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Títol: El picaplatges camanegre a les Illes Balears: estima poblacional, cartografia i estat 
de conservació 

Autories: Jordi Serapio Riera (GEN-GOB Eivissa); Manuel Suárez Verger (GOB Mallorca); 
Javier Méndez Chavero (Societat Ornitològica de Menorca) 

Adreça de contacte: info@jordiserapio.com 
 
Període de realització: 2017-2018 

Resum: Entre els anys 2017 i 2018 s'ha desenvolupat, en el marc d'un projecte impulsat 
per la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi 
Ambient, Agricultura i Pesca, un treball per a conèixer l'estat de conservació actual del 
picaplatges camanegre (Charadrius alexandrinus) al conjunt de les Illes Balears, i 
quantificar la seua població reproductora i hivernant. Es presenta un resum dels 
resultats obtinguts en l'àmbit quantitatiu per a cadascuna de les illes, cartografia sobre 
la distribució actual de les àrees de nidificació, i es discuteix sobre la conservació 
d'aquesta espècie emblemàtica al llarg del territori balear. 
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Títol: Factores que afectan a la supervivencia y éxito reproductor del paíño 
mediterráneo 
 
Autories: *Ana Sanz Aguilar, UIB-IMEDEA; Andreu Rotger, Museo delle Science 
TRENTO; José Manuel Igual, IMEDEA; Ana Payo Payo, Univ. Aberdeen; Virginia Picorelli, 
RRNN es Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent; Mariana Viñas, Conselleria de Medi 
Ambient de les Illes Balears; Esteban Cardona, Conselleria de Medi Ambient de les Illes 
Balears; Oliver Martínez, Conselleria de Medi Ambient de les Illes Balears; Eduardo 
Minués, Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, Generalitat 
Valenciana; José Santamaría, Parc Natural de la Serra Gelada, Alfaz del Pi, Alacant, 
Generalitat Valenciana; José Luis Linares, Parc Natural de la Serra Gelada, Alfaz del Pi, 
Alacant, Generalitat Valenciana; Enrique Marco, Centre de Recuperació de Fauna de 
Santa Faz, Alacant, Generalitat Valenciana; Giacomo Tavecchia, IMEDEA 
 
Adreça de contacte: ana.sanzaguilar@gmail.com 
 
Període de realització: 1993-En curs 

Resum: Desde 1993 y 2014 las colonias de Paíño Europeo Hydrobates pelagicus 
melitensis de la isla de Benidorm (Alacant) y la isla de s’Espartar (Eivissa) han sido 
estudiadas ininterrumpidamente mediante seguimiento de nidos y captura-recaptura 
de adultos reproductores y pollos. Dicho seguimiento detallado ha permitido conocer la 
dinámica de sus poblaciones y cómo factores individuales (como la edad o la 
experiencia reproductora) y factores ambientales (como la presencia de depredadores 
y parásitos) influyen en la demografía de esta especie. Los resultados muestran como la 
supervivencia y éxito reproductor aumenta con la edad y experiencia reproductora, 
detectándose una pequeña bajada en éxito reproductor por senescencia. La principal 
especie depredadora de la isla de Benidorm Larus michahellis influencia negativamente 
tanto la supervivencia como el éxito reproductor. Medidas de conservación, como la 
instalación de cajas nido o el control de gaviotas depredadoras, han resultado 
altamente efectivas. Finalmente, la abundancia de garrapatas blandas Ornithodoros 
maritimus en algunas colonias, como el interior de la cueva de s’Espartar, causa una 
gran mortalidad de pollos de paíño y podría ocasionar una reducción de la 
supervivencia adulta, aunque no se descarta una dispersión a otras zonas. Durante los 
últimos años la presencia de estas garrapatas podría estar aumentando en Benidorm, lo 
que supone una nueva amenaza para la especie. 
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Títol: Where do they go during incubation shifts? Breeding storm petrels (Hydrobates 
pelagicus melitensis) cover long distances to feed themeselves 
 
Autories: *Andreu Rotger, Vertebrate Zoology Section, Museo delle Scienze (MUSE), 
Trento, Italy; Alfonso Sola, Animal Demography and Ecology Unit (GEDA), IMEDEA 
(CSIC-UIB); Giacomo Tavecchia, Animal Demography and Ecology Unit (GEDA), IMEDEA 
(CSIC-UIB); José Manuel Igual, Animal Demography and Ecology Unit (GEDA), IMEDEA 
(CSIC-UIB); Virginia Picorelli (RRNN es Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent, Ana 
Sanz-Aguilar, Animal Demography and Ecology Unit (GEDA), IMEDEA (CSIC-UIB) 
 
Adreça de contacte: (no facilitada) 
 
Període de realització: 2019-En curs 

Resum: Identifying foraging areas is fundamental to detect the demographic drivers of 
a species and ultimately to plan conservation measures. However, for some species, 
such as small pelagic seabirds little is known about their spatial ecology, consequently 
their routes to foraging grounds are difficult to locate and still remain largely unknown. 
We used miniaturized GPS devices (~0.95 g) to study foraging movements of 
Mediterranean Storm Petrels Hydrobates pelagicus melitensis during the incubation 
period in three important island colonies from the western Mediterranean. A total of 36 
complete foraging trips during 2019 and 2020 were recorded (22 trips from Benidorm 
Island (Benidorm), 9 trips from s'Espartar (Eivissa), and 5 trips from na Pobra (Cabrera). 
We measured for first time in this subspecies home-range, foraging areas and the 
degree of overlap among individuals. In addition, we were able to differentiate 
foraging/resting from flying/travelling activities and infer potential foraging areas. All 
tracked birds returned to the colony of Benidorm but two desertions were occurred 
both in s'Espartar and na Pobra. Foraging trips lasted between 1 and 4.5 days with total 
distance travelled ranging between 303.14 and 1,726.53 km in Benidorm. Individuals 
from s'Espartar showed trips duration between 2.75 and 5 days and travelled between 
762.35 and 1,411.83km. Otherwise na Pobra colony presented trips which lasted 
between 2 and 4 days and the distance travelled ranging between 415.95 and 1,308.59 
km. The visited areas covered the whole south-western part of the Mediterranean Sea. 
Foraging areas of individuals tracked in Benidorm were located at the Alboran Sea and 
Cartagena Canyons while individuals from Balearic Islands showed higher variability and 
also included areas near Algeria, Balearic Islands and the Ebre Delta. 
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Títol: Noves aus reproductores a Menorca al segle XXI 
 
Autories: *Javier Méndez Chavero (Societat Ornitològica de Menorca) 
 
Adreça de contacte: xabiermendez@hotmail.com 
 
Període de realització: 1997-2020 
 
Resum: Al llarg del que duem de segle XXI s'han detectat dènou noves espècies d'aus 
nidificants a l'illa de Menorca. La major part d’aquestes han establert poblacions 
sedentàries i han continuant criant i ampliant la seva distribució i/o població des de la 
primera dada de cria de què disposem, mentre que d’altres han estat cries puntuals o 
aleatòries en el temps. Espècies tan emblemàtiques com el rabassot menut Aythya 
nyroca, l’ànec de bec vermell Netta rufina, l’àneda griseta Mareca strepera, l'agró roig 
Ardea purpurea, el suís Ixobrychus minutus, el bec d’alena Recurvirostra avosetta, el 
mussol reial Asio otus, l'estornell negre Sturnus unicolor, el busqueret de garriga Sylvia 
subalpina o l'arpella d'aigua Circus aeroginosus entre d'altres, han passat a formar part 
de la comunitat d'aus nidificants a la Reserva de Biosfera de Menorca. Un fet històric si 
tenim en compte el curt període de temps i el nombre d'espècies a què fem referència, 
més encara si tenim en compte que ha estat un fet natural, només una formaria part 
del grup de les aus exòtiques i hauria estat introduïda per l'home, i que això no ha 
implicat fins aleshores la desaparició de cap de les antigues espècies nidificants. Els 
objectius d’aquesta contribució oral serien: donar a conèixer aquest fet al món científic, 
presentar una per una les diferents espècies i les dades del seguiment que s’ha fet a 
moltes d’elles, presentar un recull cronològic de totes les dades de cria de què 
disposem per a cadascuna, mostrar com han evolucionat en el temps pel que fa a la 
seva distribució i les seves poblacions nidificants, identificar possibles causes i veure 
què ha suposat aquest fet per l’illa de Menorca, la seva biodiversitat i els seus hàbitats. 
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Títol: Quines fonts de variabilitat isotòpica de la xarxa tròfica marina són importants 
per tal d’interpretar correctament la dieta de les aus marines? 
 
Autories: *Aina Giner-Navas, Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) i 
Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de 
Barcelona; Leia Navarro-Herrero, Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) i 
Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de 
Barcelona; Clara Sisquella-Andrés, Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) i 
Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de 
Barcelona; Luís Cardona, Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) i Departament de 
Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de Barcelona; Jacob 
González-Solís, Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) i Departament de Biologia 
Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de Barcelona 
 
Adreça de contacte: aina.giner@gmail.com 
 
Període de realització: 2012-2017 
 
Resum: L'anàlisi d'isòtops estables és una eina molt útil per estudiar les relacions 
tròfiques entre diferents organismes, ja que els isòtops estables de les preses s'integren 
de forma predictible en els teixits dels consumidors, i per tant permeten entendre la 
contribució de les diferents preses en la dieta dels predadors. No obstant això, diverses 
fonts de variabilitat isotòpica, com ara diferències regionals en els cicles biogeoquímics, 
el grup funcional, la mida, la fondària i la distància a la costa, poden alterar aquesta 
relació i esbiaixar-ne la interpretació. És per això que per tal d'estudiar l'ecologia tròfica 
de les aus marines a través dels seus valors isotòpics cal primer conèixer les fonts de 
variabilitat isotòpica de les seves preses. Per poder entendre aquesta variabilitat en el 
mar catalano-balear i la conca algeriana, hem analitzat 192 mostres de múscul de 
cefalòpodes i peixos de sis localitats distribuïdes al llarg de la costa catalana i l'arxipèlag 
balear. A més, hem analitzat 161 mostres de plasma de 81 individus de baldriga 
cendrosa (Calonectris diomedea) que crien a Menorca i hem relacionat els seus valors 
isotòpics amb els moviments d'alimentació mitjançant dispositius GPS. Els valors 
isotòpics de les preses analitzades indiquen diferències entre algunes de les regions 
considerades. Peixos, cefalòpodes i aus marines van presentar valors de N més alts a la 
costa catalana que a les balears. El valor de la raó isotòpica del N de les preses i per 
espècie va augmentar amb la mida de l'exemplar, la fondària de pesca i la distància a la 
costa; mentre que el del C va augmentar amb la mida però va disminuir amb la fondària 
i la distància a la costa. Els resultats obtinguts demostren que és fonamental considerar 
aquestes fonts de variabilitat isotòpiques per tal de poder interpretar correctament els 
valors isotòpics dels predadors. 
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Títol: Variabilitat en la dieta de la baldriga cendrosa com a indicador de les dinàmiques 
de l'ecologia de l'espècie 
 
Autories: Clara Sisquella-Andrés, Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) i 
Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de 
Barcelona; Leia Navarro-Herrero, Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) i 
Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de 
Barcelona; Aina Giner-Navas, Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) i 
Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de 
Barcelona; Jacob González-Solís, Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) i 
Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de 
Barcelona 
 
Adreça de contacte: clarasisquell@hotmail.com 
 
Període de realització: 2012-2019 
 
Resum: La majoria d'aus marines són depredadors apicals de les xarxes tròfiques 
marines. Per tant, estudiar la seva dieta ens pot informar sobre l'estructura d'aquestes 
xarxes, la seva dinàmica en l'espai i el temps, així com d'alguns impactes antropogènics 
com ara l'activitat pesquera. Per tal d'estudiar aquests aspectes vam analitzar la dieta 
de la baldriga cendrosa (Calonectris diomedea) de la colònia de cria més important del 
mar Balear, a cala Morell (Menorca), durant els darrers vuit anys. Per a l'estudi de la 
dieta convencional, vam analitzar 129 mostres de regurgitats espontanis i rentats 
estomacals de 88 individus. Per a l'estudi isotòpic de la dieta, vam analitzar els isòtops 
estables de C i N de 161 mostres de plasma provinents de 81 individus, tots ells 
prèviament instrumentats amb dispositius GPS. L'anàlisi dels regurgitats mostra que la 
baldriga cendrosa és una espècie fonamentalment piscívora, que sovint pot 
complementar la dieta amb cefalòpodes i puntualment amb crustacis. Les preses més 
importants van ser el seitó (Engraulis encrasicolus), l'agulla (Belone belone), l'alatxa 
(Sardinella aurita) i la sardina (Sardina pilchardus). Els isòtops estables de plasma van 
fluctuar entre anys. Entre sexes, la raó isotòpica de N va ser més elevada en mascles 
que en femelles. La raó isotòpica de N va ser menor en els ocells que van alimentar-se 
al canal de Menorca respecte a aquells que ho van fer a la costa catalana o altres 
indrets. L'estudi de dieta convencional mostra que les baldrigues cendroses s'alimenten 
fonamentalment de peixos clupeïformes, mentre que l'estudi d'isòtops estables posa de 
manifest que la dieta pot variar d'un any a l'altre. Aquesta variació en la dieta 
probablement és deguda a la productivitat anual i l'abundància i distribució de les 
poblacions de preses, així com del possible consum de descarts resultat de la interacció 
de les baldrigues amb embarcacions pesqueres. 
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Títol: El marineret Hydrobates pelagicus a l'illa de l'Aire, Menorca 
 
Autories: *Santi Catchot Pons, Societat Ornitològica de Menorca (SOM) 
 
Adreça de contacte: scatchot@gmail.com 
 
Període de realització: 2019-En curs 

Resum: Exposar els resultats del cens realitzat a l'illa de l'Aire, de moment l’única 
colònia d'aquesta especie descoberta a Menorca. Les parelles es distribueixen en 
diversos nuclis i la majoria dels caus són de difícil accés, encara que s'anellen 
marinerets des de fa molts anys. 
Per realitzar el cens s'han emprat dues tècniques: seguiment mitjançant respostes a 
grabacions del reclam i càlculs de la població avaluant diverses jornades d'anellament. 
Els resultats de l'any 2019 ofereixen un mínim de 33 i un màxim de 70 parelles 
reproductores i els de l'any 2020 estan encara en curs. 
L'illa de l'Aire és la mes oriental de totes les colònies del Mediterrani occidental i, 
encara que numèricament és poc important, pot oferir en el futur interessants 
descobriments en la biología de l’espècie. 
També és molt remarcable que l'illa de l'Aire és un dels únics illots de les Balears on es 
reprodueixen les 6 espècies d'aus marines de la nostra mar. 
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Títol: Evolució de la població reproductora de l'àguila peixatera (Pandion haliaetus) a les Illes 
Balears i programa de marcatge d'exemplars amb anelles de colors 
 
Autories: *Rafel Triay Bagur, Societat Ornitològica de Menorca (SOM) 
 
Adreça de contacte: busqueret63@gmail.com 
 
Període de realització: 1980-En curs 

Resum: La població de les Illes Balears es trobava en una situació molt precària en els 
anys 80 amb sols 5-8 parelles reproductores. A partir de l'any 1985 la població va 
començar a recuperar-se fins arribar a un màxim de 18 parelles l'any 1999. A partir 
d'aquest any  la població va tornar a baixar fins a 13 parelles l'any 2007. Des d'aquest 
moment, amb l'aplicació de mesures de conservació dirigides especialment a evitar les 
morts per electrocució, la població ha tingut una tendència ascendent mantenint-se 
entre 22 i 25 parelles territorials durant els anys 2014 i 2019.   
L'any 1981 va ser anellat el primer poll a l'illa de Menorca. L'anellament va ser poc 
intensiu fins l'any 1997. Posteriorment han estat anellats pràcticament tots els polls 
que han nascut a l'illa de Menorca. A les illes de Mallorca i Cabrera aquesta tasca va 
començar l'any 2005, encara que sols amb una mostra de la població degut a la 
dificultat per poder accedir a tots els territoris de nidificació. S'utilitza una anella 
metàl·lica i una altra de color amb codis alfanumèrics.   
Fins l'any 2019 s'han anellat un total de 241 exemplars (221 polls en el niu i 20 adults), 
dels quals s'han controlat 67 exemplars (taxa de recuperació: 27,80 %). 
Durant el primer i segon any calendari, es detecten pocs exemplars a les Illes Balears, 
però a partir del tercer s'enregistra el retorn de la majoria d'ells. 
Una part dels adults reproductors tenen un comportament sedentari, si bé l'altra part 
es desplaça a llocs d'hivernada fora de les Balears dintre de la mateixa conca de la 
mediterrània occidental.  
Tots els joves nascuts i anellats a les Illes Balears i que s'han controlat com a nidificants, 
s'han reproduït a les mateixes illes. Sols hi ha una excepció confirmada d'un exemplar 
nascut a Cabrera reproduint-se a les Marismas del Odiel (Huelva).   
L'intercanvi d'exemplars entre les diferents illes Balears s'ha constatat com un fet 
habitual, o sigui que joves nascuts a una de les illes s'estan reproduint a qualsevol de les 
quatre que actualment hi té presència com a reproductor. 
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Títol: L’ús d’unitats autònomes de gravació de so per a  l’estudi de la migració post-
nupcial de l’abellerol (Merops apiaster) 
 
Autories: *Gerard Bota Cabau, Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya 
(CTFC); Juan Traba, Universidad Autónoma de Madrid; Francesc Sardà-Palomera, Centre 
de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC); David Giralt, Centre de Ciència i 
Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC); Cristian Pérez-Granados, National Institute for 
Science and Technology in Wetlands (INAU), Federal University of Mato Grosso (UFMT), 
Computational Bioacoustics Research Unit (CO.BRA) 
 
Adreça de contacte: gerard.bota@ctfc.cat 
 
Període de realització: 2017-2018 
 
Resum: L’ús d’unitats autònomes de gravació de so (ARU en les seves sigles en anglès) 
pel seguiment de la biodiversitat és un camp d’estudi en fort creixement a nivell 
mundial. En aquest treball avaluem, per primera vegada, l’ús del monitoratge acústic 
per caracteritzar el patró migratori diürn d’una espècie d’ocell, l’abellerol (Merops 
apiaster). Vam establir 3-4 estacions de control acústic diàries durant la migració post-
nupcial de l’11 d’agost al 21 de setembre de 2017 a la plana de Lleida. Vam utilitzar 
l’Índex d’Activitat Vocal (VAR en les seves sigles en anglès), definit com el nombre de 
cants per unitat de temps, com a índex de l’abundància d’abellerols per descriure el 
patró migratori diari i estacional de l’espècie. Els patrons de migració observats amb el 
seguiment acústic es van avaluar comparant la relació entre el VAR diari estimat per les 
ARU i les observacions diàries d’abellerols en llistes completes en la plataforma 
Ornitho.cat a Catalunya. Segons el VAR, la intensitat de la migració va augmentar 
setmanalment fins a la darrera setmana d’agost quan va assolir el màxim, i va disminuir 
fins als valors més baixos a finals de setembre. Es va detectar un nombre 
significativament més gran de cants a les primeres i darreres hores del dia. El VAR diari 
es va correlacionar significativament i positivament amb el percentatge d’observacions 
diàries incloses en les llistes completes d’Ornitho.cat. En general, els resultats 
demostren que el seguiment acústic pot proporcionar una alternativa efectiva i 
complementària pel seguiment de la migració d’ocells vocalment actius. 

mailto:gerard.bota@ctfc.cat


2n Congrés d’Ornitologia de les Terres de Parla Catalana   Illa del Llatzeret, Maó   10-12 d’octubre de 2020 
 

Títol: Avaluació del risc d’exposició a llavors tractades amb plaguicides en una 
comunitat d’ocells de la província de Girona 
 
Autories: *Carlos Santisteban Ortiz, Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de 
Catalunya (CTFC); David Giralt, CTFC; Gerard Carbonell, CTFC; Francesc Sardà-Palomera, 
CTFC; Manuel Eloy Ortiz, IREC-CSIC; Rafael Mateo, IREC-CSIC; François Mougeot, IREC-
CSIC; Gerard Bota, CTFC 
 
Adreça de contacte: carlos.santisteban@ctfc.es  
 
Període de realització: 2018-2019 
 
Resum: L'ús creixent de plaguicides és un dels principals problemes actuals derivats de 
la intensificació agrícola i que posa en risc la biodiversitat en aquests ambients. Un tipus 
particular d'aplicació de plaguicides és mitjançant l'ús de llavors blindades, llavors 
recobertes amb fungicides i/o insecticides per millorar-ne l’èxit de germinació. Sovint 
no queden totes ben enterrades després de la sembra, de manera que queden 
accessibles pels ocells i altres animals granívors. En aquest estudi s’ha estimat la 
quantitat de llavor que queda disponible pels ocells al llarg del temps en camps de 
cereal i colza de la província de Girona. També s’ha determinat quines espècies 
s’alimenten més en els camps i la persistència en el temps dels pesticides en les llavors. 
Aproximadament unes 160.000 llavors/ha de cereal i unes 18.000 llavors/ha de colza 
queden disponibles pels ocells després de la sembra, ja que no queden enterrades. 
Aquestes llavors van tardar 1 mes a desaparèixer en el cas del cereal i uns 10 dies en el 
cas de la colza. Fins a un total de 10 espècies d’ocells s’han observat amb molta 
freqüència en aquests camps, destacant especialment el pinsà comú (Fringilla coelebs). 
S’han trobat 3 tipus de fungicides en les diferents llavors, els quals han tardat entre 10 
dies i 2 mesos a degradar-se. Les llavors blindades de cereal tenen major potencial 
d’impacte negatiu sobre els ocells que les de colza perquè el cereal és un cultiu més 
abundant, queda molta llavor desenterrada i les llavors duren més temps en superfície. 
De cara al futur, caldria explorar formes de minimitzar aquesta problemàtica, com ara 
utilitzar productes menys tòxics en el blindatge i reduir la quantitat de llavor en 
superfície que queda als camps després de la sembra. 
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Període de realització: 2020-En curs 
 
Resum: Els ecosistemes riparis contenen una fracció substancial de la biodiversitat 
ornítica dels paisatges mediterranis. Alhora són hàbitats altament modificats per 
activitats antròpiques. Aquest estudi avalua l’efecte de l’estat de conservació del bosc 
de ribera i la matriu paisatgística sobre la diversitat d’ocells en el marc del Life ALNUS. 
La zona d’estudi comprèn les conques del riu Besòs, Alt Ter i Alt Segre. Es van 
seleccionar trams de bosc de ribera segons la superfície que ocupaven, l’estructura 
interna de l’hàbitat i la proporció de tres categories de matriu paisatgística: forestal, 
agrícola i urbana. El conjunt inicial de variables predictives ambientals es va simplificar 
mitjançant anàlisis discriminatoris de redundància (RDA), a partir de les quals es van 
elaborar GLM-mixt per avaluar el seva contribució en la distribució de la comunitat 
d’ocells. Els models resultants mostren una contribució important dels paisatges urbans 
i agrícoles en l’entrada d’espècies generalistes i ubiqüistes, malgrat retenen bona part 
dels especialistes forestals. Contràriament als resultats esperats, els especialistes 
forestals no mostraren una preferència per la matriu forestal, sinó pel mosaic bosc-
urbà-agrícola. A escala interna d’hàbitat (rodal), es va observar una relació positiva 
entre la complexitat estructural del bosc de ribera i la diversitat d’especialistes 
forestals, que s’associen positivament a una quantitat important d’arbres morts en peu 
i a una estructura vertical heterogènia. Els pícids són el grup taxonòmic i gremi ecològic 
més relacionats amb la maduresa i extensió de bosc de ribera. Constitueixen, així, bons 
indicadors a tenir en compte en la planificació forestal a escala de rodal. La restauració i 
gestió sostenible cap a una major maduresa i heterogeneïtat del bosc de ribera és 
essencial per mantenir comunitats diverses i complexes, de forma independent al grau 
d’humanització de l’entorn. Al respecte, la comunitat ornítica es pot utilitzar com a 
bioindicadora del grau de naturalitat dels sistemes riparis. 

mailto:jordi.camprodon@ctfc.cat


2n Congrés d’Ornitologia de les Terres de Parla Catalana   Illa del Llatzeret, Maó   10-12 d’octubre de 2020 
 

Títol: Canvis de dieta en espècies oportunistes: la dieta del gavià de potes grogues 
(Larus michahellis) a les illes Medes durant les darreres dècades inferida mitjançant 
l’anàlisi d’isòtops estables 
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Període de realització: 2004-2020 
 
Resum: Les activitats humanes han alterat en molts sentits les dinàmiques poblacionals 
de la fauna salvatge. L’aparició de noves fonts d’aliment d’origen antròpic proporcionen 
una font d’aliment previsible i abundant que pot induir canvis molt rellevants en la 
dinàmica poblacional de moltes espècies. Aquí, examinem la dieta d'una au marina 
oportunista i generalista, el gavià de potes grogues (Larus michahellis), que cria a les 
illes Medes (Girona), combinant anàlisis de dieta convencionals i isotòpiques. Des de 
l’any 2004 fins al 2020 hem mostrejat plomes de polls volantons, així com alguns 
regurgitats espontanis. També hem mostrejat uns pocs espècimens juvenils de museus i 
col·leccions privades, amb la finalitat d’inferir la dieta passada de l’espècie. Mitjançant 
les ràtios isotòpiques de carboni (δ13C), nitrogen (δ15N) i sofre (δ34S) en un model de 
mescla bayesià, vam reconstruir la dieta dels polls al llarg del mostreig distingint les 
proporcions de preses marines, residus provinents d’abocadors/escorxadors, i 
invertebrats terrestres. Aquesta reconstrucció isotòpica suggereix (a) una dieta 
eminentment ictiòfaga durant la major part del segle XX; (b) un augment rellevant de 
preses d’origen antròpic provinents del sector càrnic des de final de segle XX fins a 
l’actualitat; (c) una caiguda en el consum de preses marines al llarg de tot el període 
d’estudi; (d) lligat a un augment progressiu del consum de petits invertebrats errestres. 
Aquests canvis tròfics al llarg dels anys de mostreig es correlacionen amb la 
disponibilitat dels recursos respectius existent a la zona de l’Empordà, ja sigui en forma 
de descarts pesquers, tonatge aportat als abocadors i número d’escorxadors. 
Finalment, aquesta plasticitat tròfica dels gavians de les Medes es relaciona amb la seva 
dinàmica poblacional. Aquest coneixement és cabdal per a implementar accions de 
gestió i conservació que limitin la disponibilitat de recursos antropogènics, 
especialment quan es tracta d’espècies superabundants i conflictives, com el gavià de 
potes grogues. 
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Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de Barcelona 
 
Adreça de contacte: julia_romero_coll@hotmail.com 
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Resum: En moltes aus pelàgiques l’aparença externa dels individus juvenils és 
pràcticament indistingible a la dels adults, per la qual cosa, diferenciar els individus 
immadurs i adults és força complicat. Així mateix, la similitud morfològica entre els 
reproductors exitosos, fracassats o sabàtics dificulta la identificació del seu estatus 
reproductor a les colònies de cria. Diversos estudis contemplen que les aus poden 
desenvolupar plaques incubatrius (pèrdua de plomissol de la zona abdominal) en 
diferents graus segons l’edat i l’estatus reproductor, suggerint que és possible utilitzar 
aquesta característica per a distingir-los. L’objectiu de l’estudi és determinar si en la 
baldriga cendrosa (Calonectris diomedea) l’estat de desenvolupament de la placa 
incubatriu al llarg del període reproductor permet distingir l’edat i l’estatus reproductor 
dels individus. Vam registrar el desenvolupament de la placa incubatriu de 217 
individus de diferent edat i estatus reproductor capturats a cala Morell (Menorca) 
durant el període d’incubació del 2018 i 2019. Els resultats indiquen que el 
desenvolupament de la placa incubatriu difereix segons l’edat i l’estatus reproductor 
fins a la primera meitat del període d’incubació. La majoria dels adults en incubació 
(generalment > 6 anys) van perdre el 100% del plomissol, els immadurs de 5-6 anys van 
perdre fins al 75%, mentre que els de 3-4 anys no van presentar pèrdua. Els individus 
sabàtics i els fracassats no es poden diferenciar dels reproductors exitosos perquè en 
ambdós casos la placa incubatriu pot estar totalment desenvolupada. Per altra banda, 
la placa incubatriu dels mascles recreix abans que la de les femelles, probablement 
perquè els mascles solen fer el primer torn d’incubació. Per tant, tret d’algunes 
excepcions, el desenvolupament de la placa durant les primeres setmanes d’incubació 
és un mètode fiable per determinar les principals classes d’edat però no per poder 
definir l’estatus reproductor de la baldriga cendrosa al camp. 
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Resum: Bird migration is a surprising and effective ecological response used by many 
species to deal with temporal changes in the environment. While relatively well known, 
recent developments in technology and the exploration of less known aspects of 
migration are leading to exciting advances in this discipline. One of these emergent 
fields is nocturnal migration (NOCMIG) in which the development of different 
automatic recording devices and the increasing availability of bird identification 
resources are allowing information on nocturnal bird movement to become a promising 
source of information. In this work, we review recent information gathered from the 
Catalan NOCMIG network. We describe available information on species more 
commonly recorded during the night in Catalonia and compare these overall patterns 
with those already described in nearby areas such as France. Then we discuss the 
potential role of NOCMIG data for different groups of species. We first introduce the 
role of documenting and complementing migratory phenological information for true 
migratory groups of species such as waders, flamingos, flycatchers or cuckoos. Second, 
we discuss the role of NOCMIG data in providing information on potential regional and 
local movement patterns of local species in groups such as herons or rails. We also 
discuss the role of NOCMIG in documenting the populations of nocturnal species 
presence of nocturnal residents such as owls and nightjars. Finally, we introduce the 
limitations of this methodology and how they can be overcome in order to pave the 
way for a more effective and reliable use of this emergent methodology. 
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Resum: La polla blava Porphyrio porphyrio es va extingir al delta de l’Ebre als anys 1950, 
però a partir de 1993 va recolonitzar de manera natural aquest aiguamoll, fins a 
esdevenir una espècie comuna a principi del segle XXI. Aquest augment de la seva 
població ha comportat que l’espècie utilitzi tant les zones naturals com els arrossars al 
llarg del seu cicle vital. Gràcies al projecte Life DeltaLagoon, entre juliol de 2011 i abril 
de 2014 es van seguir 64 individus amb emissors de radioseguiment. Les localitzacions 
es van fer per triangulació i amb una periodicitat setmanal i es van poder calcular els 
dominis vital de 59 exemplars. Una part de les polles blaves marcades van migrar de les 
zones naturals als arrossars a partir de juny  i s’hi van establir fins al setembre, acabada 
la collita. Les polles blaves que només empraven les zones naturals (29 individus) van 
presentar dominis vitals més petits que les que de manera seqüencial empraven les 
zones naturals i els arrossars (30). D’altra banda, no es van trobar diferències sexuals en 
les mides dels dominis vitals en cap dels hàbitats emprats. Si bé els arrossars fan que la 
disponibilitat d’hàbitat de nidificació i d’alimentació per a la polla blava sigui major, això 
crea un conflicte important amb els arrossaires per les pèrdues econòmiques que els 
ocasionen. A banda de les diferents mesures que s’han implementat per reduir el seu 
impacte als arrossars, com ara la col·locació de tanques i sistemes per espantar-les, 
també s’ha comprovat que de manera il·legal s’han abatut diversos exemplars. Per això, 
la utilització dels arrossars per la polla blava podria incrementar-ne les taxes de 
mortalitat i funcionar com una trampa ecològica per a l’espècie al Delta. 
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Resum: El 2019 SEO/BirdLife va elaborar un pla multiespècies de recuperació, 
conservació i seguiment per a tots els rapinyaires diürns pel Govern de les Illes Balears. 
Actualment està en procés d’aprovació oficial, si bé ja s’ha començat a aplicar al 2020. 
Es centra en les espècies catalogades, concretament Milvus milvus i Aquila fasciata, que 
figuren en perill d'extinció i Aegypius monachus, Neophron percnopterus i Pandion 
haliaetus com a vulnerables. 
L’estat de conservació actual d’aquestes cinc espècies és favorable, tot i que les seves 
poblacions es consideren fràgils i s’han de sotmetre a mesures de conservació i 
vigilància per assegurar-ne la viabilitat. 
L’objectiu del pla és mantenir la comunitat de rapinyaires diürnes de Balears en un 
estat de conservació favorable i treure les cinc espècies catalogades de la situació 
d’amenaça. 
S’han establert objectius demogràfics per a un escenari de deu anys: 
• Milvus milvus: augmentar fins a 150 parelles a Mallorca i fins a 135 a Menorca. 
• Neophron percnopterus: mantenir la població a Menorca (50 parelles) i Mallorca 
(1-2 parelles). 
• Aegypius monachus: augmentar a Mallorca fins a 60 parelles. 
• Pandion haliaetus: augmentar la població total fins a 35 parelles, amb 7 parelles 
a Menorca, 4 a Eivissa i la seva posterior recolonització a Formentera. 
• Aquila fasciata: Arribar a una població de 15 parelles. 
S’han establert objectius operatius per augmentar les seves taxes de supervivència i 
productivitat. A més, també s’han definit mesures específiques dedicades als 
rapinyaires migratoris, al seguiment de la població, participació, coordinació i difusió. 
El pla estableix mecanismes per a la seva aplicació i fa una estima dels costos per als 
cinc primers anys d’aplicació de 822.000 euros. 
Rep el nom de "Pla Terrasse" per homenatjar Michel Terrasse, un dels pioners en la 
conservació activa de les rapinyaires a Europa, que també ha deixat una empremta 
rellevant a les Balears. 
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Resum: S’ha analitzat l’evolució anual de la població total de 192 espècies censades 
cada gener a Catalunya (2009-2020), de les que s’ha seleccionat les espècies citades a la 
meitat o més del cens. Per a cada espècie analitzada (n=100) s’ha determinat una 
tendència generada pel programari TRIM, amb un valor de probabilitat associada, i un 
percentatge de canvi en el període 2009-2020. Només 5 espècies aquàtiques o marines 
hivernants han presentat una tendència estable en els darrers 12 anys: Cygnus olor, 
Porphyrio porphyrio, Gallinula chloropus, Burhinus oedicnemus i Tringa totanus. Un 34% 
de les espècies incrementen les seves poblacions hivernals (increment moderat n=21, 
fort n=13), 30 espècies presenten una tendència incerta i un 31% davallades fortes 
(n=13) o moderades (n=18). Les causes de les tendències a la baixa aparentment tenen 
a veure amb fenòmens globals i específics i algun factor local, com la dessecació 
hivernal de mig Delta de l’Ebre per la lluita del cargol poma. Baixen espècies que resten 
a hivernar més al nord (Vanellus vanellus-9,32%, Pluvialis apricaria -7,54%) o pròpies 
d’arrossars inundats i zones d’aiguamoll. Hi ha espècies en moderat declivi d’aigües 
dolces sotmeses a eutrofització, espècies invasores o contaminació.  Per contra, els 
limícoles litorals depenents de badies, hàbitats estables presenten increments 
moderats o acusats (P. squatarola, 2,05%; Calidris alpina, 3,27%). Espècies que 
presenten una dinàmica expansiva com Plegadis falcinellus (+24.25%) mostren 
increments molt significatius. Altres increments es justificarien perquè espècies 
migratòries a l’hivern es quedarien a hivernar per la bonança dels hiverns recents a 
causa del canvi climàtic (Ciconia cicona +8,57%, Nycticorax nycticorax +11,53%, 
Charadrius dubius, +18,69%). El cens hivernal i la seva anàlisi en el temps esdevé una 
eina vital per avaluar els impactes de fenòmens globals i locals en les nostres 
poblacions hivernants i una eina essencial per a la diagnosi i conservació. 
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Resum: A Catalunya, la presència d’aus protegides en edificis està regulada pel Decret 
Legislatiu 2/2008 de 15 d’abril, on s'indica que no es pot dur a terme cap intervenció 
que pugui afectar ni destruir cap lloc de nidificació o refugi i s’insisteix en què els nius i 
refugis també estan protegits fora de l'època de cria i encara que no estiguin ocupats. 
En cas que s'hagi de fer una actuació cal sol·licitar una autorització excepcional als 
Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya. En aquest context, l'ICO ajuda a protegir els nius dels ocells gràcies a la 
mobilització de la informació recollida per tres projectes de ciència ciutadana: 
orenetes.cat, nius.cat i ornitho.cat. Orenetes.cat, en marxa des de 2007, se centra en 
censar i localitzar nius d'Oreneta cuablanca (Delichon urbicum) mentre que nius.cat, en 
marxa des de 2013, es focalitza en el seguiment individual de la nidificació de qualsevol 
espècies d'ocell (conté dades de 122 espècies diferents). A ornitho.cat, un portal de 
recollida d'observacions faunístiques genèric, es va posar en marxa al 2020 un projecte 
específicament destinat a recollir dades sobre la localització de colònies de falciots. 
Tota aquesta informació (localitzacions d'uns 20 mil nius a l'any) s’afegeix a les dades 
recopilades gràcies a la col·laboració del cos d’Agents Rurals de Catalunya i l'associació 
Galanthus i es posa a disposició de l’administració (Generalitat i ajuntaments) gairebé 
en temps real a través del portal web visornius.cat. A més, des del mateix visor també 
hi ha disponible un servei de consulta online obert a tothom que informa de la possible 
presència de nius a indrets urbans on es vol fer alguna intervenció. Visornius.cat facilita 
que les dades repercuteixin directament en una millor conservació de la biodiversitat i, 
a més, incentiva una major participació en la recollida d'informació. 
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Resum: El sisó és una ocell propi de les pseudo-estepes cerealístiques, molt depenent 
de la presència de guarets, que ha sofert una  forta regressió en les darreres dècades. El 
marcatge amb emissors GPS entre 2009-2013 va posar de manifest que els sisons que 
crien als secans de la plana de Lleida passaven la major part del període post-
reproductor (agost- febrer) en zones de regadiu herbacis, al centre de la plana i fora de 
les Zones d’Especial Protecció per les Aus (ZEPA). Això s’atribuïa a la pràctica 
desaparició, a partir de l’inici de l’estiu, de cobertes vegetals adequades pel sisó a les 
zones de secà, degut a la manca de guarets i al llaurat prematur dels rostolls. En el marc 
de les mesures compensatòries establertes per la Declaració d’Impacte Ambiental del 
canal Segarra-Garrigues, des de 2014 la Generalitat de Catalunya ha anat arrendant 
finques agrícoles a les ZEPA de la plana, fins a assolir un total de 3.400 ha, una part de 
les quals s’han gestionat per tal d’obtenir cobertes vegetals aptes per a la nidificació i la 
hivernada del sisó. L’any 2019, es van marcar tres femelles amb emissors GPS per tal de 
valorar l’efectivitat d’aquestes mesures. Fins a un 60% de les localitzacions mensuals 
d’aquests exemplars durant el període post-reproductor s’han produït dins de les ZEPA, 
molt per sobre del 10% enregistrat abans de l’aplicació de les mesures. Les finques 
arrendades han acumulat el 59% de les localitzacions, per sobre del que seria d’esperar 
en funció de la seva disponibilitat. Aquests resultats preliminars mostren que, amb 
aquestes mesures, els bàndols de sisó es mantenen dins de zones previsibles, 
protegides i  gestionades, fet que permetrà delimitar polítiques de millora dels hàbitats 
i de reducció de la mortalitat, contribuint a incrementar la supervivència hivernal i les 
probabilitats de persistència d’aquesta població. 

mailto:smanosa@ub.ed


2n Congrés d’Ornitologia de les Terres de Parla Catalana   Illa del Llatzeret, Maó   10-12 d’octubre de 2020 
 

Títol: La reproducció del rasclet (Porzana pusilla) a l'Empordà. Primers resultats d'un 
seguiment específic 
 
Autories: *Albert Burgas Riera, Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 
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Període de realització: 2017-En curs 
 
Resum: El rasclet és una de les espècies nidificants més desconegudes del continent 
europeu, amb molt buits de coneixement en molts aspectes clau per a la seva 
conservació, com és la seva dinàmica poblacional, distribució, requeriments d’hàbitat o 
mètodes de prospecció adequats. Degut a això, reiteradament s’ha deixat de banda en 
la presa de mesures de gestió, tot i haver patit importants pèrdues d’hàbitat durant el 
segle passat. 
L’objectiu d’aquest seguiment és, en primer lloc,  conèixer l’estatus reproductor i 
distribució del rasclet al nord-est de Catalunya i al mateix temps recollir informació 
sobre la seva quantificació poblacional i sobre els hàbitats que hi selecciona. En la 
realització d’aquest seguiment s’estan provant diferents eines metodològiques que 
permetin recopilar informació sobre aquesta espècie de per si complicada de detectar. 
Els primers resultats apunten a la presència regular d’exemplars reproductors, amb una 
forta variabilitat interanual pel que fa al nombre d’exemplars. S’ha vist que selecciona 
sectors d’inundació periòdica amb herbassars anuals dominats per diferents espècies 
de ciperàcies. De manera general es tracta de prats que es dallen o es pasturen durant 
el període d’estiatge o a l’hivern. Evita sectors amb un domini excessiu de canyís o 
balca. 
Aquests resultats ja estan permetent que la gestió dels hàbitats del parc natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà s’adapti a la conservació del rasclet. Seria molt interessant 
estendre seguiments similars a altres localitats on hi poden haver poblacions nidificants 
de rasclet que fins ara hagin passat desapercebudes. 
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Període de realització: 1988-2016 
 
Resum: El present treball —emmarcat dins del projecte Atles dels ocells de València— 
mostra els resultats de l'anàlisi de les tendències poblacionals dels ocells aquàtics 
reproductors i hivernants a València durant el període 1988-2016. Aquestes tendències 
han sigut avaluades mitjançant models estadístics realitzats amb el programa TRIM 
3.54. Per a facilitar el flux de treball s'ha utilitzat l'aplicació BirdSTATs v2.1. D’aquesta 
forma, per a cada espècie (o grup d’espècies) s’ha elaborat un gràfic on es presenta el 
resultat resumit dels models de tendència per a cada tipus de població (reproductora o 
hivernant). A més, s'indica la categoria de tendència i el nivell de rellevància del test (P 
> 0.05 o P < 0,01).  
En total, s’han analitzat les categories de tendència i les magnituds de canvi per a totes 
les espècies d'ocells aquàtics valencians per a les quals s'han pogut obtindre resultats 
concloents dels models de tendència poblacional (43 espècies per a les poblacions 
reproductores i 65 per a les hivernants). En el cas dels ocells nidificants, el 58,1% de les 
espècies va mostrar un increment significatiu (30,2% augment fort, 27,9% augment 
moderat) de les seues poblacions durant el període estudiat, mentre que un 16,3% de 
les espècies es va mantindre estable. Per contra, un 18,6% de les espècies va presentar 
un declivi moderat. 
En el cas de les poblacions hivernants, les taxes de declivi van ser similars, amb un 
18,5% de les espècies en descens (12,3% en disminució moderada i 6,2% en disminució 
forta). Un 24,6% d'espècies van mostrar una tendència de fort increment i un 10,8% 
d'increment moderat. No obstant això, la categoria de tendència més freqüent va ser la 
“incerta o canvi no definit”, que va afectar el 41,5% de les espècies analitzades. 
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Resum: Human fisheries provide scavengers with abundant and predictable feeding 
opportunities that may schedule their behavioural patterns. Yet, quantitative 
assessments on scavenger fisheries interactions are largely oriented towards assessing 
their spatial overlap. Using miniaturized GPS tracking technology, we evaluated how 
Audouin’s gull (Ichthyaetus audouinii), a Mediterranean endemic seabird that makes 
extensive use of feeding opportunities provided by fisheries, co-occurred (i.e. 
presumably interacted) with the most important fishing fleets operating off the NE 
Iberian Peninsula (i.e., diurnal trawlers and nocturnal purse seiners), both in space and 
time. Results showed that individuals were able to adapt their distribution and activity 
patterns to the scheduled routines of these fisheries. Waveform analyses based on co-
occurring positions revealed that most interactions with trawlers occurred during the 
afternoon (around 16:00 h GMT+1) when discarding occurs as vessels return to port. In 
contrast, gull-purse seiner interactions largely occurred at night (between 02:00 h and 
04:00 h) coinciding with the setting and hauling of the nets. Moreover, we found an 
individual component in seabird-fishery interactions, showing that there may be 
differential use of fisheries by individuals within the population. In addition to 
implications for our understanding of the behavioural ecology of this species, these 
results may have important management implications, particularly under the current 
EU Common Fisheries Policy scenario of largely restricting discards. 
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Període de realització: 1991-2014 
 
Resum: S'analitzen les causes d'ingrés de 801 òlibes Tyto alba en els centres de 
recuperació de fauna (CRF) del País Valencià (Forn del Vidre, Castelló; La Granja del 
Saler, València; i Santa Faç, Alacant) entre els anys 1991 i 2014. La principal causa 
d'entrada va ser el traumatisme (144 casos; 26,1% de les causes d'ingrés conegudes), la 
recollida de polls (115 entrades; 20,8%) i els atropellaments en carretera (89 casos; 
16,1%). Els CRF van recollir una quantitat aproximadament similar d'adults i polls 
(40,5% adults i 44,6% polls, dels exemplars d'edat coneguda), la qual cosa suggereix que 
aquesta espècie està sotmesa a una forta mortalitat adulta. Els mesos amb més 
ingressos per atropellament van ser els hivernals, mentre que els polls van ser recollits 
principalment al maig, juny i juliol. Març i abril van ser els mesos amb menor nombre 
d'entrades. En línies generals, els registres d'entrada d'òlibes als CRF valencians 
suggereixen una elevada mortalitat adulta no natural per atropellament i traumatismes 
durant els mesos d'hivern, i la caiguda de polls del niu en els mesos d'estiu. D'acord 
amb aquestes dades, reduir els atropellaments i col·locar caixes niu semblen les millors 
estratègies per a millorar la conservació de l'espècie en l'àmbit del País Valencià. A més, 
s'observa una tendència a l'increment d'ingressos des de mitjan dècada de 2000. 
Aquests resultats avalen la importància d'analitzar les entrades de fauna a CRF per a 
conéixer les causes de mortalitat i declivi de les poblacions d'ocells. 
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Resum: Entre 2010-2016, es van monitoritzar 28 postes de Sisó Tetrax tetrax mitjançant 
el seguiment de 8 femelles adultes equipades amb GPS a la plana de Lleida amb 
l’objectiu de dilucidar alguns dels aspectes relacionats amb el comportament de 
nidificació i incubació de l’espècie. Es van utilitzar models lineals generalitzats mixtes 
per a conèixer aquells factors que determinen la probabilitat d’eclosió, tals com la data 
de posta, l’hàbitat de nidificació i el comportament d’incubació. Els resultats van 
mostrar una elevada capacitat de reposició (53%) de les postes fracassades. Aquestes 
van representar el 67.9% de les postes, degut principalment a la baixa taxa d’eclosió de 
las postes de reposició (16.7%), però també de les primeres postes (44%). La principal 
causa de fracàs va ser l’abandonament o predació dels nius (58%), mentre que les 
pràctiques agrícoles van ser les responsables del 38.9% dels fracassos. El risc de 
fracassar va ser més alt per a les postes tardanes, tot i que aquest fet sembla estar 
directament relacionat amb la sega del cereal i amb el canvi de substrat de nidificació, 
de cereal a alfals, que es produeix al llarg del període reproductor. Es va detectar, 
també, un efecte negatiu de la mida del camp on es localitzaven els nius i de l’hàbitat 
circumdant sobre la probabilitat d’eclosió, que relacionem amb una menor 
disponibilitat d’aliment. Mesures destinades a millorar la provisió d’aliment per a les 
femelles, incrementant la densitat de marges dels camps i la disponibilitats de guarets, 
podrien afavorir la condició corporal de les femelles abans i durant la incubació, així 
com proporcionar un hàbitat adequat per a les postes de reposició. 
Complementàriament, patrons de reg i sega adaptatius en els camps d’alfals durant el 
període de nidificació podrien contribuir a incrementar l’èxit d’eclosió de les postes de 
reposició. 
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Resum: El primer Atles dels ocells d’Europa (EBBA1) es va convertir en un treball 
col·lectiu àmpliament utilitzat en la investigació i la conservació de la natura. Amb el 
temps, es va fer evident que els canvis en els paisatges i el clima europeus tenien com a 
efecte canvis en la distribució i l'abundància dels ocells. Això va estar, entre altres 
motius, darrere de la decisió de l’European Bird Census Council (EBCC; www.ebcc.info), 
presa a Càceres el 2010, d’organitzar un segon atles (EBBA2; www.ebba2.info). Sota la 
direcció de 48 coordinadors nacionals, s’han recollit dades sobre la presència, 
probabilitat de cria i abundància de totes les espècies d’ocells en un total de 5.110 
quadrats de 50x50 km (96% del total). Han estat 11 milions de quilòmetres quadrats, 
des de l’Àrtic al Mediterrani, d’Açores als Urals. No sempre les condicions de mostreig 
han estat fàcils. Hi ha hagut camps de mines, conflictes armats i zones pràcticament 
inaccessibles, amb tots els perills associats. En conjunt, en aquesta tasca hi han 
participat més de 120.000 observadors. A més, 36.000 ornitòlegs han fet mostrejos 
estandarditzats per poder desenvolupar models de distribució a 10x10 km per a moltes 
espècies. Gairebé 600 espècies d’ocells crien a Europa i la majoria ho fan en menys del 
10% d’aquest continent. En conjunt, la regió Mediterrània és una de les que té més 
espècies però en canvi localment és molt més pobra que les regions del nord. Moltes 
poblacions han canviat la seva distribució i aquest nou atles mostra moltes contraccions 
i expansions de l’àrea distribució en els darrers 30 anys. Aquest és, probablement, el 
projecte de ciència ciutadana més gran realitzat mai a Europa. Es preveu que el segon 
atles dels ocells nidificants d’Europa (European Breeding Bird Atlas 2; EBBA2) es 
publiqui com a llibre el desembre del 2020. 
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Resum: El GOB va crear el Centre de Recuperació de Fauna Silvestre de Menorca per 
una demanda social. Les persones que es trobaven un animal ferit demandaven un 
servei que els atengués, inexistent fins llavors. Actualment es gestiona conjuntament 
amb el COFIB, mitjançant un conveni de col·laboració. El número d'ingressos al centre 
depèn en primer lloc dels avisos de particulars que detecten els animals. Les causes de 
la gran majoria d'ingressos es deuen a l'activitat humana: atropellaments, xarxes 
elèctriques, agressivitat del medi urbà, contaminació lumínica, maquinària agrícola, 
col·lisions amb vidrieres, armades de pesca, atacs de domèstics, dispars... Dels 360 
ocells d'espècies autòctones ingressats vius durant 2019, només el 5,3% (19) eren 
d'espècies catalogades com a vulnerables o en perill d'extinció. D'aquests, 15 eren aus 
marines (10 Calonectris diomedea, 3 Phalacrocorax aristotelis, 2 Icthyaetus audouinii). 
El Centre de Recuperació de Menorca dedica un esforç important a l'educació 
ambiental, la sensibilització i la implicació de la societat en la protecció de la fauna. A 
través de tallers amb escoles i visites guiades per a tots els públics es permet 
l'experiència de conèixer la fauna autòctona de prop i empatitzar amb la seva 
problemàtica. La implicació de persones voluntàries en el funcionament del centre el 
connecten encara més amb la societat. La divulgació de notícies sobre casos concrets, 
en premsa i xarxes socials, intenta conscienciar a un públic més ampli. Per altra banda, 
les dades del Centre serveixen de base per fer propostes per a reduir els impactes 
negatius. En definitiva, pel que respecta a la conservació, la principal funció dels centres 
de recuperació petits, que no fan cria en captivitat ni projectes de conservació per 
l'estil, és la sensibilització social i la insistència en reclamar mesures que baixin 
l'accidentalitat degut a l'activitat humana. Cert és però també que el manteniment 
d'una estructura, habituada a recollir i tractar animals amb necessitat d'assistència, 
permet poder atendre els casos de les espècies vulnerables i en perill d'extinció de 
manera més eficaç. 
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Resum: El confinament viscut durant la primavera de 2020 ha suposat una oportunitat 
sense precedents per estudiar els efectes de la nostra presència i activitats sobre 
l’avifauna urbana. Amb l’objectiu d’encoratjar a la gent a fer el màxim d'observacions 
d'aus des de casa, es va posar en marxa el projecte #JoEmQuedoACasa emmarcat 
dintre de la plataforma de ciència ciutadana ornitho.cat. Prop de 250 persones van 
recollir més de 41.000 observacions durant el primer mes del confinament (15 de març 
a 15 d’abril). Vam seleccionar les 16 espècies residents més comunes en ambients 
urbans de Catalunya i vam comparar la probabilitat de ser observades durant el 
confinament amb la probabilitat observada a les mateixes dates gràcies a les dades 
recollides en ornitho.cat entre 2009 i 2019. L’abundància de les espècies estudiades no 
va diferir del que històricament s’havia observat, refutant la idea que durant el 
confinament hi havia més ocells als pobles i ciutats. Sí vam trobar, però, importants 
canvis en la seva detectabilitat. A la gran majoria d’espècies la detectabilitat va 
augmentar durant el confinament, essent aquest augment especialment palès durant 
les primeres hores del dia. La reducció de la contaminació acústica possiblement ha fet 
augmentar la detecció de certes espècies, sobretot les més canores. Altrament, aquests 
reducció del soroll i la nostra quasi desaparició de l’entorn públic possiblement també 
ha facilitat comportaments més del que era habitual. Tot i que no puguem determinar 
la causa dels canvis observats en la detectabilitat, la realitat és que el patró 
d’observació al llarg del dia durant el confinament va ser molt semblant al que hi ha en 
medis naturals, fet que suggereix que les aus urbanes tenen una gran plasticitat del seu 
comportament. Això els hauria permès treure ràpidament el màxim benefici a les noves 
condicions resultants de l’epidèmia de la covid-19. 
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Resum: La frecuencia e intensidad de los eventos meteorológicos extremos (EMEs) se 
está incrementando, y sus efectos acumulados pueden poner el peligro la 
biodiversidad. Se ha demostrado que los EMEs causan efectos puntuales severos, como 
el fracaso reproductor y la reducción de la supervivencia, pero la información sobre los 
efectos poblacionales a largo plazo es muy escasa. En este trabajo exploramos los 
efectos de un EME sobre la estructura de edad de una población de carbonero común 
Parus major en los 15 años siguientes a su ocurrencia. La edad exacta de la mayor parte 
de individuos reproductores se conoce gracias al marcaje individual de padres y pollos 
en cajas nido, situadas en campos de naranjos en Sagunto (Este de España). Entre los 
días 6 y 8 de mayo de 2002 se registraron temperaturas excepcionalmente bajas, y 
precipitaciones excepcionalmente abundantes, cuando la mayoría de nidos tenía pollos 
recién nacidos. Una consecuencia inmediata fue el fracaso del 78% de las puestas, 
acarreando una reducción drástica de individuos de un año de edad en la población en 
2003, con el consiguiente efecto en cascada los años siguientes. Por otra parte, se 
redujo en un 74% el tamaño poblacional, y desaparecieron las clases de edad más 
avanzadas (más escasas), con la consecuente reducción de la edad media de los 
individuos reproductores. Diferentes índices usados para cuantificar la variabilidad de 
clases de edad (Gini, Shannon, Pielou, diversidad máxima) mostraron oscilaciones 
importantes entre años. Hasta 2017, 15 años después del EME, no se recuperó una 
estructura de edades comparable a 2002. No ha ocurrido nada similar en 35 años de 
estudio de la población (1986-2020). En conclusión, las poblaciones pueden tardar 
bastantes años en recuperarse de EMEs especialmente impactantes, pero si aumenta la 
frecuencia y/o intensidad de estos fenómenos, su impacto acumulado podría 
comprometer la viabilidad poblacional. 
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Títol: Dinàmica espaciotemporal del comportament de repòs de la baldriga cendrosa 
mitjançant l’ús de dispositius GPS 
 
Autories: *Irene Díez, Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) i Departament de 
Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals. Universitat de Barcelona; Jacob 
González-Solís,  Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) i Departament de Biologia 
Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals. Universitat de Barcelona; Leia Navarro 
Herrero, Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) i Departament de Biologia 
Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals 
 
Adreça de contacte: irenadiez@gmail.com 
 
Període de realització: 2020-En curs 
 
Resum: El comportament de repòs sobre la superfície del mar ha estat documentat en 
diverses espècies d’aus marines. A Menorca és fàcil observar aquest comportament de 
repòs de les baldrigues cendroses davant dels penya-segats on hi crien, on a última 
hora de la tarda s’agreguen centenars d’individus formant el que es coneix com a  rais 
(raft). No obstant, fora d’aquestes observacions des de terra, la dinàmica d’aquests rais 
(localització, extensió i estructura poblacional) és desconeguda. El seu estudi podria 
ajudar a millorar la planificació estratègica de l’espai marí i la conservació de les aus 
marines. L’objectiu principal d’aquest estudi és conèixer la dinàmica espaciotemporal 
de la formació i durada del rais en un radi de 10km de la colònia de cria. Per estudiar els 
moviments d’individus reproductors (N=29) i no reproductors (N=39) de baldriga 
cendrosa del mediterrani (Calonectris diomedea), vam instrumentar baldrigues de la 
colònia de cria de cala Morell (Menorca) amb dispositius GPS que registren el 
posicionament cada 5 minuts, de juny a agost del 2018. Vam definir com a 
comportament de repòs els trams de les trajectòries amb una velocitat constant 
<0,5m/s. Els resultats indiquen que la formació de rais es dona majoritàriament en un 
radi d’uns 6km de la colònia i la seva durada disminueix en allunyar-se d’aquesta. 
Durant la nit els rais es formen més pròxims a la colònia que durant el dia i l’alba, 
persisteixen durant períodes més llargs de temps i la seva formació es veu afectada per 
la presència de la lluna. No obstant, no vam trobar diferències significatives en el 
comportament de repòs entre diferents estats de cria ni entre sexes. Els rais són 
fàcilment pertorbats per la navegació recreativa i per altres activitats costaneres i és 
per tant fonamental integrar la dinàmica dels mateixos en l’ordenació del territori marí 
i limitar l’ús d’aquestes àrees durant el període de cria de la baldriga cendrosa. 
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Títol: Vint anys d’estacions d’anellament constant a Menorca 
 
Autories: *Oscar Garcia Febrero, Societat Ornitològica de Menorca (SOM) 
 
Adreça de contacte: oscargfebrero@gmail.com 
 
Període de realització: 2001-En curs 
 
Resum: L'objectiu del present estudi és avaluar l’evolució de les aus nidificants a la 
Reserva de Biosfera de Menorca.  
Es presentaran les especies nidificants i hivernants a Menorca. No s’observen canvis en 
la fenologia de cria. Els canvis d’usos del sòl en els darrers 20 anys a l’illa han afavorit 
l’augment de la complexitat de la cobertura forestal i unes pitjors previsions a la 
disminució de les poblacions d’ocells de zones obertes degut a la intensificació dels 
processos agrícoles o ramaders.   
Hem de remarcar el paper fonamental de les iniciatives encaminades a aprofundir en el 
coneixement de les tendències d'aus de l'illa, mantingudes gràcies a l'esforç i motivació 
personal dels col·laboradors de la Societat Ornitològica de Menorca, sense els quals tot 
aquest coneixement no seria possible. Així doncs, enfortir i continuar amb l'esforç de 
seguiment ens sembla indispensable. Cal destacar que la utilitat dels programes de 
seguiment d'ocells com els que s'han utilitzat en aquest treball ve avalada per entitats 
d'àmbit europea com l'European Union for Bird Ringing (EURING), que promou l'ús de 
l'anellament en la investigació científica i la gestió del medi ambient o l'European Bird 
Census Council (EBCC) que sota el lema every bird counts (cada ocell compta) proveeix 
a la Unió Europea d'indicadors d'estat dels ambients naturals i agrícoles que es basen 
en les dades dels censos d'aus promoguts per les entitats membre d'aquesta institució. 
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Títol: Fenologia, origen i moviments locals de la gavina riallera durant la hivernada a 
Barcelona 
 
Autories: *Raül Aymí, Institut Català d'Ornitologia (ICO);  Marc Illa Llobet, Institut Català 
d'Ornitologia (ICO); Joan Navarro, Institut de Ciències del Mar – CSIC; Àlex Mascarell, 
Zoo de Barcelona 
 
Adreça de contacte: ico@ornitologia.or 
 
Període de realització: 2009-En curs 
 
Resum: A Catalunya la gavina riallera és principalment una espècie hivernant que 
nidifica només al delta de l’Ebre i la plana de Lleida. Des de novembre de 2009 fins a 
l’actualitat a Barcelona s’ha fet un estudi de la hivernada de la gavina riallera amb la 
utilització d’anelles de color de lectura a distància. S’han anellat 378 exemplars i s’han 
fet al voltant de 4.000 lectures. L’objectiu d’aquest estudi és conèixer els patrons 
fenològics (arribades i partides), origen de la població hivernant, fidelitat pels llocs 
d’hivernada, moviments durant la hivernada, mobilitat durant l’hivern i ús de l’espai en 
una zona urbana. La majoria dels exemplars anellats han estat observats posteriorment 
en alguna ocasió i només el 18% no s’han tornat a detectar més. La fenologia de 
l’arribada dels ocells hivernants és molt variada, amb exemplars que arriben ja al juny-
juliol i d’altres que ho fan al setembre-octubre. Les gavines anellades a Barcelona s’han 
observat a 20 països europeus, encara que la majoria dels nidificants es concentren a 
l’est i en especial a Polònia. La gran majoria dels individus hivernants mostren una alta 
fidelitat i més del 90% dels individus ocupen els mateixos llocs cada any amb 
moviments oportunistes al llarg del dia dins de la ciutat en funció de la disponibilitat 
d’aliment. També s’han detectat moviments de llarga distància entre localitats 
costaneres. Només en alguns pocs casos s’han detectat canvis en la localitat 
d’hivernada amb individus que s’han quedat en indrets més septentrionals. 
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Títol: Un exemple de gestió de control de depredadors d'una colònia de virot gros. El 
cas de Cala Morell (Menorca). 
 
Autories: Gabriela Picó, COFIB; Víctor Colomar, COFIB; *Ivan Ramos, Conselleria Medi 
Ambient i Territori 
 
Adreça de contacte: iramos@dgmambie.caib.es 
 
Període de realització: 2017-En curs 
 
Resum: Es presenta el treball de seguiment realitzat durant un període de quatre anys 
(2017-2020) en el control de diferents tipus de depredadors que han afectat la colònia 
de virot gros (Calonectris diomedea) de Cala Morell. 
Aquesta colònia es troba a la punta de s’Escullar, i és una de les més importants de 
l’espècie a Menorca. És objecte de seguiment continu durant l’època reproductora per 
part d’un equip investigador. És molt accessible i es troba relativament prop del nucli 
urbà de Cala Morell. 
Des de la primera notificació de l’existència de depredadors, l’any 2017, el COFIB, a 
instància del Servei de Protecció d’Espècies de la Conselleria de Medi Ambient, ha 
realitzat diferents actuacions per tal de controlar-los. 
Es fa una cronologia de les actuacions realitzades així com el protocol de trampeig dut a 
terme (ubicació i tipus de trampes, esca utilitzada, animals capturats, recompte 
d’animals depredats, etc.). 
Es mostrarà la ubicació de les trampes així com una estima del consum de rodenticida. 
S’observa una variació en la distribució de les trampes durant les diferents temporades, 
atès que la colònia s’ha anat desplaçant a llocs més inaccessibles. 
A més de la presència de depredadors, existeixen altres factors que poden tenir efectes 
negatius sobre la colònia i que cal avaluar adequadament en el futur (presència 
d’ovelles silvestres que erosionen, nius de gavina cama groga a l’entrada de les cavitats, 
possibles interferències d’equips investigadors). 
A les illes habitades de les Balears, la presència de colònies de cria d’aus 
procel·lariformes ha quedat relegada a indrets de difícil accés. La pressió humana sobre 
el territori i la paral·lela introducció de depredadors les posa en risc. Cal ser molt 
escrupolós en el seguiment i estudi d’aquestes colònies, el que planteja la necessitat de 
consensuar uns protocols d’ètica i bioseguretat en el seguiment i control. 
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Títol: Perspectives per a la conservació dels aucells marins al Parc natural de Llevant 
 
Autories: *Cristian R. Altaba, Parc natural de la península de Llevant i Grup en Evolució i 
Cognició Humana (EVOCOG), Universitat de les Illes Balears; Álvaro Román Hernández, 
Parc natural de la península de Llevant i Grup en Evolució i Cognició Humana (EVOCOG), 
Universitat de les Illes Balears  
 
Adreça de contacte: cruizaltaba@dgmambie.caib.es 
 
Període de realització: 2001-En curs 
 
Resum: Situat a l’extrem nord-oriental de l’illa de Mallorca, el Parc natural de la 
península de Llevant es troba actualment en un procés de creixement, tant quantitatiu, 
mitjançant l’augment en extensió (entre 12 i 20 vegades, incloent mar i terra), com 
qualitatiu, amb un projecte de restauració ambiental i resilvestrament, amb especial 
èmfasi  a les zones nucli. Els aucells marins formen part dels indicadors seleccionats per 
mesurar el progrés envers aquesta fita. La nidificació de Pandion haliaetus s’ha 
mantingut gràcies a un dispositiu de vigilància específic. Les poblacions de Larus 
audouinii i Phalacrocorax aristotelis han variat al llarg del temps; la primera hi tenia una 
colònia que va anar minvant fins desaparèixer com a nidificant, mentre que la segona 
sembla que s’ha mantingut, composta per parelles disperses. La proliferació de Larus 
cachinnans és probablement un factor negatiu sobre aquestes espècies. No es té 
constància de la nidificació de Puffinus mauretanicus, tot i que hi és freqüent, amb 
concentracions notables i passos també relativament nombrosos. També hi ha 
observacions freqüents de Calonectris diomedea, força allunyades de la costa. Pel que 
fa a Hydrobates pelagicus, no se’n tenen dades, encara que nidifica a la propera illa de 
l’Aire. Les actuacions previstes per als propers anys inclouen vigilància i control per 
protegir el que tenim, i d’altres destinades a restaurar la natura illenca. Entre aquestes, 
la restauració de colònies nidificants de procel·lariformes és un objectiu prioritari. 
Plantegem aquí la idoneïtat i necessitat de recrear colònies mitjançant un procés de 
dues fases: la reconstrucció d’ecosistemes lliures d’espècies invasores (reserves 
naturals del cap de Ferrutx i cap des Freu), i la translocació de polls crescuts a nius 
artificials on se’ls alimentarà fins que volin. Considerem que cal cercar les poblacions 
donants de Puffinus spp. tant al sud de Mallorca com a Menorca. 
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Títol: Aproximacions demogràfiques per avaluar l’estat de conservació dels dos 
procel·làrids a terres de parla catalana: la Baldriga i el Virot petit 
 
Autories: José Manuel Arcos, SEO/BirdLife; Raül Escandell, Societat Ornitològica de 
Menorca (SOM); *Meritxell Genovart, Ecologia Teòrica i Computacional, CEAB (CSIC); 
Santi Catchot, Societat Ornitològica de Menorca (SOM); Daniel Oro, Ecologia Teòrica i 
Computacional, CEAB (CSIC); David García, SEO/BirdLife; Tim Guilford, Department of 
Zoology, University of Oxford; Jose Manuel Igual, Grupo de Ecología y Demografía 
Animal, IMEDEA (CSIC-UIB); Maite Louzao  AZTI; Miguel Mc Minn, UIB; Ana Sanz-
Aguilar, Grupo de Ecología y Demografía Animal, IMEDEA (CSIC-UIB); Giacomo 
Tavecchia, Grupo de Ecología y Demografía Animal, IMEDEA (CSIC-UIB) 
 
Adreça de contacte: m.genovart@csic.es 
 
Període de realització: 2000-En curs 
 
Resum: A terres de parla catalana trobem dos procel·làrids: la Baldriga Calonectris 
diomedea diomedea, i el virot petit Puffinus mauretanicus. Gràcies al seguiment a llarg 
termini que s’està duent a terme a algunes colònies de cria, disposem de dades per 
avaluar el seu estat de conservació mitjançant una aproximació demogràfica, és a dir 
mitjançant l’estima de paràmetres demogràfics com són la supervivència o la fertilitat. 
Aquest tipus d’aproximació és la més aconsellable perquè, apart de ser la que ens 
proporciona un diagnòstic més fiable, ens permet també analitzar els processos que 
determinen les variacions en les dinàmiques poblacionals i identificar quines són les 
principals amenaces. 
Les dues espècies mostren que les poblacions al territori no són viables en les 
condicions actuals. En ambdues espècies s’observen uns valors de supervivència adulta 
molt baixos, no esperables en espècies de llarga vida com aquestes, posant-se de 
manifest una mortalitat adulta molt elevada. Sabem que la depredació per part de 
carnívors terrestres és una amenaça molt greu per aquestes espècies. Estudis 
demogràfics previs mostren també que la captura accidental en arts de pesca és una 
greu amenaça. El fet que no s’observi una disminució d’individus en algunes de les 
colònies de cria ens indica que s’estan donant una sèrie de mecanismes compensatoris 
a escala local, com la immigració d’efectius reproductors d’altres colònies o un augment 
en el reclutament d’individus no reproductors. Però tota l’evidència recollida fins ara 
ens indica que aquests mecanismes compensatoris no seran permanents, i que si no es 
prenen mesures, algunes poblacions es podrien extingir. Si bé en el cas de la Baldriga, la 
població global és molt més abundant i per tan tenim més temps de reacció, en el cas 
de la baldriga balear, donada la mida global de la població nidificant, aconsellem 
adoptar mesures urgents de reducció de la mortalitat adulta per evitar l’extinció de l’espècie. 
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Títol: Identificació de tres passeriformes balears: menjamosques gris (M.t.balearica), 
capsigrany balear (L.s.badius) i busqueret de Moltoni (S.subalpina) 
 
Autories: *Marc Illa Llobet, Institut Català d'Ornitologia (ICO); Raül Escandell Preto, 
Societat Ornitològica de Menorca (SOM); Gabriel Gargallo, Institut Català d'Ornitologia 
(ICO); Santi Catchot Pons, Societat Ornitològica de Menorca (SOM) 
 
Adreça de contacte: marc.illa400d@gmail.com 
 
Període de realització: 2013-En curs 
 
Resum: El coneixement en matèria d’identificació de tres tàxons propis del mediterrani 
occidental com són el menjamosques gris balear (Muscicapa tyrrhenica balearica), el 
capsigrany balear (Lanius senator badius) i el busqueret de Moltoni (Sylvia subalpina) 
ha sigut tradicionalment escàs. Mentre que el menjamosques gris balear es reprodueix 
únicament a les Illes Balears, els altres dos també es troben a Còrsega, Sardenya i part 
del nord d’Itàlia continental. Tots tres tàxons apareixen de forma regular en migració a 
la resta de territoris de parla catalana, especialment a la costa i durant els mesos de 
primavera. La seva identificació és relativament complexa, especialment en 
observacions al camp i fora de la seva àrea de reproducció, i cal observar amb detall 
tots els trets necessaris per a separar-los amb seguretat dels tàxons més propers. A 
partir de les captures regulars a les campanyes d’anellament a l’Illa de l’Aire 
(organitzades per la SOM) i de recerca específica sobre alguns exemplars reproductors a 
Menorca, s’estudia la variació i la utilitat de diverses característiques per a la 
identificació de cada un dels tàxons. Addicionalment, s’estudia la variació dels tàxons 
més propers per definir el màxim les àrees de solapament en cada una de les 
característiques. El capsigrany balear es pot identificar principalment per biometria i 
per detalls del plomatge. El menjamosques gris balear mostra diferències de biometria, 
plomatge, estructura i en les vocalitzacions; així com el busqueret de Moltoni, que 
addicionalment presenta una estratègia de muda particular que pot utilitzar-se també 
com a criteri d’identificació en alguns casos. La millora del coneixement sobre la 
identificació d’aquests tàxons ha fet augmentar força el nombre de citacions fora de les 
àrees de reproducció durant els darrers anys, però cal conèixer bé els trets principals 
per poder documentar els exemplars de forma suficient com per assegurar-ne la seva 
correcta determinació. 
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Títol: Introducció a les aus nidificants de la comarca dels Ports (País Valencià) (2012-
2019). 
 
Autories: *Joan Castany i Àlvaro, Grup Au, Castelló; Miquel Tirado Bernat, Grup Au, 
Castelló; Daniel Gracia, Grup Au, Castelló 
 
Adreça de contacte: grupaucastello@gmail.com 
 
Període de realització: 2007-2017 
 
Resum:  Els estudis sobre aus urbanes en ciutats no són freqüents a casa nostra. Partint 
de la base que les aus són bioindicadores, es considera interessant conèixer com s’han 
adaptat al medi urbà. L’objectiu d’aquest treball és analitzar l’evolució de les poblacions 
d’aus nidificants de la ciutat de Castelló de la Plana (Plana Alta País Valencià) i els 
factors que condicionen la seua abundància durant 11 anys de seguiment (2007-2017) 
El treball constata que hi ha una pèrdua de diversitat i d’equitativitat a pesar de 
l’augment d’espècies reproductores. S’analitzen les tendències de les 24 espècies d’aus 
nidificants a la ciutat de Castelló de la Plana agrupades en tres conjunts: (1) les que 
mostren tendència significativa en positiu: tórtora turca (Streptopelia decaocto), garsa 
(Pica pica), tudó (Columba palumbus) i griva (Turdus viscivorus); (2) les que ho fan en 
negatiu: teuladí (Passer domesticus), gafarró (Serinus serinus), cadernera (Carduelis 
carduelis), merla (Turdus merula), avió comú (Delichon urbicum) i oroneta (Hirundo 
rustica); i (3) les que es mantenen estables on s’inclouen les 16 restants. Els canvis 
poblacionals es relacionen amb els següents factors: (a) l’increment de massa vegetal 
als parcs, amb tot el que això comporta (humitat, protecció, espais de cria...) dins de la 
ciutat; (b) els efectes que comporta el tractament dels horts adjunts a la ciutat amb 
biocides; (c) la dinàmica poblacional a d’altres àrees del territori espanyol. 
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Títol: El portal de marques especials de l’OCA. Un gran avanç en la gestió de les lectures 
d’anelles 
 
Autories: *Oriol Baltà, Institut Català d'Ornitologia (ICO); Oriol Clarabuch, Institut Català 
d'Ornitologia (ICO); Raül Aymí, Institut Català d'Ornitologia (ICO) 
 
Adreça de contacte: info@ornitologia.org 
 
Període de realització: 2009-En curs 
 
Resum:  L’Oficina Catalana d’Anellament (OCA) va posar en marxa l'any 2009 un portal 
web específicament dedicat a la gestió de les observacions d'ocells amb marques 
especials: marquesespecials.cat. Aquest portal permet l'entrada tant de les 
observacions dels ocells marcats com de les dades originals d'anellament d'una manera 
molt fàcil i visual i inclou un mòdul de consulta, mapeig i exportació de dades molt 
pràctic. A més, cada cop que algú entra una nova observació, el responsable del 
projecte de marcatge que correspongui així com tots els observadors que ja hagin vist 
algun cop aquell mateix individu reben un correu electrònic amb l'historial 
d'observacions actualitzat, la qual cosa fa augmentar molt el feedback que reben els 
col·laboradors i el seu interès per continuar fent encara més observacions. Als 
responsables dels projectes, a més, el portal els ofereix diferents eines per gestionar i 
visualitzar fàcilment els historials dels individus que marquen. El portal s'ha anat 
millorant al llarg dels anys, la darrera gran actualització estètica i funcional va ser al 
2019, i fruit d'això s'ha fent cada cop més popular. Actualment gestiona la informació 
de 41 projectes de recerca diferents i conté més de 170.000 dades de 92 espècies 
recollides gràcies a la col·laboració de més de 700 persones. El 68% de les dades són 
d'espècies d'ocells marins. De fet, les observacions de només dues d'elles, la gavina 
corsa (Larus audouinii) i el gavià argentat (Larus michaelis), ja suposen el 55% del total. 
Gràcies a marquesespecials.cat, l’OCA no només ha incrementat de manera molt 
significativa el nombre de tramitacions de recuperacions externes que fa cada any, 
també ha millorat molt la precisió de les dades i la exhaustivitat dels historials dels 
exemplars marcats. 
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Títol: Canvis en el pes i temps de parada de passeriformes durant la migració de 
primavera al Mediterrani occidental: el cas dels Aiguamolls de l’Empordà i l’illa de l’Aire 
(1993-2018) 
 
Autories: *Carles Barriocanal, Grup de Treball del Piccole Isole al Meditarrani 
Occidental; David Robson, Grup de Treball del Piccole Isole al Meditarrani Occidental; 
Gabriel Gargallo, Grup de Treball del Piccole Isole al Meditarrani Occidental; Joan 
Castany, Grup de Treball del Piccole Isole al Meditarrani Occidental; Santi Catchot, Grup 
de Treball del Piccole Isole al Meditarrani Occidental; Oriol Clarabuch, Grup de Treball 
del Piccole Isole al Meditarrani Occidental; Raül Escandell, Grup de Treball del Piccole 
Isole al Meditarrani Occidental; Oscar Garcia-Febrero, Grup de Treball del Piccole Isole 
al Meditarrani Occidental; Angel Sallent, Grup de Treball del Piccole Isole al Meditarrani 
Occidental; Manuel Suárez, Grup de Treball del Piccole Isole al Meditarrani Occidental 
 
Adreça de contacte: carles.barriocanal@ub.edu 
 
Període de realització: 1993-En curs 
 
Resum: Els efectes del canvi climàtic durant la migració prenupcial al Mediterrani 
occidental han mostrat que les aus arriben abans a les seves àrees de nidificació; hi ha 
hagut un avançament del període migratori per tal d’arribar a temps a la màxima 
disponibilitat de recursos per afrontar amb èxit el procés reproductor. En conseqüència, 
l’arribada a les zones habituals de parada també s’ha avançat. Una de les explicacions 
que justifica una arribada avançada és la meteorologia; un bon temps durant la ruta 
permet migrar de forma més ràpida, per tant, caldria esperar que la durada de la 
parada hauria d’haver-se escurçat. Estudis duts a terme a Portugal amb boscarla de 
canyar, han mostrat que, a la primavera, els individus estan de mitjana menys dies a la 
zona de parada i, a la vegada, augmenten lleugerament de pes, optimitzant així aquesta 
part del procés migratori. 
S’ha analitzat la duració mínima de la parada i la variació de pes per a les 8 espècies 
migradores transsaharianes amb més dades de recaptures, durant el període 1993-
2018, als Aiguamolls de l’Empordà (Girona, Catalunya) i a l’Illa de l’Aire (Menorca, Illes 
Balears) en el decurs de la campanya del Piccole Isole. Els resultats mostren com durant 
aquests 26 anys pràcticament no s’observen canvis ni en la durada de la parada ni en el 
canvi de pes. Mastegatatxes, Bosqueta vulgar, Cotxa cua-roja, Mosquiter de passa, 
Mosquiter xiulaire, Tallarol gros, Tallarol de garriga i Tallareta vulgar han estat les 
espècies seleccionades. Únicament s’ha observat que la cotxa cua-roja fa una parada 
més llarga als Aiguamolls (de 1 dia a principis dels 90 a 5 dies al 2018) i el mosquiter 
groc petit fa un lleuger guany de pes a la parada a l’Illa de l’Aire; per la resta, durant el 
període d’estudi no s’han observat canvis significatius en l’ecologia de la parada en els 
dos indrets analitzats. L’avançament en les dates de pas als llocs de parada dels 
passeriformes al mediterrani occidental durant el darrer quart de segle no afecta ni a la 
durada de la parada ni el canvi de pes de les aus. 
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Títol: El milano real en la Reserva de Biosfera de Menorca, un éxito de conservación 
 
Autories: *Félix de Pablo, técnico en biodiversidad, Consell Insular de Menorca; Josep 
Capo, agent de medi ambient; Consell Insular de Menorca; Juana Mª Pons, bióloga 
 
Adreça de contacte: felix.depablo@cime.es 
 
Període de realització: 1992-En curs 
 
Resum: Las rapaces, aves longevas y de madurez sexual retardada, han sido durante 
muchos años blanco de amenazas que las han llevado a disminuir sus poblaciones y a 
necesitar medias de conservación para su recuperación. El milano real (Milvus milvus) 
es, en gran parte de su área de distribución, una especie muy afectada por estas 
problemáticas, estando considerado a nivel estatal como en peligro de extinción. 
Mientras que en parte del territorio español su situación continúa siendo muy delicada, 
en la Reserva de Biosfera de Menorca las actuaciones llevadas a cabo en los últimos 29 
años (1992-2020) han permitido revertir su declive hasta conseguir una población que 
se aleja de la extinción y que está recuperando su histórica población. 
Mediante una base sólida de conocimiento de su demografía, de sus amenazas más 
importantes, y por medio de la ejecución de medidas de conservación y de un 
seguimiento continuado de su reacción ante las medidas de manejo que se han ido 
implementando, se ha conseguido recuperar su población hasta más de 60 parejas 
reproductoras. 
Entre las medidas implementadas se encuentran investigación, seguimiento, 
divulgación, modificaciones legislativas, detección de puntos eléctricos negros y 
modificación de tendidos, interposición de denuncias por casos de envenenamiento, ... 
Aunque todas las medidas han tenido su contribución al éxito del proyecto, el 
seguimiento de los ejemplares mediante técnicas de radioseguimiento y de GPS, han 
sido básicos al aportar la información necesaria para llevar a cabo actuaciones de 
conservación. 
Al tratarse de una especie muy sensible a amenazas antrópicas, y en especial a 
mortalidad debido a cebos envenenados o a mortalidad por electrocución, el control 
anual de la población es básico para detectar patrones negativos en su evolución. 
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Títol: La RAM – Xarxa d'observació d'Aus i Mamífers marins 
 
Autories: *Neus Matamalas Rodríguez, GOB Mallorca; Toni Fontanet, GOB Mallorca; 
Biel Sevilla; GOB Mallorca; Miguel McMinn, GOB Mallorca; Pedro van der Knoop, GOB 
Mallorca; Patrick Moussa, GOB Mallorca; Daniel Hinckley, GOB Mallorca; Mika Palmer, 
GOB Mallorca; Elisa Miquel, GOB Mallorca; Jason Moss, GOB Mallorca; Mabel Gutierrez, 
GOB Mallorca; Pere Vicens , GOB Mallorca; Amaia Caperochipi, GOB Mallorca; Tomeu 
Rosselló, GOB Mallorca; Felipe Robles, GOB Mallorca 
 
Adreça de contacte: neusmatamalas@gmail.com 
 
Període de realització: 2016-En curs 
 
Resum: La RAM Mallorca és una Xarxa d'observació d'Aus i Mamífers marins que 
realitza des de l'any 2016 censos mensuals en tres localitats de l'illa de Mallorca, 
comptabilitzant tots els mega-vertebrats marins (ocells, peixos, rèptils i mamífers). Les 
espècies més comunes són els ocells marins nidificants a Balears: virot petit, virot gros, 
gavina, gavina roja i corb marí. La noneta és un nidificant local, però no és fàcilment 
observable des de la costa. El recompte també està aportant una informació inèdita 
sobre altres ocells marins hivernants en aigües de Balears (mascarell, llambritges i 
paràsits).  
La RAM té dos objectius fonamentals: Incrementar el coneixement dels ocells marins de 
Balears, i conscienciar a la societat sobre els seus problemes de conservació. En la 
ponència explicarem alguns exemples de com el projecte RAM ha despertat l'interès 
pels ocells marins en la comunitat d'afeccionats a l'ornitologia de Mallorca, i de quina 
forma s'està aconseguint crear una major conscienciació en la ciutadania sobre els 
problemes de conservació dels ocells marins i els cetacis.  
La RAM és un projecte de seguiment a llarg termini. La informació recopilada serà 
usada per a determinar abundàncies locals i possibles canvis en la tendència i/o 
fenologia al llarg dels anys. Els censos costaners presenten importants limitacions quant 
a la seva exactitud i la interpretació de les dades, però poden ser usats com un índex de 
l'abundància i per a la distribució de les espècies. Quelcom interessant ja que els tres 
punts de recompte de Mallorca estan situats a zones de costa on la informació sobre 
l'abundància i moviments dels ocells marins és molt escassa: Badia de Palma, costa de 
Llevant i Serra de Tramuntana. Un resultat preliminar del projecte és la variabilitat de 
les abundàncies dels ocells entre les tres zones d'estudi. 
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Títol: Temporal Gloria, confinament i seguiment: experiència a la desembocadura de la 
Tordera 
 
Autories: Antoni Abad, Naturalistes Montnegre Tordera; *Enric Badosa, ICO; David 
Cavallé, Naturalistes Montnegre Tordera; Laia Gomez, Ajuntament Malgrat de Mar; 
Santiago Poch, Naturalistes Montnegre Tordera; Xavi Romera, Naturalistes Montnegre 
Tordera 
 
Adreça de contacte: ebadosa1@xtec.cat 
 
Període de realització: 2020-En curs 
 
Resum: A la costa catalana hi trobem trams rocosos i sorrencs. És en aquests darrers 
que hi trobem  tres deltes, el Delta de l’Ebre, el Delta del Llobregat i el de la Tordera. 
Aquest any, gràcies a una pluviometria generosa, sobretot al fenomen del Gloria, el 
Delta de la Tordera ha invertit la tendència regressiva, recuperant la seva 
geomorfologia, després de molts anys de retrocés. Ha aparegut de nou la llacuna litoral, 
guanyant fins a un 300 m guanyats al mar. A aquest factor se li ha afegit el confinament, 
que ha fet que la freqüentació humana es reduís dràsticament. Aquests dos fets han fet 
que l’espai es recuperi la biodiversitat, sobretot la riquesa d’espècies d’ocells. Quan ha 
començat el desconfinament, els ajuntament  Malgrat de Mar i de Blanes, decideixen 
regular l’accés per permetre la recuperació de l’espai, sobretot durant l’època de cria.  
Durant el confinament, un grup de voluntaris, autoritzats per l’administració, han fet un 
seguiment de l’evolució de la presència d’ocells. Cada setmana es feien dues sortides 
per prospectar la Desembocadura del riu, i registrar totes les espècies i nombre d’ocells 
presents a la zona. Els resultats són molt encoratjadors en quan a l’augment d’espècies 
i la quantitat de migrants prenupcials i postnupcials. També s’ha vist una influència 
positiva en la cria del corriol  menut, espècie que no criava a la platja, i aquest any s’ha 
trobat 5 territoris. Amb aquests, resultats s’ha acordat amb els ajuntaments prolongar 
la regulació de les activitats humanes mes enllà del més de juny, temps que s’havien 
compromès en un inici, i regular-lo indefinidament. Per tal de fer partícips a la població 
de la recuperació d’aquest patrimoni natural, s’ha realitzat una sèrie d’actuacions per 
què la gent es pugui gaudir-ne sense perjudicar-lo. 
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Títol: La Migración de Rapaces sobre Mallorca 
 
Autories: *Daniel Hinckley, GORA 
 
Adreça de contacte: dnhvicom@yahoo.com 
 
Període de realització: 2002-En curs 
 
Resum: Desde el año 2002 los voluntarios de GORA (Grup d’Observació de Rapinyaires 
d’Albercutx) censamos el paso de aves rapaces sobre Mallorca. El paso prenupcial se 
observa desde la Península de Formentor en el noreste donde las aves dejan la isla 
rumbo a Cataluña o al sur de Francia. La vuelta en otoño se aprecia mejor en Cap de ses 
Salines en el sureste viendo el paso hacia Cabrera y el norte de África. 
Dada la reticencia de las rapaces en general a sobrevolar grandes extensiones de agua, 
la magnitud del paso sobre Baleares es muy inferior a los censados en los vecinos 
estrechos de Gibraltar y Messina. Pero es precisamente ese reto adicional que otorga 
un interés especial a esta ruta. ¿Qué aves se lanzan a volar 440 kilómetros sobre el mar 
(la suma de los tramos marinos entre Argel, Cabrera, Mallorca y Barcelona) teniendo 
una travesía tres veces más corta al este o treinta veces más corta al oeste? ¿Y qué 
factores habrán influenciado su decisión? Son cuestiones que merecen estudio. 
Una de las mayores sorpresas es el paso de águila calzada (Hieraaetus pennatus), una 
especie considerada tremendamente adversa a cruzar el mar.  Se ha contado casi 400 
individuos, en grupos de hasta 70, iniciando la travesía hacia África en un solo fin de 
semana. 
Esta ponencia resume las características del censo y de las 11.638 aves de 25 especies 
censadas. Se centrará en las 10 especies más frecuentes, que representan el 98% del 
total del paso, con apuntes sobre su frecuencia, la evolución de la misma y su 
distribución en el tiempo. Se resumirán también fenologías por sexo y edad de las 
principales especies. 
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Títol: Dades preliminars de la hivernada de cinc espècies de limícoles al Salobrar de 
Campos, Mallorca 
 
Autories: *Pere Joan Garcias Salas, GOB Mallorca 
 
Adreça de contacte: perejota@gmail.com 
 
Període de realització: 2015-En curs 
 
Resum: Des de 2015 fins avui s’està duent a terme en el Parc Natural Es Trenc-Salobrar 
de Campos un estudi general sobre les poblacions de limícoles que hi viuen. El principal 
interès és caracteritzar la població de passa-rius camanegra Charadrius alexandrinus 
per esbrinar quina part de la població és sedentària, quina migrant o hivernant i sols 
estival. Després d’una primera anàlisi es comprovà que la població és pràcticament 
estable (Garcias, P. i Tavecchia, G. Apparent survival and long-term population growth 
rate of the Kentish Plover Charadrius alexandrinus in Mallorca, Balearic archipelago, 
Spain, Ardeola 65(1), 2018, 59-68) encara que l’elevat volum de dades ens fa pensar en 
què es podran extreure més conclusions sobre la dinàmica poblacional de l’espècie. 
Com a feina complementària s’han recollit dades d’altres cinc espècies; corriol variant 
Calidris alpina, corriol menut C. minuta, cama-roja Tringa totanus, xivitona Actitis 
hypoleucos i girapedres  Arenaria interpres. De les dades s’infereix, pel que a hivernada 
es refereix, que totes aquestes espècie presenten una alta filopatria en els individus 
capturats durant els passos però que és més aparent en els individus capturats en la 
hivernada. El percentatge de controls de cada individu per a les cinc espècies són; 
26.19%, 24.83%, 32%, 28.57% i 60% respectivament. Però el que és més interessant és 
que tres hivernades posteriors a la captura encara presenten percentatges molt 
significatius de 9.09%, 11.11%, 25%, 37.5% i 33.33% respectivament. Els percentatges 
de la xivitona (37.5) i el girapedres (33.33) són encara més sorprenents pel relativament 
baix nombre de captures. 
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Títol: Recuperació del Charadrius alexandrinus (picaplatges camanegre) a l'àmbit del 
Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera (illes Balears), conseqüència de l'estat 
d'alarma COVID-19. L'ús de les fonts orals 
 
Autories: *Vicent Forteza Pons, Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera;  
Francesc Xavier Roig-Munar, Investigador independent i Consultor ambiental; Joan Lluís 
Colomar, Parc Natutal de ses Salines d'Eivissa i Formentera; Miquel Ramis, Parc Natural 
de ses Salines d'Eivissa i Formentera; Maria Galludo, Parc Natural de ses Salines 
d'Eivissa i Formentera; Marta Castelló, Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i 
Formentera; Núria Valverde, Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera 
 
Adreça de contacte: parcnaturalsalines@gmail.com 
 
Període de realització: 2020-En curs 
 
Resum:  La nidificació de Charadrius alexandrinus, picaplatges camanegre, als sistemes 
de platja-duna del Parc Natural s'ha constat aquest 2020 arran del confinament de la 
COVID-19. 
Fins a l'actualitat al Parc, no apareixen com a zona de nidificació, tot i l'elevada extensió 
dels sistemes de platja-duna a les Pitiüses. Només un 2% de les parelles reproductores 
es troben sobre arenals o sistemes dunars. Amb l'estat de confinament la nidificació a 
l'entorn saliner i de platja s'ha incrementat a aquelles zones on les pertorbacions 
antròpiques són més evidents. Mentrestant, la tendència dels darrers anys del total de 
la població és a disminuir. 
A partir de fonts orals es fa una descripció acurada de la població dels picaplatges i de 
l'estat dels hàbitats dunars durant els anys 1930-1960. Es documenta la nidificació de 
forma habitual a les platges d'es Cavallet (Eivissa) i Llevant (Formentera), i el consum 
habitual dels seus ous per part dels residents. Així mateix, l'estat de conservació dels 
sistemes platja-duna tampoc era òptim, amb impactes com: el pasturatge de cabres i 
ovelles, la desforestació i reforestació, l'extracció d'àrids, afectació de grans tempestes i 
l'aprofitament agrícola. 
L'inici del desconfinament, durant el mes de maig, deixà en una situació de 
vulnerabilitat les noves zones de cria del picaplatges, per la qual cosa s'adoptaren 
actuacions temporals: senyalització, delimitació física del trànsit, instal·lació de 
proteccions individuals als nius i visibilització a través dels mitjans de comunicació. 
Les principals molèsties documentades són: el "cruising", la venda ambulant, la 
presència de cans i moixos, la freqüentació de persones, la gestió mecànica de platges i 
la retirada de Posidònia, instal·lacions de temporada i establiments de restauració. 
Es plantegen tot un seguit de propostes de gestió per recuperar els espais de nidificació 
i extrapolables a altres àmbits de similars característiques físiques, d'ús i gestió. 
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Títol: Fenologia de la coloració en potes i bec del corb marí emplomallat mediterrani 
(Phalacrocorax aristotelis desmarestii). 
 
Autories: Laura Solé-Bujalance, Universitat de Girona; Guillem Arrufat, Enric Badosa; 
Josep M. Bas, Universitat de Girona; Raül Calderón; Francina Turón; *Carles Tobella,  
Universitat de Girona 
 
Adreça de contacte: carles.tobella@udg.edu 
 
Període de realització: 2014-En curs 
 
Resum: Sovint, els ocells mostren variacions físiques al llarg del seu cicle biològic, les 
quals són àmpliament utilitzades per datar i sexar individus d’una espècie; canvis en la 
coloració del plomatge o parts nues del cos en són un exemple. El corb marí 
emplomallat presenta una sèrie de transformacions en el recobriment de coloració 
negre en bec i potes, la qual es veu reflectida en l’objectiu del present estudi; analitzar 
la fenologia de la coloració de les àrees d’interès amb la fi d’extreure patrons que ens 
aportin informació respecte l’edat, sexe i estat reproductor. Per tal de definir aquests 
patrons s’ha determinat el recobriment de coloració fosca, en forma de proporció, 
d’individus de diferents edats, sexes i en èpoques de l’any variables, a partir d’imatges 
digitals processades amb el programa d’edició i anàlisi fotogràfica ImageJ. Cada àrea a 
estudiar s’ha subdividit en dues; mandíbula superior i inferior pel bec, i dits i patagis per 
les potes. L’anàlisi exploratòria de les dades s’ha realitzat a partir d’RStudio. La 
fenologia de la coloració en bec i potes del corb marí emplomallat representa una 
seqüència de patrons en la que, el recobriment negre, augmenta gradualment des del 
seu naixement fins la fase adulta, deixant diferenciació entre classes d’edat, fins 
aconseguir el patró d’adult nupcial completament negre, per tornar a perdre 
parcialment aquesta coloració fosca a l’època post-nupcial i recuperar-la cíclicament 
cada any abans d’aparellar-se. Finalment, concloem que el coneixement de la fenologia 
de la coloració en bec i potes és una eina que, juntament amb altres trets característics, 
pot ser utilitzada a l’hora de realitzar classificacions més precises durant el seguiment 
de l’espècie. 
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Títol: La dieta del corb marí emplomallat com a eina d’avaluació de les comunitats de 
peixos litorals 
 
Autories: *Carles Tobella, Universitat de Girona; Josep M. Bas, Universitat de Girona; 
Guillem Arrufat; Joan Grajera; Antoni Lombarte, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) 
 
Adreça de contacte: carles.tobella@udg.edu 
 
Període de realització: 2014-En curs 
 
Resum: L’avaluació de les comunitats íctiques litorals mitjançant la dieta del corb marí 
emplomallat com a bioindicadora, permet detectar fluctuacions inter i intra-anuals, així 
com determinar diferències entre zones que solen anar lligades al tipus de comunitat 
submarina existent. Per dur a terme aquesta avaluació, es realitzen actuacions tals com; 
(1) determinació de la dieta mitjançant la identificació dels otòlits dels peixos presa, 
presents a les egagròpiles dels corbs marins. Com a eina d'identificació, s’utilitza la 
col·lecció biològica de referència (CBR) de l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) i el 
classificador d’Anàlisi de Formes d'Otòlits (AFORO) associat a la col·lecció. Es compta 
amb mostres recollides des de l’any 2014 i fins l’actualitat, al principal dormidor post-
nupcial de l’espècie a la costa catalana (Calella-Sant Pol de mar, Maresme). Els otòlits 
identificats són mesurats per poder extrapolar la talla i biomassa de cada peix. (2) La 
monitorització de l’ús de l’hàbitat mitjançant dispositius GPS, la qual permet relacionar 
els resultats obtinguts durant l’estudi de la dieta, amb les zones freqüentades pels 
corbs marins; l’àrea d’estudi. Tanmateix, permet analitzar patrons de comportament 
individual diferenciat. L’objectiu d’aquesta comunicació és exposar els resultats 
preliminars de la sèrie temporal. El corb marí emplomallat es comporta com un 
depredador oportunista i s’alimenta gairebé exclusivament de peixos litorals. S’han 
detectat més de 120 taxons presents a la dieta; espècies com sonsos (Gymammodytes 
spp.), congre balear (Ariosoma balearicum), joells (Atherina spp.), aranyes (Echiichthys 
vipera i Trachinus spp.), boga (Boops boops), esparralls (Diplodus spp.), serrans 
(Serranus spp.), escòrpores (Scorpaena spp.), làbrids (Labridae) o gòbids (Gobiidae). 
Aquest projecte pretén ser un estudi a llarg termini que permeti completar una sèrie 
històrica per tal de contribuir en la millora del coneixement d’aquestes comunitats, així 
com aportar informació aplicable a la gestió pesquera. Finalment, pretén aprofundir en 
l’ecologia del corb marí emplomallat. 
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Títol: Concentracions de l’ocell de tempesta (Hydrobates pelagicus) a instal·lacions 
aqüícoles de tonyina roja Thunnus thynnus al Golf de Sant Jordi 
 
Autories: Pere Josa Anguera, BIOSCICAT (Societat Catalana de Ciències per la 
Conservació de la Biodiversitat); *Jaume Solé Herce, BIOSCICAT (Societat Catalana de 
Ciències per la Conservació de la Biodiversitat); Lucía Soliño Alonso, Instituto Português 
do Mar e da Atmosfera 
 
Adreça de contacte: sole@bioscicat.org 
 
Període de realització: 2015-En curs 
 
Resum: Les instal·lacions aqüícoles a mar obert presenten condicions que atrauen 
diverses espècies d’ocells marins. L’any 2015 es van detectar agregacions d’ocells de 
tempesta Hydrobates pelagicus al voltant de les instal·lacions aqüícoles destinades a 
l’engreix de tonyina roja Thunnus thynnus, situades a 2,5 milles de la costa de l’Ametlla 
de Mar, al golf de Sant Jordi. Durant 6 anys s’han realitzat censos i s’ha estudiat 
aspectes de l’autoecologia de l’espècie, com la fenologia, el comportament i les 
interaccions amb altres aus marines.  
La primavera i estiu es detecten agregacions que superen el centenar d’exemplars, amb 
màxims al mes de maig. Destaquen els 455 individus observats l’any 2020, l’agrupació 
més nombrosa registrada a Catalunya coneguda pels autories. Les xifres obtingudes són 
excepcionals a la costa Catalana, on són molt escasses les citacions de grans grups. A 
Malta i al sud-est de la Península Ibèrica s’han descrit concentracions d’ocells de 
tempesta en instal·lacions aqüícoles de tonyina, sempre pròximes a colònies de 
reproducció. En el cas de l’Ametlla de Mar les colònies de reproducció conegudes estan 
molt allunyades, les més pròximes a les illes Columbrets o les Balears. Les dades 
aportades mostren la importància que poden tenir les instal·lacions aqüícoles com a 
punt d’alimentació predictible per a la subespècie melitensis de l’ocell de tempesta. Cal 
seguir avançant en el coneixement de les principals àrees d’alimentació d’aquest 
endemisme mediterrani, com a eina fonamental per la seva gestió i conservació. 
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Títol: Resultados de la prospección de roedores en islotes de las Islas Baleares 
 
Autories: *Eva García Ortiz, Tragsa; Rafel Mas Ferrer, Conselleria de Medi Ambient, 
Govern Balear; María Martín Pérez, Tragsa; Joan Mayol Serra, Conselleria de Medi 
Ambient, Govern Balear 
 
Adreça de contacte: evagarciaortiz@gmail.com 
 
Període de realització: 2018 
 
Resum: La introducción de roedores foráneos, favorecida por la actividad humana, 
tiene un efecto muy perjudicial en la flora y fauna nativa de los islotes de Baleares, 
lugares de importancia para la reproducción de las aves marinas. De hecho, una de las 
principales amenazas para la reproducción de estas aves es la presencia de roedores en 
los lugares de nidificación, ya que predan sobre los huevos, pollos e incluso los adultos. 
Con el objetivo de detectar la presencia de roedores en los islotes de Baleares, en julio 
de 2018 se seleccionaron 25 islotes y en cada uno se colocaron 2 cebos por hectárea 
(Thomas, S. et al., 2017) hasta un máximo de 10 cebos por islote. 
Los cebos empleados habían sido ideados por el equipo de Control de Fauna del COFIB 
(Consorcio para la Recuperación de la Fauna de las Islas Baleares), que dirige Víctor 
Colomar. Consistían en tubos de caña (Arundo donax) de unos 20 cm de longitud, 
rellenos de cereales y pasta de cacahuete. Se colocaron en lugares protegidos, 
enganchados a roca o vegetación utilizando un cable de acero galvanizado, y se 
recogían al cabo de 7 días de media. La presencia de roedores quedaba confirmada 
cuando en las cañas aparecían marcas de dientes, ya que los roedores las roen 
intentando acceder al alimento del interior. 
Los islotes prospectados que arrojaron presencia de rata fueron, en Mallorca, na 
Guardis y s’Illeta (Sóller), y ratón en na Moltona así como probablemente en es Conills y 
sa Porrasa. En Ibiza no se detectaron roedores en ninguno de los 8 islotes examinados. 
En Formentera, sólo se identificó rata en s’Espalmador. Y en Menorca se reveló rata en 
illa de ses Bledes, y rata y probablemente ratón en illa Gran d'Addaia. 
Por el contrario, no se detectó presencia de roedores en los islotes mallorquines de es 
Pantaleu, el Toro y els Malgrats. Tampoco en illa de sa Torreta, illa des Porcs y 
s'Espardell en Formentera; ni en los ibicencos es Penjats, Malví Gros, Malví Pla, illa 
Rodona, illa de Santa Eulàlia, illa des Canar, s'illa Murada e illa d'en Calders. Por último, 
en los islotes menorquines de illa de l'Aire, Escull de Ses Vinjoles e illa dels Porros 
tampoco se registraron roedores. 
Tal y como se puso de manifiesto en la prospección realizada por la Conselleria de Medi 
Ambient de les illes Balears en 2016, este método se ha mostrado adecuado, sencillo y 
económico para confirmar la presencia de roedores, especialmente cuando el resultado 
es positivo. Además, ha permitido identificar en qué islotes es necesario llevar a cabo 
actuaciones de desratización a fin de favorecer la nidificación de las aves marinas y 
reestablecer las relaciones ecológicas. 
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Títol: Nedar a contracorrent: competència interespecífica de Charadrius alexandrinus 
per la primera línia de platja 
 
Autories: *Enric Forner, Ateneu de Natura; Francesc Xavier Roig-Munar, investigador 
independent i consultor ambiental.; Ramon Prades Bataller, Colla Ecologista de Castelló 
 
Adreça de contacte: fornervalls@gmail.com 
 
Període de realització: 1989-2019 
 
Resum: En els últims anys la població de corriol camanegre (Charadrius alexandrinus) 
ha minvat i fins i tot ha desaparegut a les zones on era més freqüent al litoral del 
mediterrani occidental. Aquesta situació de retrocés de les poblacions és general a tota 
Europa, on està considerada una de les espècies limícoles nidificants més amenaçades. 
El fet que cria en hàbitats, com ara platges, aiguamoll litorals, ribes de desembocadures 
de rius, que s’han vist intensament modificats a les últimes dècades per causes 
antròpiques, la fa especialment vulnerable. L’interès del treball rau en la possibilitat 
d’analitzar una sèrie de dades (1989-2019) de parelles que nien, en la franja costera del 
terme municipal de Castelló de la Plana (País Valencià). On coincideixen, d’una banda, 
l’intens increment de l’ús turístic i industrial del litoral, amb un seguit d’intervencions 
sobre les platges i, d’altra banda, la implantació de mesures de protecció a l’espai on 
nia.  El treball constata que dins la tendència general decreixent de l’espècie, a les 
platges i entorns immediats de Castelló de la Plana, encara roman una població petita. 
L’ajuntament de Castelló de la Plana, cedint a la pressió de la Colla Ecologista de 
Castelló, ha pres mesures de planificació i gestió per afavorir al corriol camanegre, com 
ara: restringir als banyistes una part de les platges, acotar corredors d’accés per accedir 
a la zona de banys, deixar la vegetació natural i no fer tasques de neteja amb 
maquinària en aquestes zones. Tot i això, la coincidència, en temps i espai, de la cria i 
alimentació del corriol camanegre quan els humans més intensament ocupen les 
platges fa molt complexa la supervivència del limícola. El treball mostra que, potser, les 
mesures preses han evitat la desaparició de C. alexandrinus a les platges de Castelló de 
la Plana però són insuficients per retornar a les poblacions de finals del segle XX. 

mailto:fornervalls@gmail.com


2n Congrés d’Ornitologia de les Terres de Parla Catalana   Illa del Llatzeret, Maó   10-12 d’octubre de 2020 
 

Títol: El seguiment d'ocells marins al Parc Natural de Cap de Creus 
 
Autories: *Ponç Feliu Latorre, Parc Natural de Cap de Creus i Institut Català 
d'Ornitologia (ICO) 
 
Adreça de contacte: pfeliu1975@gmail.com 
 
Període de realització: 2001-En curs 
 
Resum: El Parc Natural marítimo-terrestre de Cap de Creus està format, en gran part, 
per una península que sobresurt més de deu quilòmetres mar endins des de la línia 
costanera empordanesa. Tant per aquesta raó, com per la seva fesomia rocallosa, 
abrupta i recargolada, i especialment per la presència de canyons submarins profunds, 
constitueix un dels millors indrets per a l’observació d’ocells marins de Catalunya.  Des 
de fa més de dues dècades s’hi fa un seguiment ornitològic constant i molt pautat; per 
una banda, les espècies marines nidificants, com el corb marí emplomallat o el gavià 
argentat. Per altra banda, els censos d’hivernants destaquen per les bones xifres de 
gavots, paràsits, gavinetes de tres dits i també baldrigues (tant mediterrànies com 
balears). Finalment, de forma ininterrompuda des de fa prop de 25 anys, cada primer 
cap de setmana de mes s’hi fa un cens d’ocells marins des de la Punta de Cap de Creus, 
l’extrem més oriental de la Península Ibèrica; es tracta d’un cens que recompta tots els 
moviments (direcció, distància, nombre, comportament, etc.) de les espècies 
observades, siguin migradores, hivernants o nidificants, com també de cetacis, 
freqüents en aigües de Cap de Creus.  Les dades dels diversos seguiments d’ocells 
marins realitzats al parc evidencien una regressió severa d’espècies com les baldrigues 
(o d’altres ja extingides com a nidificants com és l’àguila pescadora), una oscil·lació 
d’altres espècies en funció de l’aliment disponible i de la severitat dels hiverns (paràsits, 
gavines, xatracs, mascarells, etc.) i l’augment d’algunes com el corb marí emplomallat, 
espècie de colonització recent, amb un increment exponencial de parelles, fins 
pràcticament la desena els darrers anys. També hi destaca el gran nombre d’ocells en 
migració observats des de la Punta de Cap de Creus (limícols, ardeids, rapinyaires, 
gavines, passeriformes, rareses com el paràsit cuallarg, baldriga grisa, baldriga 
capnegra, etc.), fet que converteix aquest punt com un dels de major interès per a 
l’estudi de pas migratori actiu al nostre país. 
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Títol: La influència de l'activitat pesquera sobre el moviment dels ocells marins a través 
de detectors de radar marí 
 
Autories: *Leia Navarro-Herrero, Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) i 
Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de 
Barcelona; Sarah Saldaña, Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) i Departament 
de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de Barcelona; Jacob 
González-Solís, Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) i Departament de Biologia 
Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de Barcelona; Diego Vicente-
Sastre, Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) i Departament de Biologia 
Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de Barcelona; Teresa Militão  
Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) i Departament de Biologia Evolutiva, 
Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de Barcelona 
 
Adreça de contacte: leianavarroherrero@ub.edu 
 
Període de realització: 2018-2020 
 
Resum: La sobrepesca, el descart pesquer i la captura accidental modifica les 
estratègies d'alimentació, distribució, abundància i supervivència de diverses espècies 
d'aus marines. Aquests efectes són preocupants al Mediterrani, on habiten un elevat 
nombre d'aus marines endèmiques i amenaçades. L'ús de dispositius GPS ha esdevingut 
una eina fonamental en la investigació de l'ecologia de la recerca d'aliment de les aus 
marines. Els avanços tecnològics han aconseguit miniaturitzar el pes i augmentar 
l'autonomia d'aquests aparells, però també combinar-los amb sensors diversos, com 
detectors de radar d'embarcacions per tal d'estudiar la influència de les pesqueries 
sobre les aus marines. Amb aquest darrer objectiu, des del 2018 hem instrumentat 
baldrigues cendroses (Calonectris diomedea) a Menorca amb GPSs equipats de 
detectors de radar marí. S'han obtingut una cinquantena de viatges dels quals el 60% 
van enregistrar deteccions de radar. La majoria d'interaccions amb embarcacions es 
produeixen durant el dia a la plataforma continental dins la zona econòmica exclusiva 
espanyola, on les nombroses interaccions esporàdiques amb diverses embarcacions 
indiquen un tràfic marítim molt intens. Això no obstant, diverses associacions d'entre 
20 minuts i 1 hora amb una mateixa embarcació mostren la influència de les activitats 
pesqueres sobre el comportament d'aquestes aus. Els resultats indiquen que les 
baldrigues han modificat el seu comportament de recerca per tal d'aprofitar-se de fonts 
d'aliment associades a l'activitat pesquera, el que pot representar un risc de captura 
accidental considerable en funció del tipus d'embarcació al qual s'associen. Les 
deteccions de radars ofereixen una nova font d'informació per tal d'estudiar la 
interacció entre les aus marines i les pesqueries a un detall sense precedents. 
Tanmateix, també poden proporcionar informació sobre el tràfic marítim, l'esforç 
pesquer i la pesca il·legal, proporcionant claus importants per millorar la gestió del 
medi marí i la conservació de les aus. 
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Títol: ¿Es la RAMPE una solución para la conservación de las aves marinas costeras? 
 
Autories: *Diego Vicente Sastre, Laboratorio de Ecologia de Aves Marinas, Institut de 
Recerca de la Biodiversitat (IRBio) i Departamento de Biología Evolutiva, Ecología i 
Ciencias Ambientales, Universitat de Barcelona; Virginia Morera Pujol, Laboratorio de 
Ecologia de Aves Marinas, Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) i Departamento 
de Biología Evolutiva, Ecología i Ciencias Ambientales, Universitat de Barcelona; Ángel 
Sallent, Asociación de Naturalistas del Sureste; Raquel Castillo, Laboratorio de Ecologia 
de Aves Marinas, Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) i Departamento de 
Biología Evolutiva, Ecología i Ciencias Ambientales, Universitat de Barcelona; Raül 
Ramos, Laboratorio de Ecologia de Aves Marinas, Institut de Recerca de la Biodiversitat 
(IRBio) i Departamento de Biología Evolutiva, Ecología i Ciencias Ambientales, 
Universitat de Barcelona; Jacob González-Solís, Laboratorio de Ecologia de Aves 
Marinas, Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) and Departamento de Biología 
Evolutiva, Ecología i Ciencias Ambientales, Universitat de Barcelona 
 
Adreça de contacte: diego.vicente@ub.edu 
 
Període de realització: 2020-En curs 
 
Resum: Las actividades pesqueras y acuícolas representan uno de los mayores impactos 
antropogénicos sobre los ecosistemas marinos. En España, durante la pasada década, 
se creó una amplia Red de Áreas Marinas Protegidas (RAMPE) para minimizar dicho 
impacto; sin embargo, su eficacia todavía está por determinar. Aquí evaluamos el papel 
de la actual RAMPE en la conservación de las aves marinas costeras, y su interacción 
con actividades pesqueras y acuícolas. Para ello, hemos determinado los movimientos 
de adultos y juveniles de cormorán moñudo (Gulosus aristotelis), gaviota patiamarilla 
(Larus michahellis) y gaviota de Audouin (Ichtyaetus audouinii) mediante la colocación 
de dispositivos GPS/GSM en la Región de Murcia y, para el caso del cormorán, también 
en Baleares. Nuestros primeros resultados muestran que los cormoranes moñudos 
tienen hábitos completamente marinos y que los individuos marcados en Murcia 
interaccionan con las granjas acuícolas cercanas a las colonias de cría. Además, el uso 
del hábitat de la gaviota de Audouin varía entre individuos: algunos de hábitos 
predominantemente marinos y otros más terrestres, a menudo de origen antrópico. 
Por último, muestran que las gaviotas patiamarillas interaccionan principalmente con 
fuentes de alimento de origen terrestre, aunque algunos individuos también 
interaccionan con instalaciones acuícolas. Sin embargo, la mayoría de las interacciones 
con la acuicultura se producen fuera de la actual RAMPE. El presente trabajo confirma 
que el uso de dispositivos GPS/GSM ofrece información muy precisa y valiosa sobre el 
uso del espacio de las aves marinas y sus posibles interacciones con actividades 
humanas, útiles para la definición de áreas marinas protegidas (AMP). Sin embargo, 
también muestran que la adecuada gestión de la actual RAMPE conseguiría minimizar 
solo de forma marginal dichos impactos y que, por tanto, se requeriría la ampliación de 
dicha red en algunos lugares costeros o la incorporación de AMP dinámicas en la actual 
RAMPE. 
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Títol: Evolució a llarg termini de la selecció de l'hàbitat de nidificació de l'astor 
(Accipiter gentilis) en boscos de coníferes mediterranis 
 
Autories: *Júlia Alcaraz-Capsada, Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya 
(CTFC), Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals i Institut de 
Recerca de la Biodiversitat (IRBio), Universitat de Barcelona; Santi Mañosa, 
Departament de Biología Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals i Institut de Recerca 
de la Biodiversitat (IRBio), Universitat de Barcelona 
 
Adreça de contacte: julia.alcaraz@ctfc.es 
 
Període de realització: 1989-2019 
 
Resum: Per tal de conservar les poblacions de rapinyaires forestals és essencial 
identificar el tipus de bosc que seleccionen per nidificar, per tal que aquests puguin ser 
protegits adequadament. La selecció d’hàbitat de nidificació de l’astor (Accipiter 
gentilis) s’ha estudiat extensament en boscos boreals, però força menys a la regió 
mediterrània, i no es disposa d’estudis que avaluïn l’evolució a llarg termini de la 
selecció d’hàbitat de nidificació d’aquesta espècie. Aquest treball vol analitzar si el 
patró de selecció d’hàbitat de nidificació de l’astor en boscos de coníferes mediterranis 
es veu modificat en funció dels canvis que experimenten els boscos a llarg termini, fruit 
del seu creixement i de la dinàmica del paisatge. Per fer-ho, hem caracteritzat 
l’estructura de rodals de bosc ocupats i no ocupats per astor el 1989 i el 2019 a la Baixa 
Segarra (Catalunya) i, mitjançant anàlisis univariants i multivariants, hem avaluat com 
ha canviat l’estructura d’aquests boscos després de 30 anys i hem analitzat quins 
factors expliquen la selecció d’hàbitat de nidificació de l’astor actualment (2019) i 30 
anys enrere (1989). Els resultats evidencien un canvi en l’estructura dels boscos 
estudiats, i suggereixen que la selecció d’hàbitat de nidificació de l’astor hauria 
evolucionat d’acord amb aquest canvi: tot i mantenir el mateix sentit de selecció 
(preferint boscos madurs), actualment són més selectius. L’astor escull arbres alts, 
grans i vells per fer-hi niu, i ocupa rodals de bosc madurs amb arbres alts i una elevada 
cobertura de capçades, però actualment tendeix a evitar els rodals amb múltiples 
estrats arboris, un patró no detectat 30 anys enrere. Aquests resultats confirmen la 
importància de l’estructura del bosc en la selecció d’hàbitat de nidificació de l’astor i 
aporten nous coneixements obtinguts en el marc d’un període d’estudi llarg, 
permetent-nos suggerir recomanacions per fer compatible la gestió forestal sostenible i 
la conservació de les poblacions d’astor a llarg termini. 
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Títol: Evolució de les aus nidificants a la ciutat de Castelló de la Plana (Plana Alta, País 
Valencià) durant el període 2007-2017 
 
Autories: *Joan Castany i Àlvaro, Grup Au, Castelló; Miquel Tirado Bernat, Grup Au, 
Castelló 
 
Adreça de contacte: grupaucastello@gmail.com 
 
Període de realització: 2007-2017 
 
Resum: Els estudis sobre aus urbanes en ciutats no són freqüents a casa nostra. Partint 
de la base que les aus són bioindicadores, es considera interessant conèixer com s’han 
adaptat al medi urbà. L’objectiu d’aquest treball és analitzar l’evolució de les poblacions 
d’aus nidificants de la ciutat de Castelló de la Plana (Plana Alta País Valencià) i els 
factors que condicionen la seua abundància durant 11 anys de seguiment (2007-2017) 
El treball constata que hi ha una pèrdua de diversitat i d’equitativitat a pesar de 
l’augment d’espècies reproductores. S’analitzen les tendències de les 24 espècies d’aus 
nidificants a la ciutat de Castelló de la Plana agrupades en tres conjunts: (1) les que 
mostren tendència significativa en positiu: tórtora turca (Streptopelia decaocto), garsa 
(Pica pica), tudó (Columba palumbus) i griva (Turdus viscivorus); (2) les que ho fan en 
negatiu: teuladí (Passer domesticus), gafarró (Serinus serinus), cadernera (Carduelis 
carduelis), merla (Turdus merula), avió comú (Delichon urbicum) i oroneta (Hirundo 
rustica); i (3) les que es mantenen estables on s’inclouen les 16 restants. Els canvis 
poblacionals es relacionen amb els següents factors: (a) l’increment de massa vegetal 
als parcs, amb tot el que això comporta (humitat, protecció, espais de cria...) dins de la 
ciutat; (b) els efectes que comporta el tractament dels horts adjunts a la ciutat amb 
biocides; (c) la dinàmica poblacional a d’altres àrees del territori espanyol. 
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Títol: La boscarla mostatxuda Acrocephalus melanopogon a l'illa de Menorca  

Autories: *Javier Méndez Chavero (Societat Ornitològica de Menorca); Emili Garriga 
Marí (Societat Ornitològica de Menorca) 
 
Adreça de contacte: xabiermendez@hotmail.com 
 
Període de realització: 2008-2009 

Resum: Durant els anys 2008 i 2009 es va estudiar la població menorquina de boscarla 
mostatxuda Acrocephalus melanopogon amb els objectius d’establir la seva distribució, 
tant a l’època de cria com fora d’aquesta, i quantificar, en la mesura del possible, les 
seves poblacions nidificants. Es van identificar i prospectar mitjançant censos, escoltes i 
anellament amb i sense reclam totes les localitats amb hàbitats adequats a l’illa, 
detectant dos localitats de cria, el Prat de Son Bou i el Prat de Son Saura del Nord, i tres 
localitats d’hivernada, las dos anteriors i el Prat de s’Albufera des Grau. La població 
nidificant al 2008 es va estimar mitjançant el mapeig del territori en un mínim de 14 
parelles, 12 al prat de Son Bou i 2 al prat de Son Saura del Nord. Al 2009 es va estimar 
un mínim de 15 parelles, 13 al Prat de Son Bou i 2 al Prat de Son Saura del Nord. Els 
resultats ens van indicar un important descens de la població menorquina respecte a 
les estimacions de 30-40 parelles fetes a la dècada dels 80. Les feines de camp ens van 
aportar també un índex de densitat (ind/ha) mitjançant una sèrie de punts d’escola i un 
índex d’abundància relativa (ind/km lineal) mitjançant transectes perimetrals, tan per a 
les poblacions hivernants com reproductores del Prat de Son Bou i del prat de Son 
Saura del Nord. També es van obtenir una sèrie de dades fenològiques de l’època de 
cria i biomètriques de la població menorquina. Per a l’elaboració d’aquesta contribució 
en forma de pòster es té previst complimentar les dades d’aquest estudi (2008-2009) 
amb altres dades obtingudes en els darrers anys. 
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Títol: Resultados tras dos décadas de seguimiento ininterrumpido de la pardela 
cenicienta en el parque natural de Dragonera (Illes Balears)  
 
Autories: *José Manuel Igual, IMEDEA; Ana Sanz Aguilar, UIB-IMEDEA; Andreu Rotger 
Museo delle Scienze; María Martín, IMEDEA; Daniel Oro, CEAB; Meritxell Genovart, 
CEAB; Giacomo Tavecchia, IMEDEA 
 
Adreça de contacte: (no facilitada) 
 
Període de realització: 2001-En curs 

Resum: La isla de Pantaleu (Mallorca) por su accesibilidad y pequeño tamaño, 
representa un excelente laboratorio natural para el estudio y seguimiento de la pardela 
cenicienta (Calonectris diomedea). A modo de indicador esta población permite evaluar 
la conservación de la especie a nivel local (p. ej. detección de depredadores invasores, 
gestión y conservación del islote como parte del Parque Natural de Dragonera) e inferir 
la tendencia de la población de esta especie en el Mediterráneo occidental. Desde 2001 
esta población se ha seguido de manera ininterrumpida con el objetivo de conocer la 
demografía y la dinámica poblacional de esta especie. Se presentan los resultados más 
relevantes de estas dos décadas de seguimiento. El tamaño de población ha 
permanecido relativamente estable: en 2001 se censaron 218 nidos activos, en 2012 se 
detectaron 160 nidos ocupados y en 2018 233, el máximo contabilizado hasta la fecha. 
El éxito reproductor ha sido relativamente constante sin evidencias de depredación o 
molestias de otro tipo. Se ha observado que su fenología está ligada a las condiciones 
ambientales. La supervivencia adulta y el reclutamiento local muestran tasas bajas, 
insuficientes para mantener una población estable. La inmigración de individuos desde 
otras colonias podría estar tamponando la pérdida excesiva de individuos por 
mortalidad. Mientras la mortalidad local adulta siga siendo alta, el futuro de la 
población de Pantaleu dependerá de la situación metapoblacional que sigue siendo una 
incógnita. Por ello, futuros seguimientos y anillamientos en otras colonias siguen siendo 
muy necesarios. 
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Títol: El bosc de ribera  
 
Autories: *Victoria Climent Delgar, Institut Català d'Ornitologia (ICO) 
 
Adreça de contacte: tresbasses@gmail.com 
 
Període de realització: 2019-2020 
 
Resum: L´ús recreatiu  dels espais naturals és sovint incompatible amb la seva 
conservació. 
Els boscos de ribera que compten amb piscines naturals es converteixen a l´estiu   en la 
destinació predilecta de centenars de visitants que veuen en les seves aigües  una 
alternativa gratuïta a les piscines municipals, a la platja o al bar. Malauradament la 
pressió demogràfica sumada al incivisme amenacen aquests espais . 
Aquest és un problema compartit amb altres Ajuntaments en diferents llocs de 
Catalunya. Com a des de la nostra associació lluitem per protegir el patrimoni natural 
del bosc de ribera.  
L´Espai Natural de les Tres Basses pertany al Municipi de Castellbell i el Vilar ( Bages) És 
una Zona de gran biodiversitat d´ocells amb 97 espècies observades ( dades segons 
l´ICO)entre les quals es troben espècies vulnerables com l´Àliga Cuabarrada ( Hieratus 
fasciata) , la Tótora ( Streptopelia tutur) i Botxí meridional ( Lanius meridionalis),  
Fa 9 anys que pressionem  l Ajuntament local i a l´administració a  regular els usos 
d´aquest i altres espais similars, invertir en cartells educatius , i intentar canviar el 
model de turisme per un de respectuós amb el medi com els aficionats a les aus. 
Organitzem  voluntaris per la recollida de plàstics i que fan la funció d´educadors. Però 
falta recolzament administratiu. 
Hem aconseguit la redacció d´una ordenança municipal  aprovada el 8 l´Agost del 2020 
que regula els usos de l´espai juntament amb la col·locació de cartells educatius .Però 
tot i així el compliment sense vigilància és difícil 
Creiem que l´educació ambiental en escoles es bàsica juntament amb la implicació de             
l´administració a nivells superiors als municipals per protegir aquests  espais en risc de 
forma eficient.

mailto:tresbasses@gmail.com


2n Congrés d’Ornitologia de les Terres de Parla Catalana   Illa del Llatzeret, Maó   10-12 d’octubre de 2020 
 

Títol: “Maratons ornitològiques cooperatives i confinades” com a resposta a la 
pandèmia de la COVID-19  
 
Autories: *Joan Ferré Manzanero, Societat Valenciana d'Ornitologia (SVO) i Universitat 
de València; María Calahorra Valle, Societat Valenciana d'Ornitologia (SVO) i Universitat 
de València 
 
Adreça de contacte: ferrej@uv.es 
 
Període de realització: 2020-2020 
 
Resum: L’extrema situació sanitària que es va declarar al 14 de març, ens va caure com 
una galleda d’aigua freda als ornitòlegs, doncs just començava la migració dels ocells. 
Totes les eixides programades de la Societat Valenciana d’Ornitologia (SVO) es van 
haver de suspendre fins al final de l’estat d’alerta. Tanmateix, per fer més suportable el 
confinament i per seguir sentin-nos membres d’un grup al que interessa la conservació 
de les aus, el Projecte OCA (Observa Classifica i Aprèn) de la SVO va organitzar una sèrie 
de “maratons ornitològiques cooperatives i confinades (MOCC)”, en les que cadascú, 
des de sa casa, podia participar.  
La primera marató es va celebrar el 19 de març, dia de Sant Josep, patró de les falles de 
València. Les altres tres que es van fer fins al final de l’estat d’alarma van ser el dia 29 
de març i els 13 i 26 d’abril. En tots els casos es tractava d’anotar, en dues hores, de 9 a 
11 del matí, totes les espècies que es pogueren veure des de el lloc d’observació 
(“confinada”) i posar-les en conjunt (“cooperativa”). 
La iniciativa va tindre molt bona acollida, amb un increment continu en el nombre de 
participants (de 34 a 44), grups d’observació (de 29 a 40), nombre d’espècies diferents 
vistes (de 62 a 90) i nombre d’individus comptats (de 384 a 658) al llarg de les quatre 
maratons. L’increment en el nombre d’espècies i individus, a banda de que hi havia més 
participants, es deu principalment a l’evolució de la migració. En acabar, cada 
participant enviava la seua ubicació i les dades que havia obtingut per posar tot en 
conjunt i treure l’estadística de nombre diferent d’espècies vistes per grup (de 2 a 35) i 
la mitjana d’espècies per grup per a cada marató (de 13,24 a 18,21). 

mailto:ferrej@uv.es


2n Congrés d’Ornitologia de les Terres de Parla Catalana   Illa del Llatzeret, Maó   10-12 d’octubre de 2020 
 

Títol: El maniquí bec d’argent Euodice cantans: una nova espècie introduïda establerta 
al País Valencià?  
 
Autories: *Toni Polo Aparisi, Societat Valenciana d'Ornitologia (SVO); Montse Ferrís 
Beltran, Societat Valenciana d'Ornitologia (SVO) 
 
Adreça de contacte: yosoytonipoloaparisi@gmail.com 
 
Període de realització: 2016-2020 
 
Resum: Es presenten les primeres dades de presència a l’estat espanyol d’una població 
introduïda i aparentment establerta en el medi natural del maniquí bec d’argent 
Euodice cantans (Estrildidae). Els primers individus d’aquesta població van ser observats 
el 2016 a la localitat valenciana d’Alborache (la Hoya de Buñol). L’origen d’aquest nucli 
és incert, però tot indica l’escapament de diversos individus mantinguts en captivitat en 
un gabial d’algun xalet o segona residencia pròxims. Inicialment es va suposar que es 
tractava d'exemplars aïllats amb escasses possibilitats de prosperar en la localitat, 
motiu pel qual se li va assignar a aquesta espècie la categoria E3 (espècie introduïda 
observada solament de forma ocasional, sense haver-se constatat la seua reproducció), 
d’acord amb la classificació d'espècies exòtiques proposada pel Grup d'Ocells Exòtics 
(GAE/SEO BirdLife). No obstant això, un seguiment posterior realitzat a aquesta 
població entre els anys 2016 i 2020 ha permés comprovar un augment d'exemplars en 
la zona, així com diversos indicis de reproducció, la qual cosa sembla indicar una 
consolidació del maniquí bec d’argent en la localitat. Encara que és necessari continuar 
amb el seguiment d'aquesta població introduïda per tal d’ampliar els coneixements 
relacionats amb la seua ecologia, àrea de distribució actual i mida poblacional, les 
dades disponibles fins al moment semblen indicar el seu establiment en la zona. Així 
mateix, sobre la base d'aquests resultats, es proposa a l'administració la presa de 
mesures preventives per a alentir o impedir en la mesura que siga possible el seu 
establiment, i en tot cas, la revisió del seu estatus actual com a espècie exòtica invasora 
i la valoració de la seua inclusió en la legislació nacional i regional relacionada amb el 
control d’espècies exòtiques invasores. 
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Títol: Estatus dels paràsits ibèrics (Stercorariidae) en el litoral valencià  
 
Autories: *Montse Ferrís Beltran, Societat Valenciana d'Ornitologia (SVO); Manu Polo 
Aparisi, Societat Valenciana d'Ornitologia (SVO); Toni Polo Aparisi, Societat Valenciana 
d'Ornitologia (SVO) 
 
Adreça de contacte: montsefb@outlook.es 
 
Període de realització: 1985-2016 
 
Resum: Es descriu la situació de les quatre espècies de paràsits (paràsit gros Catharacta 
skua, paràsit cuapunxegut Stercorarius parasiticus, paràsit cuaample Stercorarius 
pomarinus i paràsit cuallarg Stercorarius longicaudus) en el litoral valencià al llarg del 
cicle anual. Per a l'elaboració de l'estatus de cada espècie, s'han recopilat totes les 
observacions existents en l'àmbit de la província de València en el període 1985-2016, 
informació que ha servit per a la preparació de les fitxes corresponents d’aquestes 
espècies en l'Atles dels ocells de València. D'acord amb els registres disponibles, el 
paràsit gros i el paràsit cuapunxegut es presenten de manera escassa però regular tant 
en els passos migratoris com en hivernada, sent el cuapunxegut lleument més 
abundant. El paràsit cuaample ha passat de ser considerat una raresa a presentar-se 
durant els últims anys de manera escassa en tots dos passos migratoris, amb algun 
registre puntual també en hivernada. Per la seua part, les citacions de paràsit cuallarg 
van disminuir significativament des de finals dels anys noranta, encara que semblen 
haver-se recuperat en les últimes temporades. 
A diferència d’altres regions geogràfiques de la península Ibèrica, on es presenten 
principalment al llarg del pas postnupcial, els paràsits utilitzen el litoral valencià de 
manera important també a la primavera. La presència esporàdica però regular en els 
ports més importants, així com observacions seguint a embarcacions d'arrossegament, 
suggereixen que aquestes espècies exploten fonamentalment aigües obertes a diverses 
milles de la costa, acostant-se al litoral ocasionalment atretes per concentracions de les 
espècies marines a les quals cleptoparasiten o seguint als vaixells fins als ports pesquers 
per a aprofitar els descarts. 
Totes les espècies semblen mostrar una tendència positiva a la regió en l'última dècada, 
la qual cosa podria estar motivada en part per una major atenció dels observadors 
envers els ocells marins. 
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Títol: Atropellaments d’aucells a les carreteres de Mallorca (2012-2020) 
 
Autories: *Guillem Xavier Pons Buades, Departament de Geografia, Universitat de les 
Illes Balears, grup de recerca BIOGEOMED; Luis Alberto Domínguez, Societat d'Història 
Natural de les Balears; Laura del Valle, Departament de Geografia, Universitat de les 
Illes Balears 
 
Adreça de contacte: guillemx.pons@uib.es 
 
Període de realització: 2012-2020 
 
Resum: El 1999 es va estimar que un 1,3% (6.500 km) de la superfície del territori de 
l’estat espanyol se trobava ocupat per infraestructures de transport. A l’estat espanyol 
s’estima que moren no menys de 10 milions de vertebrats cada any.  
Però les primeres referències respecte a dades d’atropellaments de les Illes Balears es 
donaren a conèixer de les carreteres de Menorca. En aquest article s’indica que al llarg 
d’un any es varen trobar 1.895 individus atropellats. Del treball de camp i les 
estimacions realitzades es pot deduir que a les carreteres de Menorca moren 
anualment de l’ordre de 14.583 vertebrats víctimes d’atropellaments, la majoria dels 
quals són espècies d’ocells. 
A Mallorca hi ha també alguns antecedents recents publicats pel que fa a 
atropellaments de rapinyaires. 
Durant el període 2012-2020 un de nosaltres (LAD) ha anat recopilant les dades 
d’atropellaments de Mallorca a una base de dades. En aquesta comunicació s’ha 
elaborat un mapa amb les eines pròpies d’un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) i 
s’avaluen les distintes espècies d’aucells atropellats, l’entorn de l’atropellament i 
tipologies de les carreteres.  
Entre les prop de 400 espècies atropellades a Mallorca, i durant aquest període, hem 
trobat: Cairina moschata, Anas paltyrhynchos, Phasianus colchicus, Alectoris rufa, 
Coturnix coturnix, Bubulcus ibis, Burhinus oedicnemus, Larus michahelis, Columba livia, 
Columba palombus, Streptopelia turtur, Upupa epops, Passer domesticus, Turdus 
merula, Sylvia melanocephala,  Sylvia balearica, Erithacus rubecula, Falco tinnunculus, 
Otus scops, Asio otus, Tyto alba i Gallinula chloropus. 
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Títol: Análisis Bibliométrico del Anuari Ornitològic de les Balears 
 
Autories: *Carlos López-Jurado, GOB Mallorca 
 
Adreça de contacte: carlesljm@gmail.com 
 
Període de realització: 1985-2019 
 
Resum: El objetivo de este análisis es comprender con cifras cuál ha sido la evolución 
de los contenidos del Anuari Ornitològic de les Balears, el perfil de los autores que han 
publicado, el análisis de los 263 artículos1 publicados en los 34 volúmenes que abarcan 
el  periodo 1985-2019, y la posible planificación y mejora de sus perspectivas de futuro 
como revista científica en ornitología. Un total de 153 autores han contribuido a la 
revista. La mayoría (59 %) lo han hecho sólo una vez. Existe una aplastante dominancia 
masculina de las autorías (89 %). El 62 % de autores firmaron los trabajos con una 
afiliación balear, aunque la representación del resto de España es muy pobre (5 %). Sólo 
ha habido un 4 % de autorías extranjeras, pertenecientes a 8 países diferentes. No 
obstante, un 30 % de las autorías no tuvieron ningún tipo de afiliación, poniendo de 
relieve la importancia del ornitólogo amateur, especialmente en los últimos años de la 
revista. La revista ha captado contenidos de cuatro focos de producción científica: 
Grupos ornitológicos (50 %), Universidades-Museos (8 %), Administración-Parques (7 
%), Fundaciones-empresas (5 %), y el resto sin afiliación institucional (30 %).  
Según la lenguas escogidas por los autores, los artículos escritos en catalán (78 %) 
predominaron durante todo el periodo, mientras que a partir de finales de los 90 
aparece el castellano (20 %), los textos en inglés son testimoniales (2 %). El 72 % de 
estudios se hicieron a escala local, como una isla, si bien hay un pequeño aumento en 
los últimos años de los estudios que han abordado ámbitos geográficos mayores. Sí hay 
una temática claramente predominante, la reproducción, seguida por los censos 
invernales aunque los estudios relacionados con la conservación o las tendencias 
poblacionales de las aves fueron los siguientes más habituales. Se es fiel al origen de la 
revista, así un 64 % de los artículos publicados se basan en la observación, tan sólo un 
21 % son fruto del anillamiento y el resto temas generales. El 55 % de artículos 
focalizaron su estudio en una sola especie, siendo la Pardela cenicienta mediterránea 
Calonectris diomedea la que más veces se ha estudiado. En un 70 % de artículos se 
estudió alguna especie no paseriforme (normalmente procelariformes, anatidas, o 
rapaces), mientras que los paseriformes sólo estuvieron presentes en un 30 % de los 
casos (como los sílvidos). Se espera que la puesta en marcha de los contenidos de libre 
acceso en internet, aumente el número de citas recibidas anualmente por la Revista. 
Hoy por hoy nuestra revista no tiene ningún ratio de citación, debido a que el promedio 
de citas por artículo es bajo o nulo. Este análisis bibliométrico ha demostrado que el 
presente de nuestra revista, se publican unos 7 artículos de media por volumen, sus 
contenidos son artículos breves y descriptivos, en catalán, a escala local y hechos por 
uno o dos ornitólogos amateurs. El futuro de nuestra revista para estar en los 
estándares esperables en cualquier publicación científica moderna, sería deseable, 
sacar en cada volumen unos 10 textos, en los que se incluirían artículos complejos con 
buen apoyo gráfico y de bibliografía, sin olvidar la revolución tecnológica, en inglés, que 
tiendan a abordar cuestiones a gran escala, y que se llevaran a cabo por equipos de 
investigación vinculados al mundo académico (amateur-académicos). 
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Títol: Patró de muda del voltor comú i altres resultats d'un anellament a llarg termini 
 
Autories: Carles Durà i Franch, GACO; *Joan Aymerich i Isern, GACO; Jordi Baucells i 
Colomer, GACO 
 
Adreça de contacte:  jaigaco@gmail.com  
 
Període de realització: 2013-2015 
 
Resum: La muda és un procés clau en la biologia dels ocells, sobretot dels planejadors. 
Zuberigoitia 2013 mostra el primer estudi de muda en voltor comú, però no mostra un 
patró clar i suggereix que els voltors adults són capaços de mudar a demanda, és a dir, 
poden arrencar-se aquelles plomes que consideren massa gastades, per provocar-ne la 
seua muda. El Grup d'Anellament de Calldetenes-Osona (GACO) va començar un 
projecte de captura periòdica de voltors al 2011 a Osona, amb l'objectiu d'esbrinar la 
seva longevitat, desplaçaments, etc. Dins d'aquest projecte es va realitzar un estudi 
amb l'objectiu d'aprofundir el seu patró de muda i també de testar la hipòtesi de la 
muda a demanda. Durant  l'estudi, es van capturar 1077 voltors, se'ls va determinar 
l'edat i l'estat de cada remige. A 400 d'aquest individus, se'ls va retallar una ploma per 
simular una ploma vella i així testar l’existència de la muda a demanda. Necessitaven 
fins a 5 anys per renovar totes les seves primàries juvenils, però una vegada canviades, 
només necessitaven 2 anys per canviar-les totes de nou. La primera remige en muda 
activa s'ha detectat a l'abril dels ocells de segon any, seguint una muda seqüencial de 
primàries per ones de muda. 
La muda dels adults segueixen els mateixos patrons de dos anys de muda per canviar 
totes les seves plomes primàries que fan els individus de 5è i 6è any, però a mesura que 
envelleixen, acumulen alteracions de muda, degut a períodes de desnutrició, accidents 
o baralles que ocasionen la pèrdua de plomes. Això pot explicar l'assimetria de muda 
entre ales que va trobar Zuberigoitia 2013 i perquè algunes plomes tenien més 
probabilitat de ser mudades que altres, ja que els testos de muda a demanda no van 
demostrar la seua existència. 
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Títol: L'ús aplicat de les dades de sinistralitat obtingudes gràcies a la ciència ciutadana 
 
Autories: *Carles Durà, Institut Català d'Ornitologia (ICO); Oscar Gordo, Institut Català 
d'Ornitologia (ICO); Gabriel Gargallo, Institut Català d'Ornitologia (ICO) 
 
Adreça de contacte: carles7292@gmail.com 
 
Període de realització: 2019-2020 
 
Resum: La sinistralitat animal causada per les estructures humanes (p.ex. carreteres, 
línies elèctriques, vidres) és un problema que afecta a gran nombre de vertebrats 
terrestres. No obstant això, el coneixement que tenim sobre aquesta problemàtica és 
encara molt parcial. A més, el fet que es tracti d'una problemàtica que es dóna arreu 
del territori dificulta el seu estudi. En aquest context, la col·laboració del gran públic, 
mitjançant la recollida de dades en el marc de projectes de ciència ciutadana pot ser de 
gran ajuda. L'Institut Català d'Ornitologia (ICO) fa anys que recull informació sobre 
sinistralitat en aus i altres vertebrats a Catalunya gràcies a les recuperacions d'ocells 
anellats i al portal en línia de recollida de dades faunístiques ornitho.cat. A més, al 2018 
va posar en marxa un mòdul específicament dirigit a la recollida de dades de 
sinistralitat animal per facilitar-ne la seva recopilació. Fruit d'aquest esforç, actualment 
es reben unes 1.800 dades de sinistralitat cada any, de les quals un 44% són de 
mamífers, 35% d'aus, 12% de rèptils i 8% d'amfibis. Per tal de facilitar l'ús aplicat i 
immediat d'aquestes dades (p.ex. identificació de punts calents, detecció de brots de 
mortalitat inusuals en animals salvatges, etc.), els tècnics de la Generalitat de Catalunya 
tenen accés en temps real a tota aquesta informació mitjançant un visor en línia 
desenvolupat específicament per a això i s'ha creat un sistema d'alerta primerenca que 
informa diàriament al cos d'Agents Rurals de tots els casos de sinistralitat que es van 
recollint. A més, enguany s'han pogut analitzar més de 6.000 dades d'animals 
atropellats (el 80% de les dades de sinistralitat que es recullen) per tal de veure quins 
grups i espècies estan més afectats i entendre la seva variació a nivell espacial i 
temporal així com en relació a l'hàbitat. 
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Títol: Evolució poblacional de la boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) als 
Aiguamolls de l’Empordà 
 
Autories: *Albert Burgas Riera, Parc Natural dels Aigiuamolls de l'Empordà 
 
Adreça de contacte: aburgas@gmail.com 
 
Període de realització: 2017-En curs 
 
Resum: La boscarla mostatxuda té una distribució molt localitzada a aquesta banda del 
Mediterrani, amb molts nuclis poblacionals de petita entitat o que han patit reduccions 
importants. 
Es descriu la situació actual d’aquesta espècie als Aiguamolls de l’Empordà, on era 
considerat un nidificant escàs, però que arrel de censos iniciats el 2017, s’ha pogut 
comprovar que ha augmentat de manera notable, contrastant amb la tendència 
observada en altres localitats. 
Es fa una estima poblacional zonificada pel conjunt del parc natural, comentant com ha 
anat evolucionant els darrers anys i es mostra quins són els tipus d’hàbitat que ocupa 
als Aiguamolls de l’Empordà en comparació amb les altres espècies d’Acrocephalus 
nidificants. 
Finalment es valora quines són les possibles causes de la recuperació a nivell local, que 
estan lligades amb les mesures de gestió dels hàbitats dutes a terme pel parc natural, 
de manera que pot servir d’exemple per emprendre accions similars en altres localitats 
on la boscarla mostatxuda s’ha rarificat els darrers anys. 
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Títol: Evolució de les colònies reproductores de gavina roja (Ichthyaetus audouinii) a  
Mallorca i Ptiüses (2004-2020) 
 
Autories: *Esteban Cardona, Conselleria de Medi Ambient; Rafel Mas, Conselleria de 
Medi Ambient; Jordi Muntaner, SEO/Virot 
 
Adreça de contacte: estebaneivissa@gmail.com 
 
Període de realització: 2004-2020 
 
Resum: La gavina roja (Ichthyaetus audouinii) és una espècie d’au marina endèmica de 
la Mediterrània. Les seves poblacions varen estar molt amenaçades en els anys setanta, 
tot i que encara hi està degut a la seva restringida àrea de distribució. A nivell mundial 
la UICN l’ha tornat qualificar com a vulnerable degut a les fortes davallades que està 
patint a nivell mundial. L’espècie està inclosa en l’Annex I de la Directiva Aus 
2009/147/CE, i es troba catalogada com a Vulnerable en el Catàleg Nacional d’Espècies 
Amenaçades. A les Illes Balears compta amb un Pla de Maneig (Pla Lilford), de les aus 
marines que es reprodueixen a les Balears incloses en el Catàleg espanyol d'espècies 
amenaçades. 
Al llarg dels darrers anys s’han dut recomptes de nius a les colònies de nidificació de les 
Illes Balears. En els recomptes s’han recollit bàsicament dades del nombre de parelles i 
de la mida de posta.  
A les Illes Balears trobam importants colònies reproductores a Menorca i Mallorca, però 
són les colònies de l’illa de Conillera a Eivissa, i l’Illa de s’Espardell a Formentera les que 
alberguen el major nombre de parelles. Tot i que a Pitiüses la població està mantenint-
se més o menys constant i estable en els darrers vuit anys, els censos donen per al 2020 
les xifres més baixes enregistrades des de 1993. A Mallorca el nombre de colònies 
reproductores és molt menor i inclou una colònia a l’Illa de Sa Dragonera i una a un illot 
de l’Arxipèlag de Cabrera. La tendència de les colònies de Mallorca també és a la baixa. 
Enguany, les poblacions reproductores en general han baixat, llevat d’una colònia 
situada a l’illot de na Guardis (sud de Mallorca), on s’han instal·lat 187 parelles 
reproductores. 
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Títol: Migració postnupcial del boscaler pintat gros (Locustella naevia) en una vall del 
Pirineu 
 
Autories: *Pere Josa Anguera, Estació Biològica del Pallars Jussà 
 
Adreça de contacte: perejosa1982@hotmail.com 
 
Període de realització: 2010-En curs 
 
Resum: A Catalunya el boscaler pintat gros (Locustella naevia) és un migrador regular 
tot i que escàs. Les dades són més escasses durant la migració postnupcial. Aquesta 
falta de dades fa que aspectes com la fenologia, els principals llocs de pas, o els hàbitats 
emprats com a àrea de stopover restin encara poc coneguts. S’aporten les dades 
obtingudes en el projecte MigraVallFosca en una estació d’anellament situada a la Vall 
Fosca, Torre de Capdella (Pallars Jussà, Lleida) a 1490m, en un habitat dominat per 
prats de dall amb marges arbustius. En el període 2010-2019, s’han realitzat 341 
sessions d’anellament en un període comprés de final de juliol, a final d’octubre. Es fan 
100 anellaments i 8 recaptures de 5 exemplars. El 94% són exemplars de 1r any 
calendari, i el 6% adults. La captura més primerenca és produeix un 28 de juliol, i la més 
tardana un 17 d’octubre. El nombre de captures mostra dos pics de pas, el primer a 
mitjans d’agost, i un segon a la segona meitat de setembre. Dels exemplars capturats, 
es prenen dades sobre biometria, muda i la condició física. Les dades aportades 
indiquen un pas regular del boscaler pintat gros durant la migració postnupcial pel 
Pirineu, i la utilització dels prats de dall com a àrea de stopover. 
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Títol: 25 anys de censos periòdics d'aus aquàtiques, al PN de s'Albufera des Grau 
 
Autories: *Naima Montes Moreda, Parc Natural de s' Albufera des Grau (IBANAT) 
 
Adreça de contacte: (no facilitada) 
 
Període de realització: 1995-En curs 
 
Resum: Se farà un resum gàfic d’aus aquàtiques presents a l’Albufera des Grau al llarg 
dels darrers 25 anys, gràcies als censos mensuals que s’han anant fent de forma 
rutinària.  
Es podrà observar l’evolució de les espècies més rellevants, de les que estan en 
regressió, així com també es farà esment d’algunes rareses.  
Es representarà també l’evolució per grups d’espècies,  classificades com a 
herbívores/granívores, zooplanctívores i ictiòfagues, ja que la seva presència està 
directament  relacionada amb els diferents paràmetres ambientals de la llacuna, com la 
salinitat i l’oxigen. 
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Títol: Creixement i potencial del turisme ornitològic al Parc natural de Llevant 
 
Autories: Aina Garí Calafell, treballadora del parc natural de la península de Llevant; 
Álvaro Román Hernández, tècnic del Parc natural de la península de Llevant; *Cristian R. 
Altaba, director del Parc natural de la península de Llevant 
 
Adreça de contacte: cruizaltaba@dgmambie.caib.es 
 
Període de realització: 2001-En curs 
 
Resum: El Parc natural de la península de Llevant (tant en la seva extensió actual, com 
en l’àmbit d’ampliació aprovat) és una destinació d’importància creixent per al turisme 
d’observació d’aucells terrestres i marins. Als darrers anys el nombre de visitants amb 
aquesta motivació ha anat creixent; tot i que és encara una fracció menor del volum 
d’usuaris d’aquest espai natural protegit, es tracta d’una tipologia que cal potenciar, pel 
seu valor afegit a l’economia local i per la seva contribució als objectius del parc natural. 
La informació obtinguda directament dels turistes ornitològics ha permès elaborar una 
primera anàlisi dels seus orígens, interessos i necessitats. Les espècies marines de més 
interès aquí pels observadors experts són la gavina roja (Larus audouinii), l’àguila 
peixatera (Pandion haliaetus) i la baldritja balear (Puffinus mauretanicus). Pel que fa als 
aucells terrestres, destaquen la moixeta (Neophron percnopterus), el voltor negre 
(Aegypius monachus), el busqueret coallarga (Sylvia balearica), la cucullada (Galerida 
theklae), el trencapinyons balear (Loxia balearica) i espècies migrants, amb registres 
excepcionals com són el coablanca pàl·lid (Oenanthe isabellina) o el pela-roques 
(Tichodroma muraria). Com a mesures de promoció d’aquest turisme, proposam una 
major difusió, la formació del personal del parc natural, dissenyar un itinerari 
ornitològic, editar una guia i material gràfic, organitzar jornades temàtiques i mantenir 
un seguiment de l’avifauna que permeti la participació ciutadana. 
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Títol: Anàlisi de la gestió dunar en espais naturals protegits  del litoral de Girona i el seu 
efecte en la població del corriol camanegre  2012-2020 
 
Autories: *Emma Guinart, ICO; Albert Burgas, ICO; Santi Ramos; Jordi Martí-Aledo; 
Francesc Xavier Roig-Munar 
 
Adreça de contacte: eguinart@gencat.cat 
 
Període de realització: 2012-En curs 
 
Resum: L’aplicació de mesures de gestió de l’hàbitat dunar focalitzades al seu 
manteniment, recuperació i conservació pot tenir un efecte de millora cap a les 
poblacions de fauna protegida i/o amenaçada que viu en aquest hàbitat.  
A la badia de Pals, en l’àmbit del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, 
des de l’any 2013 s’hi implementen accions enfocades a la recuperació i protecció del 
sistema dunar, com: 1. Abalisament de zones de nidificació del corriol camanegre 
(Charadrius alexandrinus), espècie proposada en la categoria de vulnerable al Catàleg 
de Fauna Amenaçada de Catalunya; 2. Execució del Life Pletera, amb la restauració del 
sistema de llacunes costaneres, i 3. Desenvolupament d’un projecte de recuperació i 
protecció dels sistemes dunars. 
A la badia de Roses, en l’àmbit del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Alt Empordà, s’hi 
ha executat conjuntament aquest darrer projecte de restauració dunar, a més de 
mesures de restricció temporal d’accessibilitat a una platja i s’hi han realitzat diversos 
abalisaments en zones de nidificació del corriol camanegre. 
En conjunt destaquem l’establiment de mesures de foment de la recuperació de les 
dunes, la restauració integral d’un sistema de llacunes mig urbanitzat, la reubicació 
d’aparcaments de vehicles en  platges, restriccions en la neteja mecanitzada arran de 
duna, la limitació d’accés a l’espai dunar i les restriccions temporals d’accessibilitat a 
platges. 
El balanç de la nidificació pel corriol camanegre ha estat clarament positiu. A la badia de 
Pals, l’any 2012 es varen comptabilitzar 2 femelles mentre que l’any 2020, 18. A la 
badia de Roses, l’any 2016 es varen detectar 40 femelles, mentre que el 2020 el 
nombre ha sigut de 66. El treball analitza la importància de cadascuna de les mesures 
aplicades i s’avalua la correlació d’aquestes amb la tendència positiva per a l’espècie en 
ambdós espais dunars. 
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Títol: Tendència poblacional nidificant del corbmarí emplomallat en 4 espais naturals 
protegits del litoral de girona 2000-2020 
 
Autories: *Emma Guinart, ICO; Ricard Gutiérrez, ICO; Santi Ramos; Ponç Feliu, ICO 
;Gerard Carrión; Joan Hontangas  
 
Adreça de contacte: pelagicuscat@gmail.com 
 
Període de realització: 2000-2020 
 
Resum:  A Catalunya, la població reproductora del corb marí emplomallat mediterrani 
(Phalacrocorax aristotelis spp. desmarestii) es concentra en els penya-segats rocallosos 
de la Costa Brava, als espais naturals protegits del Parc Natural del Cap de Creus, el Parc 
Natural del Montgrí, illes Medes i el Baix Ter i els espais de la Xarxa Natura 2000 Litoral 
Baix Empordà i Massís de les Cadiretes. 
Malgrat que ha patit oscil·lacions interanuals, així com variacions en la distribució de 
nius en algunes zones, la població global ha experimentat, en el període 2005-2019, un 
increment moderat del 3,06% anual (TRIM 1,0306, SD 0.0094 p<0,01) (2005-2019). 
La població total estimada ha passat de 18-25 parelles pel període 1999-2002 a  
53-54 parelles el 2019: 9 al PN Cap de Creus, 15 al PN Montgrí, Medes i Baix Ter, 21-22 
a la ZEPA Litoral del Baix Empordà i 8 a la ZEPA Massís de Cadiretes. 
L’increment no ha estat homogeni, amb una tendència al llarg dels darrers 15 anys 
diferent a les quatre zones estudiades: PN Cap de Creus, increment fort (+8.93% p<0.01 
SD 0.0107); PN Montgrí, Medes i Baix Ter, estable (-2,01% anual, SD 0,0147, p<0,01); 
ZEPA Litoral Baix Empordà, increment moderat (+7.45% anual, SD 0,0177, p<0,01) i 
ZEPA Massís de Cadiretes, tendència incerta (+2.25% anual, SD 0,0276). 
El treball analitza: 1. La tendència per a cadascun dels espais de forma independent i 
discuteix els factors que han pogut incidir en aquesta evolució. 2. Avalua la capacitat 
estimada de cada espai per a seguir creixent; i 3. Es descriuen les amenaces principals 
que pateix l’espècie i la seva gestió. 
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Títol: Seguiment de la migració postnupcial d'ocells rapinyaires al País Valencià 
 
Autories: Pedro A. del Baño, SVO; Miguel Tirado Bernat, Grup AU; *Joan Ferré, SVO 
 
Adreça de contacte: ferrej@uv.es 
 
Període de realització: 2012-2019 
 
Resum: El País Valencià es situa en una important ruta migratòria a nivell europeu, 
arreplegant un elevat nombre d'observacions d'ocells rapinyaires, especialment durant 
la migració postnupcial. En 2012 s'estableix una xarxa d'estacions per al seguiment de 
rapinyaires al País Valencià que perdura fins avui, amb l’objectiu de conèixer millor les 
pautes migratòries d’aquestes aus  durant el seu trànsit dins d’aquest àmbit geogràfic.   
Aquest programa, que abarca del 24 d'agost a l'1 de novembre, estudia la migració 
postnupcial d'aus rapinyaires mitjançant l'observació directa des d'estacions fixes, 
situades en cims i altres punts elevats de les serres, tant a l'interior com al litoral, amb 
la finalitat de millorar la comprensió de la migració d'aquestes aus, i mostrar a mitjà i 
llarg termini l'evolució de les seues poblacions i de les seues rutes.   Després de 8 anys 
de seguiment s'han pogut extraure algunes primeres conclusions, que confirmen el que 
s'intuïa abans d'iniciar aquest ambiciós projecte. Existeix una clara ruta migratòria que 
travessa el nostre territori, diferenciada en un trànsit interior i un altre litoral, així com 
una definida estacionalitat en el pas de les espècies, havent-hi rapinyaires, com el milà 
negre, que passen molt primerenc, i altres, com els aguilots, que passen més tard, a 
l'octubre principalment.   Un seguiment continuat en el temps permetrà esclarir certes 
incògnites que encara es plantegen, sobretot en la província d'Alacant, on fins ara no 
s'havia realitzat cap tipus de seguiment d'observació directa. La continuïtat de projectes 
com la xarxa de seguiment de la migració en estacions fixes són un gran exemple de 
ciència ciutadana, en el que múltiples observadors qualificats aporten la seua 
experiència al mateix temps que permet augmentar el coneixement dels moviments 
migratoris que els rapinyaires realitzen al nostre territori. 
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Títol: Dues noves parcel·les per al seguiment del virot petit (Puffinus mauratenicus) al 
Parc Nacional de Cabrera 
 
Autories: *Eva García Ortiz, Tragsa; María Martín Pérez, Tragsa; Joan Mayol Serra, 
Conselleria de Medi Ambient. Govern Balear 
 
Adreça de contacte: evagarciaortiz@gmail.com 
 
Període de realització: 2017-2018 
 
Resum:  El virot petit (Puffinus mauretanicus) considerat com l'espècie d'au marina més 
amenaçada d'Europa i de l'Estat Espanyol, únicament se coneix com a nidificant a les 
illes Balears. Tot i la gran atenció que li dediquen molts d'ornitòlegs, les estimacions de 
la població reproductora són molt divergents, i oscil·len entre les 3.000 (ACAP, 2012) i 
les 7.000 parelles nidificants (Arcos et al., 2012; Arroyo et al., 2014). A Tarifa s'han 
arribat a registrar 26.633 aus en migració postnupcial, el que suposaria un efectius 
mínims de 35.000 individus (Onrubia y Martín, en premsa). 
Atès que els llocs de nidificació són sovint inaccessibles, els mètodes de cens solen ser 
indirectes (recomptes de balses davant les colònies, vocalitzacions, etc), poc precisos i 
amb resultats poc comparables. Per tant, per a una bona estima de la tendència 
demogràfica, és recomanable comparar les dades obtingudes en colònies ben seguides 
(Arcos, 2011). 
Per a fer possible aquest seguiment, el Servei de Protecció d'Espècies (Conselleria de 
Medi Ambient), en el marc del Pla Lilford per a la Recuperació i Conservació de les Aus 
Marines de les illes Balears, va encomanar diverses tasques a l'empresa TRAGSA, entre 
les quals figura l'establiment de dues parcel·les a l'illa des Conills (Parc Nacional de 
Cabrera), que faran possible el seguiment local de la demografia de l'espècie i el seu 
èxit reproductor. Aquest projecte fa ser finançat per l'Impost de Turisme Sostenible. 
Com a criteris de selecció, es va considerar l'accessibilitat, la concentració de nius, la 
superfície i la facilitat per a determinar-ne els límits. Els nius es localitzaren i se'n va 
confirmar l'ocupació a partir de dades visuals (presència de poll, plomes, excrements o 
terra  remoguda) o olfactius (per l'olor característica de l'espècie). 
Tots els nius aparentment ocupats (NAOS) varen ser fotografiats, georeferenciats i 
físicament numerats. A la parcel·la 1, a la costa de Ponent (s'Escaleta) s'hi detectaren 9 
NAOS, i a la parcel·la 2, entre blocs i pedres d'esllavissades i despreniments de la costa 
des Blanquer, se'n localitzaren 46. Cal tenir present que l'Illa des Conills va ser 
desratitzada pel Parc Nacional a la passada dècada. 
Aquestes parcel·les fan possible un bon seguiment d'una mostra representativa de la 
població reproductora en el Parc Nacional, i estan a disposició dels investigadors que en 
vulguin fer ús, dins el règim d'autoritzacions per a la recerca establerts per la 
Conselleria de Medi Ambient (Informació al Servei de Protecció d'Espècies i al Parc 
Nacional de Cabrera). L'extensió d'aquest sistema, amb criteris i protocols homogenis a 
altres colònies conegudes de l'espècie, permetria millorar-ne el seguiment i obtenir 
dades que són essencials per millorar la gestió de l'espècie i el seu estat de conservació. 
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Títol: Els Pilars d’Hèrcules i l’au marina més petita de la Mediterrània: la migració 
desconeguda dels escaterets (Hydrobates pelagicus) de l’illot Benidorm 
 
Autories: Teresa Militão, Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) i Departament de 
Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals (BEECA), Facultat de Biologia, 
Universitat de Barcelona; Andreu Rotger, Museo delle Scienze (MUSE), Corso del Lavoro 
e della Scienza; Ana Sanz-Aguilar, Universitat de les Illes Balears (UIB) i Institut 
Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA); *Raül Ramos, Institut de Recerca de la 
Biodiversitat (IRBio) i Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals 
(BEECA), Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona 
 
Adreça de contacte: ramos@ub.edu  
 
Període de realització: 2019-En curs 
 
Resum: Les estratègies de migració de les aus marines més petites, com són els ocells 
de tempesta (família Hydrobatidae), continua essent una matèria pendent en ecologia. 
La continua miniaturització dels aparells de seguiment està, just ara, permetent 
identificar els primers viatges d’alimentació i migratoris d’aquestes espècies. Aquí 
descrivim els primers viatges migratoris complerts de l’ocell de tempesta europeu 
(Hydrobates pelagicus) que cria a l’illot de Benidorm (Alacant), així com els principals 
trets fenològics. El 2019, vam col·locar geolocalitzadors a 10 animals reproductors. A 
partir dels registres de llum solar d’aquests aparells, vam inferir les principals zones 
d’hivernada, les rutes i els calendaris migratoris d’aquesta població. En combinació amb 
les dades de conductivitat amb l’aigua de mar, van definir la fenologia de cria de 
l’espècie així com l’activitat d’aquestes aus al llarg del cicle anual. S’han reconstruït 8 
viatges anuals dels 9 geolocalitzadors recuperats. Tots els individus exploten el mar 
d’Alborán tan al final com a l’inici de la reproducció i les zones d’hivernada se situen 
totes al nord-est Atlàntic i a la Corrent de Canàries. Els ocells de tempesta passen la 
darrera nit a la colònia el 20 de agost (±8,3dies). La data de creuament post-nupcial de 
l’estret de Gibraltar és molt variable, entre el 17 d’agost i el 25 de desembre, i el retorn 
pre-nupcial al Mediterrani entre el 30 de gener i el 3 d’abril. La primera visita nocturna 
a la colònia després de la migració ocorre el 23 de març (±14,4dies). El temps de repòs a 
l’aigua, comparat amb el de vol, augmenta molt just després de la cria, entre setembre i 
novembre, quan assumim que ocorre la muda de les plomes de vol encara, al 
Mediterrani. Així, descrivim per primera vegada el cicle anual complet de l’ocell de 
tempesta europeu. Recerques futures haurien de dibuixar la connectivitat migratòria de 
l’espècie, tan en el context mediterrani, com atlàntic. 
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Títol: Condicions ambientals i aus aquàtiques: el cas de l’Albufera des Grau (Menorca, 
Illes Balears) 
 
Autories: Oscar Garcia-Febrero, Societat Ornitològica de Menorca; David Robson, ICO; 
*Carles Barriocanal, Departament de Geografia, Universitat de Barcelona 
 
Adreça de contacte: carles.barriocanal@ub.edu 
 
Període de realització: 1995-2017 
 
Resum:  Menorca disposa de diverses zones humides que acullen importants 
poblacions d’aus aquàtiques. En algunes d’elles es fan censos regularment, com ara el 
seguiment de les poblacions d’anàtides hivernants s’està duent a terme des de mitjans 
dels anys 70. A l’Albufera d’es Grau també es disposa de dades de censos setmanals del 
període 2001-2011 (11 anys) i mensuals (1995-2001 i 2011-2017; 14 anys en total). Els 
valors dels censos d’aus aquàtiques hivernals ha mostrat una clara correlació amb els 
valors de temperatura mitjana hivernal; quant més baixa ha estat la temperatura, més 
elevat ha estat el nombre de individus comptabilitzats. Dels censos setmanals i 
mensuals, un anàlisi més fi, s’han obtingut dades que correlacionen significativament 
els valors de salinitat amb el nombre d’espècies i individus; alts valors de salinitat 
mostren més espècies i més individus. Tanmateix, la alçada de la columna d’aigua és un 
paràmetre que també s’ha analitzat i mostra que, tal i com es podia preveure, quant 
més elevada és la columna d’aigua, més baix és el nombre d’individus i espècies 
detectat. Amb aquestes dades, els gestors de l’espai natural de l’Albufera d’es Grau 
poden regular els paràmetres ambientals de l’albufera per tal de generar les condicions 
adequades per poder augmentar el nombre d’aus aquàtiques. 
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Títol: Son Saura del Nord, la joia de la corona 
 
Autories: *Javier Méndez Chavero (Societat Ornitològica de Menorca); Raül Escandell 
(Societat Ornitològica de Menorca) 
 
Adreça de contacte: xabiermendez@hotmail.com 
 
Període de realització: 2015-2017 
 
Resum: Entre juliol del 2015 i setembre del 2017 es va dur a terme un seguiment 
ornitològic al prat de son Saura del Nord, una petita llacuna litoral coberta de vegetació 
palustre i situada al nord des Mercadal (Menorca). Les zones humides formen una 
important però no molt nombrosa xarxa d’ecosistemes a l’illa que van des de l’albufera 
des Grau, la més gran i epicentre de l’únic Parc Natural, fins al prat de Bellavista al sud 
de Ciutadella, passant per les basses de Lluriac o el prat de son Bou, al centre de l’illa. 
Son Saura del Nord és la més desconeguda i oblidada tant pels amants com profans de 
l’ornitologia. També per les administracions, donat que bona part de la seva superfície 
no està afectada per cap mesura de protecció. Amb els anys, ha anat conformant la 
comunitat d’aus aquàtiques nidificants més importants de Menorca, amb espècies que 
només trobem aquí pel conjunt de les Illes Balears. Una riquesa que mai s’ha vist 
valorada o tinguda en compte. Els objectius d’aquest seguiment van ser posar en valor 
aquesta biodiversitat ornitològica mitjançant la realització d’un inventari de les aus que 
fan ús d’aquesta zona al llarg de l’any i quantificant les seves poblacions utilitzant 
diferents metodologies (censos, mapeig del territori, anellament...). Alhora, es volia 
donar arguments per poder baratar la seva situació d’abandonament governamental. 
Els resultats van ser més sorprenents del que esperàvem, convertint-la amb la zona 
humida menorquina amb una major diversitat d’aus aquàtiques nidificants, amb 
espècies tan importants com la boscarla mostatxuda Acrocephalus melanopogon, el 
rabassot menut Aythya nyroca, el rabassot Aythya ferina, el suís Ixobrychus minutus, 
l’agró roig Ardea purpurea..., fins a 20 de les 23 espècies aquàtiques nidificants fins a 
les hores a l’illa, per damunt de qualsevol altra zona humida. LA JOIA DE LA CORONA. 
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Títol: La importancia de los seguimientos a largo plazo en conservación de la 
biodiversidad. Las aves marinas en la Reserva de Biosfera de Menorca 
 
Autories: *Félix de Pablo, técnico en biodiversidad, Consell Insular de Menorca; Josep 
Capo, agente de medio Ambiente, Consell Insular de Menorca; Meritxell Genovart, 
Ecologia Teòrica i Computacional, CEAB (CSIC); Raul Escandell, Societat Ornitològica de 
Menorca; Daniel Oro, Ecologia Teòrica i Computacional, CEAB (CSIC) 
 
Adreça de contacte: felix.depablo@cime.es 
 
Període de realització: 2000-En curs 
 
Resum:  En muchas ocasiones, la falta de tiempo, de recursos, o la necesidad 
apremiante de finalizar un proyecto, provoca que muchas investigaciones sobre 
biodiversidad lleguen a conclusiones basándose exclusivamente en datos obtenidos 
durante un seguimiento llevado a cabo durante un espacio de tiempo escaso, a pesar 
de saber que la variabilidad es una de las características fundamentales de toda 
especie, y que los datos obtenidos a corto plazo fácilmente pueden representar un 
importante sesgo sobre la realidad, lo que podrá poner en riesgo las medidas de 
conservación aplicadas. 
Aunque en general las entidades administrativas no suelen potenciar los seguimientos a 
largo plazo, el Consell Isular de Menorca ha apostado por el seguimiento continuo 
como método para obtener información sólida sobre la situación de la biodiversidad en 
la Reserva de Biosfera de Menorca. 
De las seis especies de aves marinas reproductoras que hay en Menorca, se lleva a cabo 
un seguimiento continuo sobre cuatro especies, el cormorán moñudo (Phalacrocorax 
aristotelis), la pardela cenicienta (Calonectris diomedea), la gaviota de Audouin 
(Ichthyaetus audouinii), y la gaviota patiamarilla (Larus michahellis). Para ello se 
controla anualmente (para las tres primeras especies) y cada cinco años (en el caso de 
la gaviota patiamarilla), las variaciones de sus poblaciones reproductoras, así como su 
abundancia, distribución y amenazas. 
Cormorán moñudo. Con una población insular de alrededor de 200 parejas desde el año 
1990 parece encontrarse estabilizada, aunque su distribución ha ido cambiando con el 
tiempo. 
Pardela cenicienta. La colonia asentada en la isla del Aire parece estable y está 
compuesta por alrededor de 80-100 parejas reproductoras. 
Gaviota de Audouin. Su población insular en los últimos años parece estable y ha ido 
variando entre 100-200 parejas reproductoras asentadas en 2-3 colonias. 
Gaviota patiamarilla. El último censo llevado a cabo en el año 2015 mostró un descenso 
del 50% de la población hasta alrededor de 1.500 parejas reproductoras.
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Títol: Anàlisi de dades dels centres de recuperació per a la determinació del grau 
d'incidència de la pesca recreativa sobre les poblacions d'aus marines de les Pitiüses 
(Eivissa i Formentera) Estatus dels paràsits ibèrics (Stercorariidae) en el litoral valencià  
 
Autories: *Maria Fargas Tarrida, IRBI (Iniciativa de Recerca de la Biodiversitat de les 
Illes); David García Jiménez, IRBI (Iniciativa de Recerca de la Biodiversitat de les Illes); 
Esteban Cardona Agent de Medi Ambient, Govern de les illes Balears; José Manuel 
Arcos Pros, SEO/Birdlife 
 
Adreça de contacte: mariafargas92@gmail.com 
 
Període de realització: 2014-2020 
 
Resum: Les aus marines representen el grup d'ocells més amenaçats 
internacionalment, essent molt vulnerables a la captura accidental per arts de pesca.   
Al  Mediterrani espanyola, les captures accidentals afecten dràsticament a la baldriga 
cendrosa Calonectris diomedea, a la baldriga Balear Puffinus mauretanicus i  a la 
Baldriga mediterrània Puffinus yelkouan. Destacant l' elevada mortalitat causada per la 
flota artesanal de palangre demersal que opera en el mar català-Balear. 
Tot i que la pesca de palangre sembla ser la més perjudicial, aquest impacte es podria 
manifestar en altres modalitats de pesca. Encara que la majoria d'estudis es centren en 
la pesca professional, la pesca recreativa podria ser un risc potencial per a les espècies 
costaneres. Aquesta modalitat és una activitat molt popular, que creix al mediterrani 
occidental, on destaca especialment la zona de les Balears amb més de 35.000 
llicències. La manca d'informació, així com l'augment progressiu de pescadors 
recreatius, ha cridat l'atenció de la comunitat científica en els últims anys.   
A les Illes Balears, preocupen, per la seva vulnerabilitat, la subespècie mediterrània de 
Corb marí emplomellat Phalacrocorax aristotelis desmarestii, i la Gavina de Audouin 
Larus audouinii. Ambdues espècies, que es reprodueixen a les Illes Balears, estan 
ubicades a l' annex I de la Directiva de les aus i figuren com a "vulnerables" al catàleg 
espanyol d'espècies amenaçades (Reial decret 139/2011). 
 Aquest treball té com a objectiu quantificar la interacció entre l'activitat pesquera 
recreativa i les aus marines costaneres, amb l'objectiu de promoure mesures futures 
per controlar la mortalitat provocada per la interacció pesquera. Amb aquesta finalitat, 
s'ha analitzat la informació recollida dels ingressos d'aus marines dels centres de 
recuperació de fauna d'Eivissa i Formentera entre 2014 i 2019. 
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Títol: Evolution récente des communautés de passereaux au sein du réseau Natura 
2000 en Catalogne nord 
 
Autories: *Florian Olivier, Groupe Ornithologique du Roussillon (GOR); Fabien Gilot, 
Groupe Ornithologique du Roussillon (GOR); Quentin Giraudon Groupe Ornithologique 
du Roussillon (GOR) 
 
Adreça de contacte: florian.olivier@gor66.fr 
 
Període de realització: 2004-En curs 
 
Resum: Dans le cadre des Documents d'Objectifs des massifs du département des 
Pyrénées-Orientales classés en zones Natura 2000, des expertises ornithologiques ont 
été réalisées par le Groupe Ornithologique du Roussillon, dans le but d'évaluer les 
communautés de passereaux. 
Ces suivis, considérés comme états initiaux, ont été reconduits environ 10 ans plus tard 
(selon les sites). 
Cette réactualisation permet alors d'évaluer l'évolution des communautés de 
passereaux sur une courte période d'environ une décennie. 
L'étude a été réalisée par la méthodologie des Indices Ponctuels d'Abondance par 
points d'écoute de 10 minutes. Environ 100 points d'écoute ont été réalisés par site 
d'étude. 
Résultats : en tours 
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Títol: Ús de les pedreres pel còlit negre (Oenanthe leucura) a les Terres de l’Ebre 
 
Autories: *Pere Josa Anguera, Associació Ornitològica Picampall de les Terres de l’Ebre; 
Albert Bertolero, Associació Ornitològica Picampall de les Terres de l’Ebre 
 
Adreça de contacte: perejosa1982@hotmail.com 
 
Període de realització: 2019-En curs 
 
Resum: El còlit negre Oenanthe leucura viu únicament al nord d’Àfrica i a la península 
Ibèrica. La població catalana constitueix el límit NE de la seva distribució mundial, on 
des de principi del segle XXI hi ha hagut diferents extincions locals que han suposat una 
disminució de l’àrea ocupada. Actualment la major àrea de distribució a Catalunya es 
concentra a les Terres de l’Ebre. En el seguiment de la població de les Terres de l’Ebre 
realitzats per l’Associació Picampall també s’estudia l’ús que fa el còlit negre de les 
pedreres en aquest sector. Es prospecten 12 pedreres en actiu o no, amb diferents 
característiques com el tipus de material extret, la mida de la zona explotada o la 
idoneïtat per a l’espècie de l’hàbitat que envolta la pedrera. Durant la primavera de 
2019 es fan un mínim de 2 visites, amb una durada mínima 4 hores. La primera visita es 
fa durant l’abril, la segona al maig o juny.  De les 12 pedreres, en sis es constata la 
presència del còlit negre. En un cas s’ha constatat l’abandó d’un territori conegut en 
anys previs. En tres d’aquestes pedreres ocupades, no es coneixen altres territoris 
presents en hàbitat natural propers a la zona. L’ocupació d’algunes pedreres pot ajudar 
a connectar poblacions aïllades, esmorteint l’efecte de la fragmentació de les seves 
poblacions, una de les amenaces descrites per a l’espècie. Conèixer l’ús que fan els 
còlits negres de les pedreres a les Terres de l’Ebre, paral·lelament a l’evolució dels 
territoris situats en hàbitats naturals serà un factor molt important a estudiar els 
pròxims anys, encara més tenint en compte l’evolució negativa de l’espècie a 
Catalunya. 
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Títol: Seguiment de l’hortolà de canyet iberoriental a s’Albufera de Mallorca per 
conèixer la tendència i distribució dels efectius reproductors 
 
Autories: *David García, IRBI; Maties Rebassa, Parc Natural de s'Albufera de Mallorca; 
Ivan Ramos, Servei de Protecció d'Espècies 
 
Adreça de contacte: tadarida76@gmail.com 
 
Període de realització: 2015-En curs 
 
Resum: L’hortolà de canyet iberoriental Emberiza schoeniclus witherbyi es troba 
catalogat com en “Perill d’Extinció” al Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades (Reial 
Decret 139/2011). Les poblacions reproductores de l’hortolà de canyet a Espanya han 
experimentat una alarmant regressió en les darreres dècades, de prop del 80%, encara 
que a les Illes Balears les dades recopilades apunten a una disminució dels efectives 
més suau. A les Illes l’hortolà de canyet està relegat com espècie reproductora a l’àmbit 
de s’Albufera de Mallorca. A la delicada situació de l’espècie se li ha de sumar el 
caràcter insular de les poblacions d’hortolà de canyet a Mallorca, així com l’absència 
d’altres nuclis a l’illa, la qual cosa suposa encara un major aïllament. 
La població reproductora de l’hortolà de canyet dins l’àmbit de s’Albufera ha 
experimentat una regressió i una disminució de la seva distribució en comparació a les 
dades recopilades a començaments de la dècada dels noranta. Els processos de 
salinització que experimenta s’Albufera i que provoquen una pèrdua important de 
zones adients per a la nidificació, són el principal causant d’aquesta disminució dels 
efectius. 
La informació d’aquesta espècie a s’Albufera ha estat escassa, limitant-se a una sèrie 
d’estimes en diferents períodes i alguns censos que utilitzen diferents metodologies. 
Amb la finalitat de millorar els coneixements sobre aquesta espècie amenaçada a 
s’Albufera per poder establir directrius necessàries que garanteixin la seva preservació, 
es va establir al 2015 un seguiment bianual. Aquest programa té el propòsit de 
determinar l’evolució del nombre de territoris i la seva distribució. Donam a conèixer 
els resultats obtinguts fins al moment, que mostren certa estabilitat de la població 
reproductora, encara que es constata un retrocés a les zones amb forts canvis de 
vegetació a causa dels processos de salinització. 
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Títol: La contaminación lumínica, una fuente de mortalidad para las aves marinas de 
Baleares 
 
Autories: *Airam Rodríguez, IRBI; David García, IRBI; Gemma Carrasco; IRBI; Llorenc 
Capellà, IRBI; José M. Arcos, SEO/BirdLife 
 
Adreça de contacte: airamrguez@gmail.com 
 
Període de realització: 2015-En curs 
 
Resum: Además de enfrentarse a la depredación por especies introducidas y la captura 
incidental entre otras amenazas, petreles y pardelas tienen que lidiar con una amenaza 
emergente a nivel mundial, la contaminación lumínica. Los pollos son atraídos y 
desorientados por la luz artificial en sus primeros vuelos nocturnos desde sus nidos 
hasta el mar. Una vez en tierra y si sobreviven a las colisiones, se exponen a múltiples 
amenazas que conducen a una alta mortalidad. Aquí informamos sobre la evolución en 
el número de caídas de tres especies de petreles (la pardela balear, Puffinus 
mauretanicus, la pardela cenicienta Calonectris diomedea, y el paíño común, 
Hydrobates pelagicus) rescatados en las Islas Baleares durante más de 15 años. 
También evaluamos la proporción de pollos afectados en relación a los pollos 
producidos anualmente por la población y el impacto sobre las colonias en función de 
los niveles de radiación medidos a partir de imágenes satelitales. También calculamos el 
radio de impacto de la contaminación lumínica en base a las distancias entre las 
colonias y los lugares de hallazgo de los ejemplares. Finalmente, y gracias a un proyecto 
financiado por ACAP, evaluaremos el posible efecto de las campañas de concienciación 
sobre el número de aves rescatadas. Aunque el impacto de la contaminación lumínica 
parece ser bajo para todas las especies, se debe tener en cuenta el desarrollo urbano y, 
en consecuencia, el aumento de esta polución en las proximidades de las colonias para 
reducir al máximo esta fuente emergente de mortalidad, particularmente en el caso de 
la pardela balear, una de las aves más amenazadas de Europa. 
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