zones boscoses però que a Menorca està associat a quatre tipus d’hàbitats: pinar, alzinar, garriga o matoll mediterrani, i penya-segats
interiors (barrancs). Ocupa medis d’alta cobertura vegetal, però també àrees obertes.
El mart és una de les dues espècies de mamífers carnívors que hi ha a la reserva de biosfera de Menorca. Per conèixer la seva situació, l’any 2015
es va iniciar un programa de seguiment amb els objectius d’incrementar els coneixements sobre la seva distribució a l’illa, així com determinar-ne
l’abundància i les variacions interanuals. La metodologia de cens es basa en el comptatge d’excrements en transsectes. L’illa s’ha reticulat en quadrícules
UTM 2,5x2,5 km2, cadascuna de les quals ha estat censada mitjançant un transsecte de longitud variable segons la disponibilitat de camins adequats.
Els transsectes s’han dut a terme en camins existents, en els quals s’han comptabilitzat el nombre d’excrements. S’han dut a terme un total de 138,6 km
de transsectes al llarg de tota la superfície insular. La informació obtinguda s’ha georeferenciat amb ajuda d’un GPS i totes les dades s’han indicat a una
fitxa de camp especialment dissenyada per a això. Per estimar-ne l’abundància, s’ha dut a terme a través d’un índex d’abundància (n. d’excrements/km
lineal) per a cada quadrícula UTM de 2,5x2,5 km2.

0

2015

2016

2017

2018

Conclusions
1. S’han censat 117 quadrícules UTM 2,5x2,5 km2, amb un total de 117 transsectes amb una longitud total de 138,6 km
i 412 dejeccions de mart.
2. El mart posseeix una àmplia distribució a l’illa i ocupa al voltant del 69 % de la superfície insular, encara que és
escàs al sud-est.
3. La seva abundància ha variat des de 0 fins a 32 dejeccions/km, amb el major nombre de quadrícules en l’interval
1-2 dejeccions/km.
4. Les zones de més abundància se situen en una franja que va del nord al sud entre els municipis de Ciutadella i
Ferreries.
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Resultats i discussió (continuació)
En conjunt, s’han dut a terme 117 transsectes amb una distància de 138,6 km; s’han comptabilitzat 412 excrements, i s’ha desenvolupat en un total de 32 dies de treball de camp.
Distribució
Les dades de l’any 2018 mostren la presència del mart amb una àmplia distribució a l’illa. Ocupa un percentatge important de la superfície insular, al voltant del 69 %, tot i que no s’han trobat indicis de la seva presència en 36 quadrícules UTM 2,5x2,5 km2 (31 %). El fet de
no haver detectat dejeccions de mart en algunes quadrícules no vol dir que no hi sigui present, ja que en algunes quadrícules s’han detectat indicis de la seva presència.
Pel que fa a les dades obtingudes en els anys anteriors, s’ha observat un increment de distribució important: des del 33,6 % obtingut l’any 2015, al 46,9 % l’any 2016, el 56,4 % de l’any 2017, fins al 69 % de la superfície insular ocupada per marts aquest any.
La seva presència es troba molt distribuïda per tot el territori i augmenta cada any, encara que hi ha algunes àrees amb escassa presència al sud-est de l’illa i als voltants del municipi de Ciutadella. A la resta de l’illa es distribueix per la major part del territori.
Pel que fa a les escasses dades prèvies disponibles (any 1990), sembla que l’espècie ha ampliat la seva àrea de distribució per tot el territori, i sobretot cap a zones menys boscoses, ja que les dades disponibles de l’any 1990 mostraven que era absent en un 54 % del
territori insular. Pel que fa a aquestes dades, l’espècie continua sent escassa als dos extrems de l’illa, però sembla que s’ha estès per gairebé tot l’interior insular. Tot això indueix a pensar que la presència del mart a l’illa és contínua, encara que en algunes àrees la seva
baixa abundància hagi dificultat la detecció de dejeccions.
Abundància
L’abundància —mesurada com a nombre de dejeccions per quilòmetre de transsecte lineal— ha variat des de 0 fins a un màxim de 32, amb un valor mitjà de 3,00 dejeccions/km. Les dades obtingudes mostren que al 36 % de les quadrícules mostrejades no hi ha marts
i que al 23 % de les quadrícules s’han trobat valors baixos d’abundància d’entre 1-2 dejeccions/km. Els valors intermedis d’abundància, d’entre 2-4 dejeccions/km, s’han trobat al 18 % de les quadrícules, mentre que els valors d’abundància alts (>4 dejeccions/km) s’han
detectat al 28 % de les quadrícules. Aquestes àrees de més abundància s’han incrementat bastant pel que fa a l’any anterior i se situen principalment en tres àrees:
• Àmplia zona que abasta del nord al sud del centre del municipi de Ciutadella i s’estén cap as Mercadal.
• Àrees boscoses del sud d’Alaior i es Mercadal, on s’han obtingut abundàncies entre 6-11 dejeccions/km, encara que amb un valor extrem de 32 dejeccions/km.
• Zona situada a l’interior del Parc Natural de l’Albufera des Grau, amb valors màxims de 15 dejeccions/km.
Variacions interanuals
Pel que fa a les dades de l’any 2015, s’ha obtingut un nombre més alt de dejeccions totals i un increment del valor mitjà que ha passat de 0,70 dejeccions/km l’any 2015 a 1,36 dejeccions/km el 2016, 1,83 dejeccions/km el 2017 i 3 dejeccions/km obtingudes aquest any.
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Divulgació i educació ambiental

4

La divulgació i l’educació ambiental han continuat incrementant la seva aportació en les actuacions que es
duen a terme a la reserva de biosfera de Menorca, especialment aquest any en què se celebren els 25 anys de la
declaració de Menorca com a reserva de biosfera. Aquest
increment s’ha materialitzat amb la incorporació a l’equip
de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera d’una persona
especialitzada en comunicació, i amb un increment durant
tot l’any de les activitats d’educació ambiental.
A la col·lecció «Quaderns didàctics. Menorca Reserva
de Biosfera» s’han editat dos nous quaderns que tracten
sobre aspectes de la biodiversitat terrestre i sobre la biodiversitat marina, i s’han iniciat dues noves col·leccions
com a suport a l’educació ambiental dels més petits, una
col·lecció de quaderns de camp i una altra de contes. S’ha
fet de nou la cartelleria d’un itinerari didàctic situat a la
finca d’Alforí de Dalt, han augmentat fins a 15 el nombre
dels tallers ambientals que organitza l’Agència Menorca
Reserva de Biosfera i s’han incrementat molt la quantitat
de les notícies en web, xarxes socials i diaris. També s’ha
iniciat una nova publicació trimestral en la qual s’exposen
diferents aspectes sobre la reserva de biosfera de Menorca anomenada Ona.
Presentació de dos dels quaderns sobre biodiversitat elaborats amb el suport de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears.
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4.1 Publicacions
Entre. les diferents col·leccions de què disposa l’Agència Menorca Reserva de Biosfera per donar a conèixer els
valors que hi ha a l’illa, durant aquest any han aparegut
tres noves col·leccions. En primer lloc, com a suport als
tallers dirigits als centres educatius, la col·lecció «Quaderns
de camp. Menorca Reserva de Biosfera», que ha editat
tres quaderns: Finca Alforí de Dalt. Els ramaders del bosc;
Finca Alforí de Dalt. El Lloc menorquí, i Finca Alforí de
Dalt. Rastres del bosc. Aquests tres quaderns han comptat amb la col·laboració de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears. Els
quaderns tracten de diferents aspectes de la reserva de
biosfera i han de servir de quaderns de treball durant les
activitats al medi natural.
En la mateixa direcció de donar suport als tallers per
als centres educatius però adreçats als més petits, s’ha
iniciat una nova col·lecció anomenada «Contes Menorca
Reserva de Biosfera», que ha editat el seu primer número:
El bosc de les emocions. En aquest primer conte de la
col·lecció es narra la història d’una eruga que va descobrint diferents emocions a través dels seus primers dies
de vida al camp.
Una tercera publicació que ha aparegut aquest any
és una revista periòdica trimestral anomenada Ona, en la
qual s’exposen diferents actuacions i notícies que passen a
l’àmbit de la reserva de biosfera, inclosos aspectes relacionats amb la biodiversitat. Durant l’any 2018 se n’han editat
dos números, un a la primavera i un altre a la tardor, i es
pretén que surtin un parell de números a l’any.
Continuant amb la col·lecció iniciada l’any passat
«Quaderns didàctics Menorca Reserva de Biosfera», en la
qual ja hi ha editats tres quaderns, aquest any s’han editat
dos quaderns més dedicats a la biodiversitat de la reserva
de biosfera, un que tracta sobre la biodiversitat terrestre i
un altre sobre la biodiversitat marina.
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4.2 Itineraris didàctics e interpretatius
Dins de la infraestructura que s’ha creat en els darrers
anys al servei de la difusió de la biodiversitat, hi ha una sèrie d’itineraris didàctics situats en diferents hàbitats de l’illa.
En total, hi ha sis itineraris: Flora d’Alforí; Flora del Pas d’en
Revull; Flora des Torretó; El bosc d’Alfori; Flora de Santa
Eularieta, i Basses temporals de Santa Eularieta.
Continuant amb el treball d’arreglar la cartelleria existent, aquest any s’ha reposat completament tota la cartelleria de l’itinerari Flora d’Alforí. Per a això s’ha dut a terme
un disseny nou de la cartelleria en el qual apareix una fotografia de cada espècie i el seu nom en diferents idiomes.
En total, s’han instal·lat 15 cartells situats en el trajecte que
va des de l’aparcament d’Alforí fins a la platja del Pilar.
Aquestes actuacions s’han pogut dur a terme gràcies al
conveni de col·laboració que hi ha entre el Consell Insular
de Menorca i l’Organisme Autònom de Parcs Nacionals,
que és el propietari de la finca però que des de fa uns anys
n’atorga la gestió al Consell Insular.

Instal·lació de la nova cartelleria situada a la finca d’Alforí i que mostra una representació de la flora que hi ha a l’illa.
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4.3 Comunicació
Els treballs de comunicació dels diferents projectes de
l’Agència Menorca Reserva de Biosfera s’han incrementat
amb la incorporació d’un tècnic en comunicació que ha
permès elaborar i divulgar un nombre més alt d’actuacions i projectes, tant al web de la Reserva de Biosfera com
a través de les xarxes socials. Així, durant aquest any s’han
elaborat onze notícies sobre biodiversitat que s’han difós
a través de web, xarxes socials, diaris locals, ràdios i televisions. També s’ha elaborat un article que s’ha publicat a
la revista digital Es Busqueret i que tractava del Programa
de Seguiment de la Biodiversitat a la Reserva de Biosfera
de Menorca. Els reportatges audiovisuals es poden descarregar del canal de YouTube de la Reserva de Biosfera
de Menorca (https://www.youtube.com/channel/ucdsuzftn1b1dlxo0xqrriaa)
Una altra línia de comunicació i divulgació important és
a través de l’elaboració i la publicació d’informes tècnics
sobre aspectes rellevants. Durant aquest any s’han dut a
terme vuit informes tècnics elaborats per personal propi —sobre aspectes del seguiment de la biodiversitat— i
quinze informes més d’investigadors externs. Tots aquests
informes tècnics estan disponibles lliurement al web de la
Reserva a l’apartat de documentació (http://www.menorcabiosfera.org/publicacions/llistat.aspx?tipo=doc).

Desenvolupament d’una de les jornades del cicle de conferències «Una illa, una mar», duta a terme al municipi de Fornells.

Finalment, s’ha col·laborat amb l’Estació de Recerca Jaume Ferrer i la Fundació per a la Preservació de Menorca
en la celebració d’un cicle de conferències sobre el medi
marí anomenat «Una illa, una mar», que durant quatre mesos ha organitzat sis taules rodones en què han participat
més de 30 ponents experts en diferents àmbits del medi
marí.

Cartell d’informació del cicle de conferències sobre la mar.
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Acte central de la celebració dels 25 anys de la reserva de biosfera de Menorca dut a
terme al teatre de Maó.

4.4 Educació ambiental

Tallers biodiversitat

Durant aquest any s’ha continuat comptant amb un
tècnic en educació ambiental gràcies a la renovació d’un
conveni de col·laboració amb la Direcció General d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de
les Illes Balears. L’objectiu d’aquesta col·laboració és dur
a terme un projecte de centres ecoambientals i desenvolupar activitats d’educació ambiental als centres escolars
de l’illa.
En total, en el curs escolar 2017/18 es van oferir 15 tallers i en el curs escolar 2018/19 s’han tornat a oferir un total de 15 tallers, centrats principalment a donar a conèixer
què és una reserva de biosfera i quins valors té la reserva
de biosfera de Menorca; la biodiversitat de la reserva de
biosfera, i els valors de la finca d’Alforí de Dalt. Del total de
tallers, durant aquest any s’han incrementat el nombre de
tallers sobre temes de biodiversitat, ja que han passat dels
vuit que es van dur a terme l’any 2017 als nou d’aquest any.

Nº tallers

Nº alumnes

Descobrim la diversitat florística

13

303

La nostra biodiversitat

17

360

Perquè el futur necessita el bosc?

8

191

Pintem Menorca Biosfera

11

199

Espècies invasores

17

340

Quanta vida hi ha a una bassa
temporal

9

218

El joc dels rastres

15

362

Alforí: itinerari escolar de l’interior
a la costa

7

120

Alforí: animals del bosc

17

402

Total-Biodiversitat

100

2.495

Total tallers- Salut Jove i Cultura

178

3.757

2.495

2018

100

2.231

2017

92

Alumnes

1.471

2016

Tallers totals
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Variacions del nombre total de tallers duts a terme per l’Agència Menorca Reserva de
Biosfera i del nombre d’alumnes que han fet aquests tallers entre els anys 2016 i 2018.

Les dades presentades es refereixen a l’any 2018, que
inclou part dels cursos escolars 2017/18 i 2018/19. L’Agència
Reserva de Biosfera va dur a terme —dins del Programa
Salut Jove i Cultura— 178 tallers en total, que van ser rebuts
per 3.757 alumnes. D’aquests, es van dur a terme 100 tallers per a 2.495 alumnes relatius a temes de biodiversitat.
Tal com s’aprecia al gràfic adjunt, tant el nombre de
tallers totals que s’han dut a terme com el nombre d’alumnes que han passat pels diferents tallers s’han incrementat
des de l’any 2016 fins al 2018.
Els tallers han tingut una acollida excel·lent per la comunitat educativa, igual que els quaderns que s’han editat
per emplenar el desenvolupament de les activitats.

Per al desenvolupament d’una de les activitats dirigida a alumnes de 3 a 5 anys, s’han dissenyat uns titelles que ajuden al desenvolupament de l’activitat.
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Planificació
Les línies de planificació iniciades l’any 2018 han estat
tres. D’una banda, una proposta a la Unesco per dur a terme l’ampliació cap a la mar i la rezonificació de la reserva
de biosfera de Menorca, una proposta que té l’objectiu
de mostrar el valor real que té el medi marí en la reserva.
Aquesta proposta ja ha estat aprovada pel Comitè Espanyol del Programa MAB i ha de ser ratificada l’any 2019 pel
Consell Internacional de Coordinació a París.
L’elaboració d’un pla d’acció de la reserva era una prioritat que s’havia de dur a terme des de fa anys. Durant
aquest any s’ha elaborat una proposta de prioritats fins a
l’any 2025, que ha d’aprovar el Consell Insular l’any 2019.
Continuant amb diferents línies de planificació, s’ha iniciat una primera fase per a l’elaboració d’un programa de
recerca en la reserva que ha d’indicar les prioritats que
s’han de tenir en compte per als anys que venen.
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5.1 Ampliació de la reserva de biosfera cap a la mar
Des de fa uns anys s’havia parlat de la possibilitat
d’ampliar la reserva de biosfera de Menorca cap a la mar,
la qual cosa semblava lògic donada la seva situació enmig
de la mar Mediterrània, encara que en cap moment s’havien iniciat els treball per a això. Un requeriment per part
de la Unesco després de la presentació de l’informe quinquennal de la reserva va ser el detonant perquè s’iniciessin
els treballs previs per sol·licitar l’ampliació de la reserva
cap a la mar i la seva rezonificació.

Amb aquest informe positiu, el següent pas és l’aprovació definitiva, que s’haurà de fer el mes de juny de 2019 a
la reunió del Consell Internacional de Coordinació a París.

Els treballs previs van consistir en la contractació externa d’un tècnic per elaborar una memòria tècnica —amb la
petició del Consell Insular de Menorca a la Unesco perquè
s’ampliï la reserva de biosfera cap a la mar— i en l’engegada d’una consulta pública a totes les persones i entitats
relacionades amb la reserva perquè poguessin manifestar
la seva opinió sobre aquest tema.
La proposta de delimitació ha estat dissenyada a partir
de criteris tècnics i ha comptat amb la participació activa
de tota la societat menorquina i, especialment, de les tres
confraries de pescadors de Menorca, del Consell Social
i del Consell Científic de la Reserva de Biosfera. A més,
la proposta del Consell Insular ha comptat amb el suport
explícit de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa
i de la Mar del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació
i Medi Ambient, i de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears.
La nova delimitació consisteix a ampliar la reserva des
de les 71.191 hectàrees actuals fins a 514.485 hectàrees.
Aquesta proposta incorpora la zona marina que envolta
l’illa des de la costa fins a les 12 milles nàutiques. Així, es
delimiten dues zones nucli marines: l’una, al Parc Natural
de l’Albufera des Grau, i l’altra, a la Reserva Marina del
Nord de Menorca. Aquesta ampliació servirà per aplicar
millor polítiques de sostenibilitat en el medi marí.
Després que el Consell Insular aprovés la proposta, el
Consell Científic del Comitè Espanyol del programa MAB
de la Unesco en una reunió celebrada a Madrid el mes de
juny ha declarat favorable la proposta d’ampliació i rezonificació de la reserva de biosfera de Menorca elaborada
pel Consell Insular de Menorca.
Proposta d’ampliació i rezonificació de la reserva de biosfera de Menorca que està en espera d’aprovació per la Unesco l’any 2019.

Estratègia de Conservació de la Biodiversitat a la reserva de biosfera de Menorca. Memòria d’actuacions any 2018

71

5.2 Pla d’Acció de la Reserva de Biosfera de Menorca
Durant els anys 2017 i 2018 s’han dut a terme els treballs
previs per a l’elaboració del Pla d’Acció de la Reserva de
Biosfera de Menorca, un document que ha d’orientar les
actuacions que cal prioritzar fins a l’any 2025.
L’elaboració d’aquest document s’ha encarregat a l’empresa Lavola i s’estructura sobre el marc dels 17 objectius del desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda
2030 de la Unesco. Es tracta d’un document programàtic
que delimita les línies d’acció i els projectes que s’haurien
d’executar fins a l’any 2025 perquè Menorca avanci cap
a la sostenibilitat a través de les iniciatives ja existents i la
proposta de nous projectes.
És un pla d’acció pioner a la reserva de biosfera de Menorca i és necessari per complir les directrius del Programa MAB de la Unesco. Treballant sobre sis objectius principals, suposarà una oportunitat per continuar emprenent
accions cap al desenvolupament humà i mediambiental
diferenciat d’altres llocs, més sostenible i més compatible amb la conservació del patrimoni natural i cultural de
Menorca.
El pla s’ha dut a terme sota un procés participatiu que s’ha
desenvolupat al llarg de tota l’elaboració, per mitjà de tallers sectorials i de diferents sessions del Consell Científic i
del Consell Social de la Reserva de Biosfera de Menorca.
El dia 1 d’octubre s’ha presentat públicament un esborrany
final i s’ha obert un període d’exposició pública perquè tot
aquell que vulgui exposar el seu punt de vista en tengui
ocasió. La seva aprovació final segurament serà l’any 2019

5.3 Programa de Recerca de la Reserva de Biosfera de
Menorca
Durant aquest any s’ha elaborat la primera fase del Programa de Recerca de la Reserva de Biosfera de Menorca,
que neix amb la finalitat de definir les prioritats de recerca
a l’illa. Entre els seus objectius principals destaquen determinar la funció logística, elaborar un catàleg de centres de
recerca de Menorca, dissenyar les fórmules que la recerca ha de dur a terme a Menorca, elaborar un catàleg de
temàtiques prioritàries i definir les connexions en un marc
territorial més ampli.
Durant aquest any 2018 s’han dut a terme les actuacions
següents:
• Recerca d’antecedents i documentació.
• Coordinació amb altres plans.
• Inventari de recursos i centres existents.
• Inventari de seguiment i recerques.
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• Anàlisi de la recerca i el seguiment en els darrers 25
anys.
• Entrevista a personatges destacats.
• Detecció de debilitats que cal millorar.
• Desenvolupament d’un full de ruta.
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