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Oronella, Hirundo rustica. Dibuix: Cati Artigues.



ATLES DELS AUCELLS NIDIFICANTS
DE MALLORCA I CABRERA, 2003-2007

7

1. Agraïments

 Aquest treball no hauria arribat a materialitzar-se sense la col·laboració de moltes per-
sones que han contribuït amb el seu esforç, aportant observacions, processant la informació, 
redactant els textos o cedint fotografies entre d'altres feines. Per això volem donar les gràcies 
a Jaume Adrover, Guillem Alomar, Josep Amengual, Patrícia Arbona, Cati Artigues, Sebastià 
Avellà, Antoni Bauzà, Juan José Bazán, Jaume Bonnín, Josep Borràs, Pere Bosch, Tomàs 
Busquets, Andrés Calvente, Maria Cantallops, Xavier Canyelles, Gemma Carrasco, Gero Corró, 
Carolina Encinas, Cristina Fiol, David García, Pere J. Garcias, Federico González, Joan Miquel 
González, José Antonio Guijarro, Victoria Heredero, Carlos Herrero, Jaume Jaume, Pau Jaume, 
Maribel Jiménez, Jesús R. Jurado,  Silvia Lepare, Xavier Llabrés, Xisco Lladó, Joan Vicenç Lillo, 
Miquel Àngel Lobo, Carles López-Jurado, Juan Carlos Malmierca, Josep Manchado, José Luis 
Martínez, Rafel Mas, Xavier Manzano, Xavier Mas, Antoni Mestre, Miguel McMinn, Antoni 
Morro, Martí Morro, Natàlia Melis, Javier Millán, Xavier Morell, Jordi Muntaner, Antoni Muñoz, 
Jordi Muñoz, Nieves Negre, Steve Nicoll, Daniel Oró, Lluís Parpal, Cécile Parra, Biel Perelló, 
Joan Perelló, Bernat Ramis, Enric Ramos, Maties Rebassa, Nick Riddiford, Joan Riera, Joan 
Rita, Ana Rodríguez, Álvaro Román, Francisca Rosselló, Laura Royo, Ana Sanz, Alfons Sastre, 
Catalina Sebastià, Paula Sevilla, Guadalupe Suárez, Manuel Suárez, Josep R. Sunyer, José 
Manuel Tapia, Lalo Ventoso, Raquel Vaquer i Pere Vicens (si ens hem oblidat d'algú, li dema-
nam disculpes).

 D’altra banda, tant la feina de camp com les tasques de procés de dades, elaboració 
de continguts i publicació del llibre han comptat amb el suport econòmic de l’Obra Social 
de “Sa Nostra”, a través de les seves convocatòries d’ajuts a projectes de conservació de la 
Biodiversitat.

 

 A tots ells, moltíssimes gràcies.
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Reietó, Regulus ignicapillus. Dibuix: Cati Artigues.
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2. Introducció

 D’ençà que es publicà l’Atles dels aucells nidificants de Mallorca i Cabrera el 1997 ja han 
passat 13 anys. Durant aquest temps i atenyent a les dades del present treball ja s’observen 
canvis qualitatius i quantitatius en la distribució de certes espècies. S’han afegit noves espèci-
es  nidificants mentre que d’altres han experimentat un gran augment poblacional, per contra 
n’han desaparegut d’altres que foren registrades en l’anterior Atles.

 Això no ens hauria d’estranyar si tenim en compte el gran dinamisme de les pobla-
cions d’aus que, aprofitant la capacitat del vol, poden colonitzar nous territoris tot d’una les 
condicions siguin favorables, i retirar-se quan els recursos minven. Són prou conegudes les 
irrupcions dels trencapinyons (Loxia curvirostra) quan després d’uns anys excepcionals pel 
que fa a la producció de pinyons als boscos nòrdics segueixen uns anys d’escassesa que obliga 
a desplaçar-se cap al sud bona part de la població incrementada pels anys de bonança.

 Per bé que, moltes vegades, no hi ha un motiu aparent que expliqui la colonització o 
extinció d’una espècie com a nidificant a un territori, sí que caldria analitzar amb el suport de 
les dades disponibles quins factors els han propiciat o, si més no, afavorit, i les expectatives 
que hi ha que esdevinguin poblacions  viables.

 Però, quins mecanismes entren en funcionament que permetin la colonització d’un 
nou territori per una espècie? Aquesta colonització sempre va lligada a un increment de la 
població als llocs habituals de reproducció? La presència o absència d’altres espècies pot 
afavorir-la? En quin grau pot el canvi climàtic modificar la distribució local de les espècies nidi-
ficants? Per intentar contestar a aquestes preguntes analitzarem les noves incorporacions del 
present Atles.

L'ànnera blanca, Tadorna tadorna, es localitzà com a nidificant l'any 1989 al Solobrar de Cam-
pos, i des d'ençà la seva població ha augmentat considerablement. Foto: Pere J. Garcias.
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 A priori sembla que l’hàbitat disponible és el factor fonamental per a l’ocupació d’un 
nou territori. Tanmateix és sabut que a les illes hi ha, sovint, hàbitats adients per a moltes 
espècies que hi són absents. Això es pot explicar en alguns casos per la tendència al sedenta-
risme de certs grups d’aus com els picots, els còrvids, els raspinells, els picasoques i els pàrids 
però en altres casos no hi ha una explicació clara. Una de les característiques de les illes és que 
els buits que deixen les espècies absents són ràpidament ocupats per altres. La competència 
amb altres espècies en el continent restringeix cada una al seu hàbitat; en canvi a les illes 
aquesta restricció es trenca. El rossinyol (Luscinia megarhynchos) es comporta com a genera-
lista a les illes mentre que al continent és una espècie de llocs humits; en canvi el ferrerico blau 
(Cyanistes caeruleus) al continent està lligat als boscos caducifolis i a Mallorca gairebé sols és 
troba en els alzinars de muntanya.

 Hi ha espècies que quan habiten un territori fan de reclam a unes altres. El cas més 
clar és el dels ardèids. Quan s’establí una colònia d’orvals (Nycticorax nycticorax) a s’Albufe-
ra era qüestió de temps que hi niessin els agrons blancs (Egretta garzetta), els esplugabous 
(Bubulcus ibis) i els torets (Ardeola ralloides). Totes aquestes espècies són de cria colonial i es 
troben molt a gust a les colònies mixtes. És a dir, la instal·lació d’un nucli reproductor d’una 
espècie pot afavorir la colonització per altres espècies. La millora de les condicions ambien-
tals a s’Albufera i la gestió del territori han permès l’establiment de tres espècies d’anàtids. El 
cullerot (Anas clypeata) i la cetla blanca (Anas querquedula) són nidificants escassos ja que es 
troben en una zona perifèrica de la seva àrea de cria principal al centre i nord d’Europa i no és 
probable que augmentin molt les parelles reproductores. El cas de la rosseta (Marmaronetta 
angustirostris) és ben diferent. És escassa i dispersa a tota la seva àrea de distribució i es 
comporta com una oportunista ocupant els aiguamolls quan les condicions hídriques li són 
propícies. Tan bon punt ocupa un territori com l’abandona depenent molt de l’èxit de la cria. 
És bastant probable que la cria a Mallorca sigui irregular i intermitent amb grans variacions del 
nombre de parelles però sempre en baix nombre.

 S’Albufera també ha estat l’escenari de dues noves incorporacions, el soterí gros 
(Podiceps cristatus) i la llambritja (Sterna hirundo). El primer sembla ben establert encara que 

El ferrerico blau, Cyanistes caeruleus, presenta a Mallorca una distribució limitada a les mas-
ses forestals de la Serra de Tramuntana. Foto: Pere J. Garcias.
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els seus requeriments ecològics el limiten als canals més fondos on es pugui capbussar per 
capturar els peixos dels quals es nodreix. Tot i això encara hi ha lloc a s’Albufera per a un incre-
ment moderat de la població. La llambritja és un cas curiós ja que l’hàbitat sembla subòptim si 
més no per la disponibilitat de llocs per a niar. De fet el nombre de parelles ha augmentat des 
que es preparà una illa de grava en es Cibollar. Probablement a Mallorca l’hàbitat òptim per 
les llambritges és es Salobrar, però fins que no s’instal·li una primera parella que faci de reclam 
serà difícil la colonització. El potencial colonitzador de la llambritja és elevat però les fluctuaci-
ons en les poblacions són dramàtiques i pot criar per milers de parelles com en uns pocs anys 
deixar de fer-ho i tornar a criar més tard.

 Hi ha espècies que, de sobte, nien a un lloc on no s’havia registrat abans o molt rara-
ment. L’arpella cendrosa (Circus pygargus) ha criat en diverses ocasions. Fins a dues parelles 
es registraren, desapareixent com a reproductor l’any següent.  L’hàbitat disponible per a 
aquesta espècie a Mallorca és prou abundant. Possiblement torni a criar però sembla que no 
és probable que formi un nucli estable. A causa de la gran extensió de les àrees adequades i 
a l’escassesa de parelles és probable que alguns anys passi desapercebuda la cria d’aquesta 
espècie.

 L’expansió d’una espècie a la seva àrea original és un dels motius principals per a la 
colonització de noves àrees. L’oronella coa-rogenca (Hirundo daurica) s’ha estès des del sud 
de la Península Ibèrica fins als Pirineus. Alguns autors opinen que és una de les espècies que 
es veu afavorida pel canvi climàtic. Aquesta cita de cria a Mallorca potser és la punta de llança 
d’una futura ocupació de l’arxipèlag. De fet és possible que faci uns anys que criï a les Balears 
però el baix nombre de parelles i la seva dispersió han dificultat la seva detecció fins ara. Una 
altra espècie que ja es registrà en l’Atles anterior però que ha sofert un augment exponencial 
és la tórtora turca (Streptopelia decaocto) que ha passat d’uns pocs quadrats a estar pràc-
ticament repartida per tota l’illa excepte les àrees de muntanya. L’ànnera blanca (Tadorna 
tadorna) i el bec d’alena (Recurvirostra avosetta) han augmentat considerablement les pobla-

La llambritja, Sterna hirundo, és una de les espècies amb població recentment establerta i en 
creixement al Parc Natural de s'Albufera de Mallorca. Foto: Maties Rebassa.
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cions des de l’anterior Atles. Fins i tot l’ànnera blanca ha colonitzat s’Albufera i l’Estany de ses 
Gambes.

 Hi ha espècies molt abundants en migració o hivernants que sense motiu aparent es 
queden a criar als quarters d’hivernada. Aquest és el cas del rupit (Erithacus rubecula) i de l’ull 
de bou (Phylloscopus collybita). Són espècies que no estan en expansió ni han canviat, apa-
rentment, les condicions ambientals, ni sembla que els afavoreixi el canvi climàtic i, tanmateix, 
han niat. L’ull de bou s’ha trobat niant a la Serra de Tramuntana, hàbitat adequat pels reque-
riments de l’espècie. Probablement està ben establert  per bé que el nombre de parelles no 
serà molt gran fent la seva detecció possible, quasi exclusivament, pel cant dels mascles terri-
torials. El rupit s’ha registrat criant a una àrea periurbana i s’ha vist i fotografiat un jove encara 
amb el pit favat a la Comuna de Bunyola. Hi ha cites d’individus cantant a l’estiu a la Serra i a 
parcs i jardins de Palma. Les observacions d’exemplars solitaris els mesos d’estiu fan pensar en 
que una petita població es reproduiria als alzinars muntanyencs. Encara no s’ha trobat cap niu 
però potser és una qüestió de temps que la població s’assenti i s’estengui per les contrades 
adients de Mallorca. L’hàbitat potencial no sembla un factor limitant.

 Les condicions meteorològiques adverses poden ser un important mecanisme de 
colonització. L’hivern de 2008-2009 unes fortes tempestes acompanyades de fenòmens con-
vectius de gran potència sobre el quadrant nord-oriental de la península semblen l’explicació 
més plausible de la presència a Mallorca i Menorca de prop d’un centenar de voltors forasters 
(Gyps fulvus). La immensa majoria dels individus eren joves en dispersió encara que hi havia 
diversos adults en el grup. Aquests han anat retornant a la península però un grup de joves 
roman a Mallorca. Si troben les condicions adequades és molt probable que quan assoleixin la 
maduresa intentin criar.  

 L’atzar sovint juga un paper gens menyspreable en la colonització de nous territoris. 
El cas de la senyoreta (Aegithalos caudatus) pot ser un d’aquests. Com ha arribat a establir-se 
a unes illes sent una espècie sedentària o dispersiva? Possiblement hagi estat una qüestió de 
sort. Un grupet de juvenils dispersius arrossegats per una ventada o un moviment voluntari 
de creuar la mar? No ho sabrem mai. Molt abundant a la Península Ibèrica on ocupa boscos de 

La senyoreta, Aegithalos caudatus, ha estat un nou descobriment a determinats indrets 
boscosos de la Serra de Tramuntana. Foto: Pere J. Garcias.
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molt diferent tipologia des de caducifolis a pinars i rouredes, a Mallorca sembla lligat als pinars 
i alzinars amb redols de conreu de secà generalment a les obagues. Probablement fa temps 
que cria a Mallorca però la dificultat de trobar el niu i la població reduïda en fa difícil la seva 
detecció encara que de cada vegada és més habitual observar-lo a les àrees apropiades. Sens 
dubte està ben establert a Mallorca i en expansió.

 La compilació d’un Atles de nidificants és una feina col·lectiva. Molta gent entusiasta 
en pren part amb il·lusió i ganes de fer feina. Però moltes vegades l’obtenció de resultats ens 
fa visitar repetides vegades les àrees més productives. Així les zones humides, els boscos de 
la Serra, les garrigues costaneres, els penya-segats i els illots i costes són sistemàticament 
escrutats amb atenció i cura. Altres contrades, a priori menys atractives, han estat un poc 
abandonades. Així els secans de l’interior de Mallorca han rebut relativament poca atenció 
igual que les grans àrees cerealistes del Pla. Afortunadament aquesta tendència ha canviat i 
un major rigor acompanyat d’un increment en el nombre de col·laboradors ha propiciat un salt 
qualitatiu en el coneixement de la distribució de diverses espècies. El resultat més immediat ha 
estat la incorporació a l’Atles del gorrió barraquer (Passer montanus) i la descoberta de noves 
àrees de cria del xàtxero groc (Motacilla flava), el formiguer (Jynx torquilla) i l’enganapastors 
(Caprimulgus europaeus). La coneixença dels requeriments d’altres espècies més escasses com 
els busquerets roig (Sylvia undata) i de garriga (Sylvia cantillans) ha permès augmentar-ne la 
distribució coneguda.

 Així com hi ha factors que juguen a favor de la colonització n’hi ha que ho fan en 
contra, és a dir, empenyen a l’extinció. Les poblacions minses o molt localitzades són especi-
alment vulnerables. El busqueret trencamates (Sylvia conspicillata) sols s’ha registrat al Pla de 
Cúber amb un nombre que mai ha passat de les sis o set parelles. En els darrers anys no s’han 
observat mascles territorials i o bé la població s’ha desplaçat o bé s’ha extingit. El primer cas 
no és pot descartar ja que hi ha prou hàbitat per ocupar però l’amenaça de l’extinció sempre 
ha estat present. En cas que s’esvaeixi, podrà recolonitzar el territori? Quan de temps necessi-
tarà? Quin és el mínim de parelles per fer sostenible una població? Totes aquestes preguntes 

La coablanca, Oenanthe oenanthe, és una de les espècies que habita les zones culminals de la 
Serra de Tramuntana, i que es podria veure afectada pel canvi climàtic. Foto: Pere J. Garcias.
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són de difícil resposta. La mèrlera vermella (Monticola saxatillis) i la coablanca (Oenanthe 
oenanthe) són dues espècies relictes que a Mallorca sols crien a la Serra i semblen supervi-
vents de les glaciacions, i amb l’escalfament progressiu del clima és probable que desapareixin 
com a reproductors. Quan de temps els queda? Aguantaran el canvi? Seran substituïdes per 
altres espècies més termòfiles? Altra vegada preguntes sense resposta.

 Quan l’extinció és un fenomen natural probablement és inevitable, però quan és 
atribuïble a causes antròpiques esdevé un motiu de preocupació. La major colònia d’abellerol 
(Merops apiaster) coneguda de Mallorca es troba a la finca de Son Bosc sotmesa a l’amenaça 
de la construcció imminent d’un camp de golf que, amb tota seguretat, la delmarà o esvairà. 
Si encara és possible la recuperació d’espècies extingides en temps recents com el gall faver 
(Porphyrio porphyrio) amb exemplars procedents de centres de cria en captivitat, la reintro-
ducció de l’abellerol sembla una possibilitat esbojarrada i inversemblant.  Si no es produeix 
una recolonització natural està perdut. Per evitar el malbaratament dels recursos que puguin 
posar en perill les poblacions d’aus nidificants l’Atles és una eina de gestió de primer ordre, 
però ha d’anar acompanyada de la voluntat de fer-la servir i això, per desgràcia, no només 
depèn de nosaltres.

Pere Joan Garcias

L'abellerol, Merops apiaster, una de les espècies que més ha minvat en els darrers anys. Foto: 
Pere J. Garcias.
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3. Precedents del projecte

 Sembla que el primer Atles biogeogràfic de la història, basat en la subdivisió del ter-
ritori en un nombre de porcions d’igual extensió i amb indicació de presència/absència de 
les diferents espècies a cada una de les porcions, va ser l’Atlas of the British Flora, publicat el 
1962, i que plasmava la distribució de totes les plantes terrestres silvestres de Gran Bretanya i 
Irlanda sobre una quadrícula de 3.862 quadrats de 10x10 Km.

 Aviat els mateixos britànics posaren en marxa treballs similars relatius a altres grups 
d’organismes, i el primer Atles d’aucells nidificants, també referit a Gran Bretanya i Irlanda, 
veia la llum el 1976, fruit d’una feina de camp de 5 anys (1972-1976) duita a terme per milers de 
col·laboradors.

 L’exemple britànic s’estengué ràpidament, i des del 1976 s’han enllestit i publicat un 
centenar d’Atles d’aucells nidificants a diversos països i regions d’Europa.

  A Espanya, l’inici dels treballs per a  un Atles de nidificants es remunta al 1975. El 
projecte, impulsat per la Sociedad Española de Ornitología (SEO, fundada el 1954), dividia el 
territori en rectangles de 28x12,5 Km (350 Km2). Un reduït nombre d’ornitòlegs mallorquins, 
organitzats en el Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB, fundat el 1973), 

començaren a reunir dades de camp per 
a aquest projecte espanyol durant la 
segona meitat de la dècada de 1970.

 A començaments de l’any 1983, 
emperò, diverses circumstàncies con-
fluents propicien un canvi en el pla de 
treball per a l’Atles de nidificants de 
Mallorca i Cabrera. La manca de pers-
pectives de culminació del projecte de 
la SEO a curt termini, juntament amb la 
consolidació dins del GOB d’un equip 
estable de col·laboradors de l’Atles, fa 
aparèixer com a factible l’envestida d’un 
projecte una mica més ambiciós, en què 
la divisió del territori passaria a fer-se 
utilitzant una quadrícula més fina (58 
quadrats de 100 Km2, en lloc dels 15 rec-
tangles de 350 Km2).

 Així, després de recollir informa-
ció de 12 anys de feina de camp (1982-
1993) gràcies a l’esforç de més de 250 
col·laboradors, l’any 1997 es publicà l’At-
les dels aucells nidificants de Mallorca i 
Cabrera. En aquell primer Atles es regis-
tren 101 espècies nidificants segures, i Portada del primer Atles d'aucells nidificants de Mallorca, que 

recollí la informació del període 1982-1993
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altres 20 de nidificació probable. Com que es publicà 4 anys després del darrer any de feina de 
camp del projecte, també es recolliren les dades de 3 espècies que es localitzaren com a repro-
ductores segures després de 1993, just abans de la publicació del llibre.

 Des del 1997 aqueix Atles ha estat una referència obligada en parlar de les nostres aus, 
i la informació que conté, tant el llibre com el fitxer de dades que el va nodrir, són una font d’in-
formació fonamental sobre la nostra avifauna. Tot i això, entre els objectius dels Atles es troba 
la de facilitar informació actualitzada sobre les poblacions d’aus, sobre les espècies presents, 
sobre la seva distribució i evolució numèrica, etc., una informació que ens pot servir per detec-
tar canvis en els sistemes naturals que ocupen aquestes aus.

 Per això, l’any 2003, 10 anys després de la darrera temporada de feina de camp com-
presa pel primer Atles, es decidí iniciar l’elaboració d’un nou treball amb l’objectiu de recollir 
tots aquests canvis detectats des del 1993 en la composició i distribució de l’avifauna nidificant 
a Mallorca. Amb el suport econòmic de "Sa Nostra", a través de la seva convocatòria d’ajuts a 
projectes de conservació de la biodiversitat, ha estat possible recollir en pocs anys un volum 
d’informació suficient per mostrar resultats. I així, després de 5 temporades de feina de camp 
(2003-2007), s’ha envestit la publicació d’aquest nou Atles dels aucells nidificants de Mallorca i 
Cabrera que aquí vos presentam.
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4. El medi físic

 Habitualment, quan llegim explicacions sobre el territori que conforma l’illa de Mallor-
ca, aquestes solen definir-la com una illa d’aproximadament 3.500 quilòmetres quadrats dividi-
da en quatre gran comarques: la serra de Tramuntana, el Raiguer, el Pla i les Serres de Llevant, i 
a més de l’àrea metropolitana de Palma, alguns inclouen també el Migjorn.

 De fet, quan es fan servir aquestes descripcions comarcals per intentar explicar la reali-
tat territorial de Mallorca, s’està caient en el parany de descriure una realitat física o ambiental 
a partir d’unes comarques, que teòricament estan basades en fets físics, però que en el fons 
s’expliquen per la seva suposada funcionalitat. En realitat no és ni una cosa ni l’altre, ja que 
per exemple hi ha amples zones de Santa Maria, Binissalem, Consell o Inca, que pertanyen al 
Raiguer i que són molt més planes que el propi Pla i àrees del Pla plenes de turons, muntanye-
tes i valls, mentre que si parlem de la funcionalitat de cada territori, aquesta gairebé tampoc 
existeix, ja que funcionalment tota Mallorca és una única comarca que pivota sobre la capital a 
Palma.

 Així doncs, aquí no s’explicarà la realitat geogràfica i el marc físic de Mallorca a partir 
d’aquesta comarcalització a l’ús, sinó que es farà únicament a partir de l’anàlisi i la interpretació 
del medi físic (Manchado et al. 1997), sense contemplar en cap cas la funcionalitat urbana que 
pugui existir sobre el territori, siguin ciutats, autopistes o l’aeroport. L’estudi es va realitzar a 
partir d’un conjunt de variables físiques, ambientals i territorials, com ara interès faunístic, co-
berta vegetal, capacitat agrològica del sòl, pendents, ocupació del sòl i d’altres semblants. Per 
realitzar l’anàlisi d’aquesta ingent quantitat de dades físiques es va utilitzar un Sistema d’Infor-

El paisatge de Mallorca presenta una elevada diversitat. En primer pla de la imatge una zona 
de canyet de s'Albufera, en segon terme els conreus de Muro, i al fons una massa forestal. 
Foto: Biel Perelló.
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mació Geogràfica que va permetre combinar totes aquestes variables, sintetitzant aquest vo-
lum d’informació en funció del major o menor grau de naturalitat de cada porció del territori.

 El resultat final va ser un mapa en el qual es classifica tota Mallorca segons la “vocació” 
del territori, vocació que es va establir en quatre categories que van des del valor màxim per al 
manteniment de l’estat natural fins al valor màxim per a l’agricultura, de tal forma que cada un 
dels més de 65.000 polígons diferents resultants de l’anàlisi SIG varen obtenir uns valors segon 
la seva major o menor aptitud per a la natura o per a l’agricultura. Lògicament amb 65.000 po-
lígons de diferents valors el mapa era inintel·ligible, per la qual cosa es varen haver d’agrupar 
aquests valors en els esmentats intervals: “natura màxima”, “natura mitja”, “agricultura mitja” 
i “agricultura màxima”, en funció del seu entorn físic (relleu i topografia i vegetació), però tam-
bé en funció del grau de modificacions que l’home ha anat realitzant al llarg dels segles sobre 
cada zona, obtenint així un conjunt molt més reduït d’elements agrupats segons el seu grau de 
“naturalitat”, des dels més humanitzats (zones agrícoles intensives) fins als que presenten un 
estat més natural.

 Finalment es va obtenir un mapa que es pot veure a la pàgina següent, on el color verd 
intens significa la màxima vocació del territori per a la conservació dels valors naturals i el color 
taronja indica el màxim grau d’aptitud per a l’agricultura, deixant en mig els dos valors interme-
dis tant per a la natura com per a l’agricultura, en colors més suaus; aquí cal fer esment que a 
l’estudi es va considerar l’agricultura com un element que implica un alt grau d’humanització, 
ja que modifica i altera l’estat natural del territori, tot i que està clar que des del punt de vista 
ornitològic i als efectes d’aquest Atles té una significació molt diferent, ja que les zones agríco-
les poden tenir, i de fet algunes tenen, una elevada presència d’ocells i fins i tot ser l’únic lloc on 
crien algunes espècies.

Mapa d’Unitats Territorials en funció de la “vocació del territori”
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 Per tant i partint de la premissa que aquesta definició es fa en funció de la “vocació” 
del territori i no dels trets fisiogràfics o funcionals, es pot considerar que Mallorca està formada 
per set grans zones o unitats naturals, que són:

- La Serra de Tramuntana
- L’Horta de Palma
- El Pla
- L’Arc Agrícola
- La Marina de Llucmajor-Algaida
- La Marina de Felanitx-Manacor
- Les muntanyes d’Artà

 A les set grans unitats en què s’ha dividit Mallorca, cal afegir tres zones més reduïdes 
però també clarament diferenciades, i que es caracteritzen perquè tenen un interès natural 
molt alt, especialment pel que fa a les aus; serien les tres “joies de la corona” que juntament 
amb la Serra de Tramuntana completen el tresor natural mallorquí; aquestes tres àrees de di-
mensions més reduïdes són: “les zones humides del Nord”, les “zones humides del Sud” i l’ar-
xipèlag de Cabrera.

 Per tal d’evitar confusions, convé explicar que no s’ha utilitzat el nom de “Marina” en 
el sentit habitualment emprat a Mallorca per a definir les garrigues baixes i planes properes 
a la mar i cobertes d’ullastrars, pinars, petits conreus i zones rocoses, sinó que s’utilitza per a 
definir dues unitats territorials que, tal com passa a les marines costeres, es caracteritzen per 
estar formades per una gran diversitat d’àrees, usos i paisatges, des dels més naturals fins als 
agrícoles, conformant globalment uns grans mosaics que actuen com a zones de transició. En 
definitiva perquè tal com ocorre a les marines litorals són zones de simbiosi, zones de mosaic 
per excel·lència. 

La Serra de Tramuntana és un dels condicionants físics més importants a l'hora d'explicar 
una part important de la nostra biodiversitat. Foto: Biel Perelló.
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Serra de Tramuntana
 Es tracta de la zona de major extensió de l’illa i la que té més abundància d’àrees amb 
el màxim valor natural, tal com es pot observar al mapa anterior, on es veu com el verd intens 
domina de forma aclaparadora, indicant l’altíssim valor natural de la serra de Tramuntana. La 
major concentració i amplitud de les zones de màxim valor ambiental es dóna especialment a la 
zona central i més elevada de la serra, entre Sóller i Pollença, on coincideixen les majors altures 
de l’illa, amb grans alzinars i zones rocoses de molt difícil accés; són zones on es poden veure 
grans rapinyaires (voltors, àguiles peixateres, falcons marins, etc.), però també altres espècies 
d’alta muntanya o forestals, ja que als abundants boscos cal afegir l’escassa presència humana 
a amples àrees de la serra, especialment en aquest sector central.

 A part d’aquesta zona central on es localitzen les àrees ambientalment més valuoses, 
als dos extrems de la serra es troben dues àrees de molt alt valor natural i igualment valuoses, 
concretament la península de Formentor amb la seva successió de petites valls interiors i penya-
segats marins i el conjunt de Sa Dragonera – La Trapa, totes dues amb la presència de molt poca 
població i estratègiques durant les passes migratòries.

 Cal dir que bona part de la serra de Tramuntana està protegida com a Paratge Natural 
amb una extensió aproximada de 630 kms2 que inclouen la península de Formentor, on malgrat 
això es caça fins i tot en l’època de cria; que sa Dragonera està protegida com a Parc Natural i 
que a la serra es troben també els Monuments Naturals del Torrent de Pareis en el cor del nucli 
de la serra i el de les Fonts Ufanes a Campanet i que la Trapa és una reserva natural del GOB.

L’Horta de Palma
 Es localitza a la badia de Palma, entre la mar, els contraforts més meridionals de la serra 
de Tramuntana i els relleus i barrancs quaternaris de Son Verí, Xorrigo, Pontiró i Son Seguí. És 
un àrea d’un alt valor per a l’agricultura, que per la seva proximitat a Palma va ser dessecada, 
conreada i transformada des de fa segles, malgrat que ara el creixement de la ciutat i tot el que 
això comporta ha fet que pràcticament l’agricultura i amb ella aquesta unitat es pugui donar per 
desapareguda sota nous barris, polígons, l’aeroport o les autopistes i avui l’agricultura té una 
presència gairebé testimonial. 

 Actualment és l’asfalt i les construccions el que domina el paisatge, de l’antiga horta de 
Palma, els últims pagesos estan desapareixent, i l’abandonament del que quedava conreat està 
propiciant que tornin haver-hi zones on es recupera la vegetació natural, les quals s’inunden fà-
cilment a causa de la destrucció o colmatació de la xarxa de canals i sèquies que drenaven l’an-
tiga zona humida. Aquestes zones d’abandonament agrícola, entre l’aeroport i Sant Jordí, són 
re-colonitzades en poc temps per l’antiga vegetació natural pròpia de zones inundades i són 
ràpidament ocupades per nombrosos grups d’ocells, especialment limícoles i passeriformes, 
per la qual cosa amb una bona gestió la zona recuperaria ràpidament el seu valor natural. És una 
zona que cada any presenta un major interès natural, tot i que el perill és que sigui transforma-
da definitivament en un parc d’atraccions, un nou polígon o la tercera pista de l’aeroport. 

El Pla
 Tot i compartir el nom amb la “comarca” del Pla de Mallorca, aquesta unitat difereix 
molt en la definició i en els límits, ja que en bona part ocupa part dels termes de pobles del Rai-
guer que com ja hem dit són espais molt plans, dels més plans de Mallorca; es tracta de zones 



ATLES DELS AUCELLS NIDIFICANTS
DE MALLORCA I CABRERA, 2003-2007

21

amb vocació agrícola però en un grau menor, a causa de la presència de poc sòls i a la menor 
qualitat d’aquests. El resultat d’aquests sòls més pobres són majoritàriament cultius de secà 
amb arbres (ametllers o garrovers) o vinya, amb la presència de molts de pobles i habitatges 
dispersos al llarg de tot el territori, amb multitud de camins i vies que faciliten l’accés a tots els 
racons de la zona i afavoreixen un grau d’humanització molt elevat.

 Al Pla no hi ha cap zona natural d’importància i es correspondria amb la zona de menys 
interès des del punt de vista natural de Mallorca, si exceptuam la pràcticament destrossada 
horta de Palma i altres entorns urbans de l’illa.

L’Arc Agrícola
 Es tracta d’un nom nou per a definir una realitat nova aflorada en part amb el treball ja 
citat i defineix un conjunt de terres de molt alt valor per a l’agricultura que va des de sa Pobla / 
Muro en el nord fins a Campos en el sud i inclouria les dues hortes de Campos i sa Pobla i que a 
diferència de la de Palma han mantingut la seva vocació agrícola. Són zones on els sòls són rics 
i amb molta potència i ha donat lloc tant a la presència de cultius intensius o d’horta quan hi 
ha aigua: els citats reguius i hortes de sa Pobla i Campos, com a grans camps de cereals oberts, 
plans i sense arbres, com es Blanquers de Maria i Petra o el Pla de Lanzell a Vilafranca.

 Precisament per ser zones d’alta activitat i productivitat agrícola, la població està més 
concentrada en els pobles, l’alt valor de la terra feia que no fos rentable tudar-la ubicant l’ha-
bitatge al camp (tot i que en els darrers anys el valor especulatiu del sòl ha superat el valor 
productiu i s’han construït nombrosos habitatges), i per tant són zones de molt més valor orni-
tològic que el Pla. Al seus camps de cereal és habitual veure ocells aprofitant el recurs alimentari 
que representen els insectes o el gra, essent una bona zona de nidificació de guàtleres, terroles, 
cucullades o sebel·lins. 

Planes agrícoles com els Blanquers de Maria són determinants per a les poblacions d'algunes 
espècies d'àrees obertes. Foto: Maties Rebassa.
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La Marina de Llucmajor i Algaida
 Com hem dit abans aquestes zones de “marina” es corresponen amb zones molt di-
versificades, on conflueixen, es mesclen i combinen totes les vocacions ambientals ja anome-
nades en àmbits reduïts; tan aviat hi ha un alzinar o un bosquet d’ullastres en molt bon estat de 
conservació, com penya-segats litorals o barrancs quaternaris, com zones de conreus de secà 
o fins i tot cultius cerealístics i tot això de forma discontínua, creant un mosaic on aquests usos 
s’alternen i succeeixen al costat un de l’altre. 

 Aquesta primera unitat de marina o mosaic entre natura i usos agrícoles, es situa al 
sud de Mallorca i coincideix en bona part amb la marina de Llucmajor, tot i que des del nostre 
punt de vista s’estén cap al nord per Algaida, bona part de Porreres, Santa Eugènia i Marratxí, 
rodejant l’Horta de Palma amb un seguit de barrancs quaternaris que arriben casi a unir-se amb 
la Serra de Tramuntana a la zona de Bunyola. 

 Tot i ser una zona de transició, té un alt valor natural, ja que és el corredor natural que 
uneix la serra de Tramuntana amb el sud de l’illa.

La Marina de Llevant
 Tal com ocorre amb la Marina de Llucmajor, la Marina de Llevant està formada igual-
ment per grans extensions de terrenys on es dóna una alternància de tots els usos: petites 
muntanyes de les serres de Llevant, boscos de pins o ullastres, petits alzinars, garrigues baixes 
litorals (és a dir, marines), zones agrícoles de tot tipus, barrancs amb zones humides a la seva 
desembocadura, és a dir, un poc de tot. És molt menys plana que l’anterior unitat, tot i que tam-
bé hi ha alguna zona molt plana amb grans extensions de garriga baixa d’ullastre, especialment 
la zona coneguda com la Marineta de Petra (torna aparèixer el topònim que nosaltres utilitzem 
per a definir aquestes zones de transició i mosaic).

 Igual que en l’anterior marina, aquí també s’alternen zones d'un valor ambiental dis-
cret amb altres molt més valuoses, i aquesta unitat alberga les millors àrees (juntament amb la 
Marina de Llucmajor) de busqueret coallarg.

 Cal remarcar que a aquesta unitat es localitza el Parc Natural de Mondragó, un mosaic 
i compendi del que és tota la zona, amb diferents hàbitats i usos.

Les Muntanyes d’Artà
 La zona de les muntanyes d’Artà ha patit al llarg de les últimes dècades un intens pro-
cés de desforestació, a causa dels continus incendis provocats per una gestió ramadera errònia 
i molt perjudicial per al medi natural, basada en la contínua crema de les escasses pastures. 
Aquesta tradició ha provocat la pèrdua de sòl i la desertització de la zona, donant lloc a un pai-
satge molt àrid amb la desaparició de la major part dels boscos de les muntanyes.

 Aquesta zona muntanyosa té unes altures molt més modestes que la serra de Tramun-
tana, però malgrat els incendis i la poca altura manté un valor ambiental molt alt. Una petita 
part de la zona ha estat protegida sota la figura de Parc Natural i és d’esperar que ben gestiona-
da i sense incendis, pugui incrementar en poc anys els seus valors naturals, que ara ja són molt 
alts.
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Les altres zones
 Pel final hem deixat les tres joies naturals comentades abans, dues d’elles situades cu-
riosament en els extrems de l’Arc Agrícola a les zones d’horta de sa Pobla i Campos. Són zones 
de dimensions molt més reduïdes que les anteriors unitats i malgrat els seus altíssims valors 
naturals varen estar a punt de desaparèixer o ser definitivament transformades baix l’impuls 
urbanitzador dels anys més desenvolupistes. Per sort, la pressió ciutadana les va anar salvant 
una rera l’altra i avui concentren bona part dels espais protegits de Mallorca.

 Com ja hem dit no es tracta d’unitats de la mateixa entitat territorial que les set anteri-
ors, sinó d’àrees de dimensions reduïdes, que per determinades circumstàncies, especialment 
la presència d’aigua en un entorn sec com és Mallorca i la situació en mig de la mar, tenen els 
valors ambientals més alts de l’illa. Aquests tres conjunts naturals són:

- Zones humides del nord de Mallorca. Inclouen s’Albufera (en part Parc Natural), s’Albufere-
ta (Reserva Natural) i Maristany. 

- Zones humides del sud de Mallorca. Inclouen Es Trenc, Es Salobrar (que segons la llei hauri-
en d’estar protegits des de fa molts d’anys), les Salines de sa Vall i els estanys de ses Gambes 
i des Tamarells.

- Arxipèlag de Cabrera. Inclou el conjunt d’illes i illots i zones marines protegides, sota la figu-
ra de Parc Nacional marítimo-terrestre.

 Sobre els valors naturals i ornitològics d’aquests tres conjunts naturals no ens esten-
drem gaire, ja que hi ha multitud d’estudis, articles, llibres i tot tipus de publicacions i material 
sobre cada una d’elles; només direm que probablement sense aquests tres conjunts naturals 
res en el món ornitològic mallorquí seria el que és, i la seva riquesa seria molt menor si no exis-
tissin Cabrera i aquest conjunt de zones humides.

Les zones humides com s'Albufereta són fonamentals en la definició de l'avifauna de l'illa, 
aportant molts components exclusius. Foto: Biel Perelló.
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 Per acabar es representen els elements territorials de forma simbòlica, utilitzant la fi-
gura d’un corema geogràfic, de tal forma que la complexitat del mapa anterior, que ja és la 
síntesi d’un altre molt més complex, quedi representada i simbolitzada en una sèrie de línies i 
formes geomètriques que facilitin i ajudin a entendre aquesta zonificació de Mallorca basada en 
els valors naturals i agrícoles del territori.

 Hem fet l’abstracció de reproduir Mallorca com un quadrat, la forma geomètrica més 
semblant al seu contorn, eliminant les puntes (caps) i els entrants (badies) i posteriorment hem 
grafiat les diferents unitats i els conjunts naturals amb figures geomètriques, de forma que sigui 
més fàcil captar la importància, dimensions i localització de cada unitat.

Josep A. Manchado

S E R
R A

DE
T R A M

U
N

T A
N A

ES PLA

HORTA
DE PALMA

MARINA DE
LLUCMAJOR

I ALGAIDA

ARC
AGRÍCOLA

MUNTANYES
D'ARTÀ

MARIN
A

DE
FELANITX

I MANACOR

ALBUFERES
DEL NORD

ZONES
HUMIDES
DEL SUD

CABRERA

Corema de les Unitats Territorials



ATLES DELS AUCELLS NIDIFICANTS
DE MALLORCA I CABRERA, 2003-2007

25

5. El temps a Mallorca i Cabrera durant
       2003-2007

 Al llarg del període de recollida de dades de camp per a aquest treball, el temps a Ma-
llorca i Cabrera ha estat molt variat, amb freqüents onades de fred a l’hivern i també de calor a 
l’estiu, així com alternàncies de mesos secs amb altres de pluges abundants. De manera molt 
breu, en destacarem els trets meteorològics més rellevants d’aquest quinqueni als següents 
paràgrafs, per a acabar amb les taules de valors mitjans d’aquests cinc anys i la seva caracterit-
zació climàtica.

 Els primers dos mesos de 2003 es varen caracteritzar per onades d’aire fred, acompa-
nyades de tempestes, calabruixades, precipitacions abundants (de neu a la muntanya) i fortes 
ràfegues de vent. Com a contrapunt, l’estiu (mesos de juny, juliol i agost) va ser el més càlid mai 
registrat, amb temperatures diàries que, per terme mitjà, es situaren entre els 25º C de mínima i 
els 35º C de màxima. A la tardor hi varen haver tempestes molt fortes, amb pedregades i violen-
tes ràfegues de vent.

 L’any 2004 va començar amb temps sec, fins que a partir de la segona quinzena de 
febrer una sèrie d’invasions d’aire del nord va fer davallar les temperatures i es varen produir 
pluges i nevades, ocasionalment acompanyades de tempestes i vents forts. Aquest temps es va 
perllongar durant tota la primavera. Desprès d’un mes de juny càlid i sec, l’estiu va ser molt irre-
gular, amb alternància de períodes calorosos i fortes tempestes amb calabruix, pluges intenses, 
forts vents i alguns caps de fibló. Octubre va ser molt càlid, mentre que al novembre i desembre 
es varen tornar a produir episodis de fortes tempestes i abundants precipitacions.

Tot i el seu caràcter un tant exòtic, les nevades són freqüents als cims més alts de la Serra de 
Tramuntana. Foto: Pere Vicens.
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 Al 2005 varen continuar sovintejant els temporals de mestral i tramuntana, i l’hivern 
va ser especialment fred, amb algunes nevades molt intenses que varen arribar fins al nivell de 
la mar. El principi de la primavera va ser també tempestuós, però després es va normalitzar i el 
mes de juny va ser sec i bastant càlid, donant pas a un estiu també càlid però que es va suavitzar 
a partir de l'11 d’agost amb les primeres tempestes, que varen ser fortes i amb calabruix. Altres 
episodis de tempestes i pluges intenses es varen repetir a agost i setembre, amb inundacions 
a diversos indrets de Mallorca. Octubre, en canvi, va ser relativament sec, i l’any va acabar amb 
algunes tempestes i temperatures més fredes del normal.

 El principi de 2006 va continuar amb temperatures per sota dels valors mitjans, i varen 
ser freqüents els temporals de vent i precipitacions abundants (es varen batre rècords de pluja 
del mes de gener) fins al mes d’abril. Els mesos de maig a juliol varen ser molt càlids, i també 
es varen batre rècords, aquesta vegada de temperatures altes. Al mes d’agost, emperò, va-
ren predominar els episodis tempestuosos amb pluges intenses, a causa d'invasions d’aire del 
nord que varen fer davallar les temperatures. Les tempestes amb intenses precipitacions, vents 
molt forts i algunes pedregades impressionants, varen continuar al setembre i primera meitat 
d’octubre, per a després pujar les temperatures per persistents adveccions d’aire càlid del sud. 
Novembre també va ser més càlid del normal, mentre que desembre va ser molt plujós.

 2007 va començar sec i assolellat, fins que a la darrera setmana de gener una inva-
sió d’aire del nord va iniciar un període de freqüents precipitacions i tempestes que es va per-
llongar fins a principis de maig, quan varen pujar notablement les temperatures, encara que a 
aquest mes també hi varen haver alguns temporals de vent de ponent i mestral. L’estiu va ser 
molt sec i calorós, tot i que a finals d’agost hi varen haver algunes precipitacions abundants. Les 
tempestes es varen generalitzar a partir de la segona quinzena de setembre, i el 4 d’octubre 
una fortíssima tempesta amb possibles caps de fibló associats va ocasionar nombrosos danys a 
Palma. Les abundants precipitacions es varen tornar a repetir a partir de mitjans de novembre, 
intercalades amb temporals de vent de mestral i gregal, i el 16 de desembre es varen donar les 
primeres nevades importants de l’hivern, amb una notable davallada de les temperatures.

 Per tal de caracteritzar climàticament els mesos d’aquest quinquenni amb comparació 
als valors normals del trentenni 1971-2000, s’han compilat les sèries de Mallorca-Cabrera i s’han 
homogeneïtzat, omplint els buits amb dades estimades en funció de les dels voltants. Desprès, 
per a cada mes i any, s’han calculat les mitjanes de totes les estacions emprades, valors amb els 
quals es farà la comparació dels anys 2003-2007 amb les mitjanes del període 1971-2000. Aquest 
procés s’ha duit a terme amb les variables que hem considerat com a més representatives per 
a la biologia de les aus: temperatures màximes (TA) i mínimes (TI) mitjanes, precipitacions (P), 
nombre de dies de precipitació igual o superior a 1 mm (DP1), i nombre de dies amb ràfega mà-
xima del vent igual o superior a 50 km/h (DV50). Per a l’estudi d’aquestes variables s’ha comptat 
amb 47, 46, 252, 207 i 6 estacions de Mallorca-Cabrera, respectivament.

 Per a cada una d’aquestes variables es presenta a continuació la taula de valors mensu-
als mitjans de totes les estacions estudiades per als anys 2003-2007, i un gràfic on es pot visua-
litzar si cada un d’aquests valors ha estat per damunt o per sota dels valors normals (referits al 
període 1971-2000).

José A. Guijarro
Delegació d’AEMET a les Illes Balears
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Gallfaver, Porphyrio porphyrio. Dibuix: Cati Artigues.
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6. La vegetació de Mallorca

 La vegetació de Mallorca és típicament mediterrània, però es troba modulada per cinc 
grans factors ambientals: 

- El clima mediterrani caracteritzat per un estiu llarg i sec que afecta tota la illa, fins i tot els 
cims de les muntanyes. Hi ha però, un fort gradient pluviomètric, des de la muntanya fins a 
la costa sud de l’illa, que introdueix variants climàtiques que condicionen els tipus de  comu-
nitats vegetals que es poden trobar a un lloc o altre. 

- Els substrats carbonatats que ocupen la pràctica totalitat de l’illa, amb excepcions a petites 
taques a la Serra de Tramuntana, que fa que en general trobem tipus de vegetació calcíco-
les. Aquest substrat, a més, genera relleus càrstics que són una font de microhàbitats i de 
refugis per a les plantes.

- La condició insular de Mallorca que afavoreix la presència d’endemismes, dificulta l’arriba-
da de nous colonitzadors i en general simplifica els ecosistemes.

- La ocupació humana que ha afectat profundament tots els indrets de l’illa. L’home ha mo-
dificat profundament la vegetació amb cultius, dessecació de zones humides, explotació 
forestal (carbó i llenya) i focs per a generar pastures.

- Una alta densitat d’herbívors introduïts, sobretot cabres però també porcs, que estan alte-
rant profundament l'estructura de la vegetació, especialment a les zones de muntanya.

 La vegetació actual té molt poc a veure amb la que hi havia abans de l’arribada de 
l’home, no només per les conseqüències de la pròpia activitat humana, sinó també per canvis 

A les zones més altes de la Serra queden restes d'antics boscos, com aquest teix (Taxus 
baccata). Foto: Pere Vicens.
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del clima que s’han produït (en general es pensa que cap a una major aridesa). Per tant les 
comunitats vegetals més madures que podrien desenvolupar-se en aquests moments no són 
les que hi havia a les èpoques anteriors a la colonització humana, o almenys no tot el que hi 
havia abans es podria tornar a reconstruir. En aquests moments l’alzinar o l’ullastrar, segons les 
zones de l’illa, són les comunitats que es podrien desenvolupar sota unes condicions de manca 
de pertorbacions, a més d’un rosari d’altres comunitats que colonitzarien substrats o ambients 
particulars: sòls salins, dunes, litoral rocós, cims de les muntanyes, etc. A continuació es fa una 
breu descripció d’aquestes comunitats vegetals de Mallorca.

Restes de boscos del passat
 Probablement els tipus de vegetació més antics que es conserven a Mallorca són les 
comunitats de llorer (Laurus nobilis) amb marfull (Viburnum tinus) que es poden trobar a les 
parets verticals dels torrents i a punts concrets dels penya-segats litorals de la Serra.  Els boscs 
de llorers es varen estendre per la conca mediterrània abans que el clima mediterrani s’establís 
de forma general durant el Quaternari; a partir d’aquest moment aquests boscos varen ser 
substituïts per la vegetació mediterrània que ara coneixem. Només a indrets molt especials de 
la conca mediterrània (i a les illes macaronèsiques) aquests boscos de llorers s’han mantingut 
fins a l’actualitat com a relíquies del passat. Mai arriba a formar un autèntic bosc per la situació 
topogràfica (parets verticals) on es troben. En general és una comunitat bastant pobra però 
ben diferenciada de la resta de tipus de vegetació de l’illa. Amb frequència els llorers estan 
acompanyats d’algunes espècies de  falgueres com Phyllitis sagittata, i alguns endemismes de 
les parets rocoses com Viola jaubertiana.

 A les Illes Canàries s’ha constatat que hi ha una estreta relació entre els arbres d’aquest 
tipus de comunitat i alguns ocells que dispersen les seves llavors, però no sabem si això també 
passa, o va passar, a Mallorca. De tota manera, la floració hivernal i la formació de fruits carno-
sos relativament grans ens mostra un funcionalisme d’aquest bosc ben diferent dels alzinars, 
pinars i ullastrars que avui són els boscos més estesos.

 Dels boscos mediterranis amb caducifolis que poblaven l'illa abans de l’arribada de 
l’home només ens en queden vestigis refugiats a les escletxes ombrívoles de les muntanyes de 
la Serra de Tramuntana. Aquests boscos tenien espècies com els roures (Quercus spp.), avella-
ners (Corylus avellana), rotaboc (Acer opalus subsp. granatense), Amelanchier ovalis, Sorbus aria, 
segurament també el faig (Fagus sylvatica), i als que podríem afegir-hi el teix (Taxus baccata). 
Boscos semblants a aquests els podem veure avui en dia ben a prop de Mallorca, com són les 
serralades de Tarragona y Castelló. 

 Aquests boscos amb arbres caducifolis sembla que s’estenien per gran part de la Serra 
de Tramuntana i segurament més enllà, però l’enduriment del clima mediterrani i la pròpia inter-
venció de l’home els varen fer desaparèixer. Alguns autors consideren que la petita comunitat 
de roures que es troba a prop de Puigpunyent (al Puig dels Roures i torrent proper) podria ser 
part de la vegetació original de l’illa, però una introducció humana sembla més versemblant.

Els alzinars
 Actualment els alzinars són els boscos que representen l’estadi final de la successió 
de la vegetació de Mallorca a les zones amb precipitacions majors de 600 mm. Però també els 
podem trobar a llocs més secs, protegits a vessants amb orientació nord i als llits de torrents. 
L’alzinar de Quercus ilex de la Serra de Tramuntana és un bosc molt ombrívol i fresc, amb un so-
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tabosc obert i pobre, però on podrem trobar algunes orquídies exclusives d’aquesta comunitat 
de gèneres com Limodorum, Epipactis i Cephalanthera. Les molses i falgueres són part inevitable 
d’aquest alzinar i és freqüent trobar una catifa d’heura (Hedera helix). L’alzinar de les parts bai-
xes de l’illa és una mica diferent, sembla que compta amb la presència de Quercus rotundifolia, 
una alzina de fulla més arrodonida i que té aglans més dolços. Es tracta d’un alzinar sovint acom-
panyat de pins i ullastres, amb un sotabosc més dens. 

 Els alzinar varen ser intensament explotats per a la producció de carbó i llenya fins a 
mitjans del segle XX. L’estructura dels boscos actuals encara pateix d'aquella antiga explotació: 
sovint es troben alzines amb port arbustiu amb molts de rebrots des de la seva base producte 
de la tallada del tronc principal. No sembla que quedi a Mallorca cap reducte d’alzinar inalterat. 
Cal dir però que la superfície d’alzinar s’està incrementant notablement des que el bosc no 
s’explota com es feia antigament. Els nous alzinars sovint apareixen primer com a sotabosc dels 
pinars per a finalment substituir-los amb el pas del temps. Per tant a Mallorca tenim una mena 
de situació mixta on podem trobar alzinars en un estadi juvenil, juntament amb alzinars amb 
arbres vells però que varen patir una intensa explotació en el passat.

Els pinars
 Els pinars representen les formacions arbòries més esteses per tota Mallorca. Al con-
trari que l’alzina, els pins (Pinus halepensis) deixen passar la llum i això afavoreix que es pugui 
desenvolupar un ric sotabosc, amb arbusts, mates i catifes d’espècies herbàcies. Aquests pinars 
solen tenir un caràcter secundari o transitori en la seqüència de la successió de la vegetació. Dei-
xant passar prou temps, els arbusts amb fulles esclerofil·les, com la mata (Pistacia lentiscus) i els 
aladerns (Phillyrea spp.) acaben essent dominants els sotabosc, i amb ells solen créixer també 
les alzines joves que acabaran formant una coberta contínua i a la llarga substituiran als pins. 
Però mentre això no passa, sota els pins freqüentment trobarem una comunitat arbustiva den-

L'alzinar, pels seus requeriments d'humitat, es fa sobretot a la Serra de Tramuntana, tot i 
que en queden restes a altres llocs de Mallorca. Foto: Toni Muñoz.
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sa i baixa dominada per espècies arbustives de flors colorejades i vistoses com el xiprell (Erica 
multiflora), les quatre espècies d’estepes que hi ha a Mallorca (Cistus spp.), el romaní (Rosma-
rinus officinalis), o la botja de cuques (Anthyllis citisoydes), juntament amb algunes gramínies 
com Brachypodium retusum i Stipa offneri , així com bastants espècies d’orquídies.

 Els pins amb el seu ràpid creixement són arbres que colonitzen fàcilment els conreus 
abandonats, i en especial els marges de la muntanya mallorquina; sobretot si hi ha un pinar a 
prop que aporti les llavors. Per aquesta raó la superfície forestal amb pins s’ha incrementat 
molt en les darreres dècades com a conseqüència de l’abandonament de l’activitat agrícola 
menys productiva. Cal dir, però, que localment els pinars també poden representar una etapa 
permanent de la successió vegetal en lloc de ser una de transitòria. Això pot passar sota certes 
condicions ambientals que no li són favorables a les alzines com per exemple zones properes a 
la ribera de mar, zones rocoses de les muntanyes,  o vessants assolellades i calentes. 

Carritxeres
 Si els pinars representen, en general, un sistema forestal secundari que evoluciona 
amb relativa facilitat cap a l’alzinar, el contrari passa quan l’espai de l’alzinar és cremat repe-
tides vegades. Això s’ha fet tradicionalment per afavorir el creixement del càrritx (Ampelodes-
mos mauritanica). Sota aquestes condicions d’alteració per foc i pastura el càrritx s’estén fins 
a tornar-se dominant. Les carritxeres, com s'anomenen popularment aquestes comunitats, ac-
tualment cobreixen enormes superfícies tan a la Serra de Tramuntana, particularment a la seva 
banda nord-est des de Sóller fins a Formentor, com a les altres muntanyes de l’illa, com és el cas 
d’Artà. 

 Les carritxeres suposen un estadi molt degradat de la vegetació original i, el que és 
pitjor, representa una situació pràcticament irreversible. Les carritxeres són la imatge de la de-
sertificació més dura i difícil de revertir. Un preu molt alt per a mantenir algunes ovelles i una 
superpoblació de cabra assilvestrada. 

Les carritxeres són típiques als extrems de llevant i ponent de Mallorca, zones històricament 
molt afectades per incendis forestals. Foto: Toni Muñoz.
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L’ullastrar i pastures de plantes de cicle anual
 L’ullastrar és el tipus de vegetació més estesa a les zones seques de Mallorca, però que 
es pot trobar pràcticament per tot arreu, fins i tot a zones altes de la muntanya ocupant espais 
rocosos i assolellats. Es tracta d’una comunitat vegetal llenyosa on l’ullastre (Olea europea) és 
l’arbre dominant, moltes vegades acompanyat també de pins. L’ullastar és una comunitat molt 
densa, impenetrable, molt rica en espècies arbustives esclerofil·les com la mata (Pistacia lentis-
cus), els aladerns (Phillyrea spp.) i el llampúgol (Rhamnus alternus), també d’arbusts espines-
cents (Asparagus albus, Asparagus horridus, Rhamnus oleoides, etc.), i de lianes (Smilax aspera, 
Clematis cirrhosa, Prasium majus, etc.). 

 Al llocs més secs, l’ullastrar no arriba a tancar-se completament, i poden aparèixer al-
tres espècies arbustives ben característiques com la mula (Euphorbia dendroides) i la ginestra 
borda (Ephedra fragilis). En aquestes zones més seques (com a la Marina de Llucmajor) l’estruc-
tura de l’ullastrar té forma de mosaic: taques d’ullastrar s’alternen amb espais oberts coberts 
per pastures de espècies de cicle anual i bulboses, juntament amb catifes de molses i líquens. 
Aquestes pastures representen les comunitats vegetals amb una major riquesa d’espècies de 
les Balears, molt atractives a la tardor, quan floreixen moltes de les espècies bulboses (Meren-
dera filifolia, Narcissus serotinus, Scilla  autumnalis, etc.), i també a la primavera amb la seva gran 
diversitat de flors (clar que sempre de petita mida), mentre que a l’estiu les trobarem comple-
tament seques.

 La major part de les espècies llenyoses de l’ullastrar, incloses les lianes, tenen fruits 
carnosos, que es dispersen gràcies als ocells. Per tant, es tracta d’una comunitat estretament 
lligada a la presència d’ocells en el moment de la fructificació, que sol ser a la tardor per a la ma-
joria de les espècies. La gran capacitat colonitzadora de l’ullastrar, particularment dels camps 
d'ametllers i garrofers abandonats, ens mostra que aquesta associació entre ocells dispersors i 
plantes està plenament activa.

El pis baleàric
 Històricament s’ha considerat que la vegetació que es troba als cims de la Serra de 
Tramuntana representa un pis de vegetació propi de les Balears, se’l coneix com el “Pis Baleà-
ric”. Efectivament, a aquestes zones es fan unes comunitats arbustives bastant obertes, doncs 
els arbres difícilment poden resistir els vents i els freds de l’hivern a més de la manca de sòl. A 
aquesta zona hi ha una gran riquesa d’espècies endèmiques de les Balears, fet que li dóna una 
gran originalitat. Podem trobar l’estepa joana (Hypericum balearicum), l’aritja balear (Smilax 
aspera subsp. balearica), l’estepa blanera (Phlomis italica), les dues espècies d’eixorba-rates o 
coixins de monja (Teucrium balearicum, Astragalus balearicus), així com algunes espècies her-
bàcies endèmiques com Sibthorpia africana, Arenaria balearica, Pastinaca lucida, Galium baleari-
cum, etc.  

 Malgrat que el “Pis Baleàric” l’associam als cims de les muntanyes, en realitat molt 
poques d’aquestes espècies són exclusives d’aquestes zones altes, la majoria també podem 
aparèixer fins pràcticament al nivell del mar, però és a la part alta de les muntanyes on podrem 
veure aquest col·lectiu d’endemismes amb la seva plenitud.

 També en aquestes zones de muntanya trobarem les comunitats de penyals i penya-
segats. Comunitats extremadament riques en espècies endèmiques, moltes d’elles ben adapta-
des a colonitzar les fissures de les roques; Galium crespianum, Hippocrepis balearica (violeta de 
penyal), Brassica balearica, són tres exemples d'espècies pròpies d’aquests ambients. Moltes 
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d’aquestes espècies de les parets rocoses es caracteritzen per ser petits arbusts de forma se-
miesfèrica amb flors o inflorescències grans i colorejades, amb fruits que es dispersen sense la 
intervenció dels ocells. La major part d’aquestes espècies viuen a qualsevol alçada, fins i tot les 
trobarem a l’illa de Cabrera, però la comunitat s’empobreix quan disminueix l'altitud.

Boscos de ribera i de torrents
 Els torrents que baixen de la Serra de Tramuntana quan arriben a zones més planes, 
com passa a Puigpunyent, Esporles, Alaró, Pollença, etc., i fins i tot a alguns canals de S’Albufe-
ra, poden presentar un incipient bosc de ribera dominat per arbres caducifolis. Els més caracte-
rístics d’aquests arbres és el fleix o freixe (Fraxinus angustifolius), però també l’om (Ulmus spp.), 
i els polls (Populus alba). Moltes vegades també apareixen arbres cultivats com els plàtans (Pla-
tanus hispanica i Platanus orientalis), i altres espècies de polls (Populus x canadiensis). Aquest 
paisatge de bosc caducifoli de caràcter lineal i més centreeuropeu que mediterrani, té un clar 
origen antròpic, doncs la major part d’aquests arbres han estat introduïts o fins i tot plantats 
per l’home (probablement tots menys el fleix), però no deixa de representar una imatge ben 
característica de les valls que baixen de la Serra.

 Segurament tenen un caràcter més autòcton les comunitats de tamarells (Tamarix afri-
cana i Tamarix gallica són les espècies més freqüents) i d’alocs (Vitex agnus-castus), tots ells 
també són caducifolis d’hivern. Els tamarells apareixen a la major part de les zones humides 
i torrents de Mallorca, fins i tot formant una mena de corona que envolta les llacunes litorals, 
com es pot veure a Maristany, a prop d’Alcúdia. Els alocs són menys freqüents, es limiten a les 
parts finals d’alguns torrents de la Serra com és el cas Sa Calobra i Cala Tuent.

Albuferes i salobrars
 Les albuferes litorals, generalment amb aigües i sòls salins (Albufera de Muro, Salobrar 
de Campos, Albufera de Pollença, Maristany, etc.), presenten una vegetació que s’estructura 

Als cims més alts hi trobam moltes espècies endèmiques, algunes d'elles en forma de coixi-
net espinós. Foto: Cati Artigues.
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en uns mosaics de comunitats en funció de petits canvis en la topografia, grau d’inundació i 
salinitat. Així als llocs inundats podem trobar alternant-se extensions de canyet (Phragmites 
australis), jonça marina (Scirpus spp.) i mansega (Cladium mariscus), a més dels bosquets de 
tamarells de què hem parlat abans. Als sòls més salins i que només s’inunden esporàdicament 
apareixen unes comunitats arbustives molt monòtones dominades per espècies amb troncs o 
fulles carnoses, moltes d’elles de la família de les quenopodiàcies com Arthrocnemum macros-
tachyum, Sarcocornia fruticosa, i Suaeda vera, que s’alternen amb jonqueres de Juncus acutus i 
Juncus maritimus entre altres. 

 Aquest tipus de comunitats halòfiles també es pot trobar a moltes bandes del litoral, 
fora de les albuferes pròpiament dites; així, per exemple, són ben freqüents formant part de la 
vegetació litoral dels illots, com els de l’arxipèlag de Cabrera, o els Malgrats.

Vegetació litoral
 El perímetre litoral presenta, a més dels salobrars que s’han comentat abans, les comu-
nitats pròpies de les zones rocoses, així com les de les platges i dunes. 

 Al litoral rocós, especialment a llocs ventosos, podem trobar unes comunitats molt 
riques en espècies endèmiques (però només de les Balears orientals: Mallorca, Menorca i Ca-
brera). Els socarrells (Launaea cervicornis i Dorycnium fulgurans) i coixins de monja (Astragalus 
balearicus), amb la seva fisonomia arrodonida i espinescents, són les espècies protagonistes; 
les seves formes són tan característiques que donen lloc a un dels paisatges més originals de 
les nostres illes. Però a més, altres espècies endèmiques colonitzen aquests mateixos ambients 
donant lloc a una de les majors concentracions d’endemismes de l’illa, només comparable al 
que passa a les parets dels penya-segats de la muntanya. La didalera (Digitalis dubia), i Senecio 
rodriguezii són dos bons exemples, però també la “multitud” d’espècies de saladines (Limoni-

Les zones humides tenen una vegetació diversa en funció del grau d'inundació i nivell de 
salinitat. Foto: Toni Muñoz.



ATLES DELS AUCELLS NIDIFICANTS
DE MALLORCA I CABRERA, 2003-2007

38

um spp.) que s'hi fan, moltes d’elles exclusives de petits trams de costa. A Formentor i a l’illa de 
Cabrera trobarem excel·lents exemples d’aquestes comunitats.

 A les platges i dunes es troben les típiques comunitats mediterrànies d’aquests ambi-
ents.   Malauradament, la major part de la vegetació dunar de Mallorca es troba molt degradada 
per l'ús turístic, i per l’erosió provocada per l’avanç del mar sobre les dunes. Només a Sa Canova 
d’Artà hi ha un exemple més o menys ben conservat que respon a la zonificació descrita a la 
bibliografia, amb un primer front colonitzat pel borró (Ammophila arenaria) i altres espècies 
psammòfiles com el lliri de mar (Pancratium maritimum), mentre que la part posterior fixada de 
les dunes està ocupada per un savinar de Juniperus phoenicea subsp. thurbinata, seguit per un 
pinar. A altres grans sistemes dunars, com a la Badia d’Alcúdia, a es Trenc i a la Badia de Palma, 
el primer front dunar no existeix o ha desaparegut en la seva major part. A la badia d’Alcúdia hi 
ha l’únic exemple a Mallorca de garriga amb Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa. 

Vegetació ruderal i de conreus
 Fins ara s’ha descrit la vegetació natural però el cert és que una gran part de l’illa es tro-
ba ocupada per cultius de secà, sobretot per a la producció de cereals, i per plantacions d’arbres 
(ametllers, garrovers o oliveres). A les depressions de Sant Jordi, Campos i especialment a Sa 
Pobla també hi ha extensions significatives de cultius de reguius. A tots aquests espais conreats 
i als voltants de les zones residencials es fan tot un rosari de comunitats colonitzadores de llocs 
oberts i alterats, o associades als cultius. La flora d’aquests tipus de comunitats pot representar 
més d’un terç de la flora total de l’illa, per tant són extremadament importants des del punt de 
vista de la biodiversitat total de l’illa i per la seva importància ecològica. La seva descripció en 
detall sobrepassa l’abast d’aquest article. 

 Cal dir que algunes d'aquestes comunitats també es poden trobar als petits illots que 
es troben al voltant de Mallorca i l’arxipèlag de Cabrera, en particular a aquells on hi ha colònies 
d’ocells marins.

Joan Rita
Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears
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7. Metodologia

 Els atles ornitològics poden ser definits, amb caràcter general, com la representació 
cartogràfica de la distribució de l’avifauna d’una regió determinada en una sèrie de quadrícules, 
durant un període limitat, tenint en compte la presència o absència de les diferents espècies en 
cada una d’elles (Martin, 1997). Concretant aquest marc, en el plantejament de l’estudi, previ a 
la feina de camp, s’han de definir una sèrie d’aspectes metodològics que en el nostre cas han 
estat els que passem a comentar a continuació.

Territori i període d'estudi
 L’àrea d’estudi comprèn l’illa de Mallorca, tots els illots que l’envolten, i l’arxipèlag de 
Cabrera, amb una superfície terrestre que en total és de 3.655 Km2.  Aquest territori es va dividir 
en quadrícules de 5 x 5 Km (25 Km2 de superfície cada una), resultant de la subdivisió de la qua-
drícula 10 x 10 Km que defineix la projecció Universal Transversal de Mercator (UTM). Aquesta 
decisió suposa un canvi important en relació a l’anterior Atles, que utilitzà la retícula de 10 x 10 
Km, i dels 58 quadrats que anteriorment dividiren el territori s’ha passat als 191 del nou estudi, 
amb la conseqüent multiplicació de l’esforç necessari per prospectar-les. La decisió de reduir la 
mida de les quadrícules en relació a l'anterior Atles de reproducció va estar determinada per la 
necessitat d’una major concreció i resolució de la distribució de las espècies a Mallorca i Cabre-
ra, com també per la necessitat d’una major precisió en la informació reproductiva recollida. 
Tractant-se el nostre d’un espai insular, moltes de les quadrícules varen tenir una proporció 
variable de territori terrestre i marí. Els percentatges són:

- Quadrats que inclouen una àrea 100%  terrestre 106
- Quadrats que inclouen una àrea amb el 70 - 99%  terrestre 40
- Quadrats que inclouen una àrea amb el 26 - 69%  terrestre 41
- Quadrats que inclouen una àrea amb menys del 25% terrestre 4

 L’adopció de la quadrícula de 5 x 5 km determina un major percentatge de quadrats 
exclusivament terrestres en comparació amb l’anterior Atles (es passa del 37.9% al 55.8%) i la 
consegüent minva d’importància relativa dels quadrats amb presència marina, fet que cal tenir 
present a l’hora de comparar distribucions de determinades espècies als dos atles.

 S’han tingut en compte totes les dades de reproducció amb data coneguda i compresa 
en el període 2003-2007, ambdós inclosos. En relació al primer Atles (1982-1993) la reducció en 
el temps de recollida de dades ha estat significativa (de 12 a 5 anys). Aquest escurçament del 
temps de recollida de dades de camp d’aquest nou Atles respon a l’objectiu d'acostar els resul-
tats a una foto fixa de la situació de l’avifauna en un moment històric concret.

  El treball de camp es va realitzar principalment durant els mesos d’abril, maig i juny 
(de l'1 de abril al 30 de juny), ja que en aquest període l’activitat reproductora de la major part 
d’espècies és màxima. No obstant, s’ha tingut en compte informació fora d’aquests mesos per 
a algunes espècies, sempre que es tractés de codis de reproducció probable i segura. Així s’ha 
fet, per exemple, per a algunes espècies que comencen molt aviat la seva reproducció, con el 
gafarró Serinus serinus o el vitrac Saxicola torquata, també amb espècies amb reproducció molt 
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variable al llarg de l’any com el trencapinyons Loxia curvirostra o el corb marí Phalacrocorax 
aristotelis, i amb el falcó marí Falco eleonorae, espècie que no té ni ous ni polls durant el període 
primaveral.

Codi de nidificació
 Les informacions ornitològiques lligades al procés reproductor són molt diverses, i 
poden ser valorades en funció de la ubicació relativa dins el procés de materialització de la re-
producció. L’observació d’un individu a un hàbitat adequat durant l’època de reproducció ens 
aporta un grau de certesa baixa sobre la seva reproducció a la zona, mentre que la troballa d’un 
niu amb polls suposa un grau de certesa absoluta. Així, per tal de qualificar les observacions re-
alitzades és necessari comptar amb un codi que ens permeti valorar-les. El codi que s’ha utilitzat 
és una variació del proposat per l’EBCC (European Bird Census Council), i estableix 13 categories 
de nidificació agrupades en tres nivells: reproducció possible, probable o segura. S’ha optat 
per la recollida de dades amb les variacions esmentades ja que amb aquesta metodologia s’han 
realitzat els treballs més recents com l’Atles dels ocells nidificants de Catalunya (Estrada et al., 
2004).

 La codificació i comportaments que s’han tingut en compte són els següents:

Reproducció possible
V: espècie detectada en època i hàbitat adequats.

Reproducció probable
MC: mascle cantant amb persistència.
T: aucell amb territori establert. Inclou lluites o persecucions entre mascles o atacs a 
altres espècies. 
F: festeig o còpules.
CN: construcció de niu. 
PI: femella o mascle amb placa incubatriu plenament desenvolupada. 

Reproducció segura
CD: comportament de distracció de predadors. 
NU: niu amb signes d’haver estat utilitzat durant l’any en curs. 
J: juvenils coa-curts i amb vol inexpert.
AM: adults duent menjar al bec o sacs fecals.
AE: adults entrant i sortint d’un lloc, en circumstàncies que indiquen que es tracta d’un 
niu.
N: niu amb ous o aucell covant. 
P: niu amb polls, o polls nidífugs. 

 A més a més, s’han incorporat altres dues categories per a observacions que, en princi-
pi, no són indicadores de reproducció però que s’ha considerat interessant recollir.
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M: espècie exclusivament migrant. Espècie detectada durant les prospeccions però que 
segurament és exclusivament migrant a la quadrícula. 
E: espècie estiuejant. Espècie present durant el període reproductor, però que l'observa-
dor considera que no cria a la quadrícula.

 La documentació metodològica lliurada a cada un dels col·laboradors precisa els de-
talls que s’han de tenir en compte a l’hora d’atribuir una observació a una determinada catego-
ria de reproducció. A l’hora d’interpretar les dades de camp, atorgant a cada una un grau dins el 
codi, s’ha adoptat —com no podia ser d’altra manera, obeint el rigor científic— el que podríem 
denominar principi de precaució: com a norma general, en cas de dubte entre dos graus del codi 
s’ha optat per elegir l’inferior.

Treball de camp, recopilació i organització de dades
 Una important part de la informació va ser recopilada per un nombrós  equip de volun-
taris (més de 60 persones han aportat informació de camp). Tot i això, i a causa a l’esforç de 
mostreig necessari per l’elecció d’una quadrícula molt més reduïda que a l’anterior Atles, una 
part de la feina de camp va ser realitzada de forma professional. L’experiència prèvia ens va fer 
optar per aquesta fórmula mixta per tal d’assegurar una bona i relativament ràpida cobertura 
del territori.

 L’objectiu de la feina de camp fou detectar el màxim nombre possible d’espècies per 
quadrícula. Per aconseguir-ho es varen visitar tots els hàbitats de cada quadrícula mostrejada 
intentant, sempre que fos possible, que el temps de prospecció emprat fos proporcional a la 
importància de l’hàbitat en relació a la superfície de la quadrícula.

 Tot i que és desitjable assolir codis de nidificació segura per a cada espècie i en cada 
quadrícula, es va prioritzar la localització del màxim nombre d’espècies per davant la localitza-

La participació dels col·laboradors ha estat fonamental per enllestir aquest nou Atles. Foto: 
Toni Muñoz.
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Els dos models de fitxa utilitzats: a dalt, la fitxa general de quadrícula,  i a la dreta la fitxa d’observació individual
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ció d’informació dels codis més alts (nius amb ous o polls), amb la finalitat d’obtenir mapes el 
més reals possibles de la distribució de les aus a l’àrea d’estudi. 

 Tota la informació recollida tant pels voluntaris com pel personal professional, es va 
plasmar en una fitxa de camp amb la finalitat d’optimitzar l’homogeneïtzació i informatització 
de les dades. A més de la informació fonamental (observador, data, espècie, quadrícula i codi de 
reproducció) es recolliren, quan fou possible, una sèrie d’informacions complementàries sobre 
la localització de la cita (localitat, coordenades UTM 1x1 Km), sobre l’hàbitat i altres informaci-
ons interessants, fonamentalment relacionades amb la biologia reproductiva.

 A més de la informació acumulada durant el treball de camp, es varen consultar altres 
fonts (base de dades BioAtles de la Conselleria de Medi Ambient, base de dades de diferents 
espais naturals protegits, treballs inèdits, fitxer d’observacions ornitològiques del GOB, obser-
vacions publicades al fòrum ornitològic ForumAus, etc.).

 Algunes espècies, principalment aquelles de comportament nocturn, requereixen de 
tècniques de cens específiques per a elles, mentre que altres, aquelles de distribució molt con-
creta o escassa, són sotmeses a seguiments continuats de la seva població. Per a aquests grups, 
a més de les dades recollides durant el treball de camp d’aquest Atles, es varen realitzar mostre-
jos específics o revisions i consultes als grups de treball especialitzats en el seu estudi. Les espè-
cies nocturnes varen ser mostrejades de manera específica durant els períodes reproductius els 
anys 2006 i 2007. Per fer-ho es varen formar grups de voluntaris (en total més de 50 persones) 
que realitzaren mostrejos amb reclams a les quadrícules on no es tenia cap informació de la 
presència d’algunes espècies. Les espècies que es varen cercar van ser el sebel·lí Burhinus oedic-
nemus, el mussol Otus scops, el mussol reial Asio otus, l’òliba Tyto alba, la miula Athene noctua i 
l’enganapastors Caprimulgus europaeus. A més es van recopilar les dades del COFIB (Centre de 
Recuperació de Fauna Silvestre), sobre l’entrada de polls i adults reproductors a les seves instal-
lacions.

 A les fitxes d’algunes espècies es mostren gràfiques d’evolució de les seves poblacions 
(nombre de parelles i/o individus reproductors) durant els darrers anys, com una aproximació 
al comportament al llarg del temps. No obstant, això només ha estat possible en el cas d’aque-
lles espècies sotmeses a un seguiment especial des de fa anys a Mallorca i Cabrera, com per 
exemple la milana Milvus milvus o el voltor negre Aegypius monachus. També per a aquelles 
espècies amb una distribució molt restringida a llocs on es realitzen seguiments periòdics, com 
els agrons i les ànneres exclusives del P.N. de s’Albufera, o per a aquelles espècies d’aus de les 
quals es realitzen censos específics durant el període d’estudi, com les aus aquàtiques de for-
ma general o la boscarla mostatxuda Acrocephalus melanopogon. Amb això pretenem que els 
lectors de l’Atles coneguin no únicament la distribució de les aus a l’àrea d’estudi, sinó també la 
importància poblacional a escala regional, nacional o continental si se'n tenen dades.

 Totes les fitxes recollides, després de l’oportuna revisió, foren introduïdes en una base 
de dades en format fulla de càlcul, que resultà la més operativa per a les nostres necessitats. 
La base de dades s’ha importat des d’un sistema d’informació geogràfica per tal de generar els 
diferents mapes de distribució.



ATLES DELS AUCELLS NIDIFICANTS
DE MALLORCA I CABRERA, 2003-2007

44

Falcó, Falco peregrinus. Dibuix: Cati Artigues.
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8. Resultats

Volum d’informació
 La seixantena de col·laboradors i col·laboradores del projecte han aportat un total 
de 15.564 fitxes d’observació. El ritme d’aportació s’ha mantingut bastant constant, entre 
les 3.000 i les 4.000 fitxes/any durant els quatre primers anys de l’estudi, que fou el període 
considerat inicialment per enllestir l’Atles. El 2007 es va decidir incorporar també aquella tem-
porada de feina, per tal de cobrir algunes llacunes informatives; el nombre de fitxes aportades 
fou en aquest cas sensiblement inferior, tot i que la qualitat de la informació és especialment 
rellevant.

 El territori ha estat cobert amb un grau d’intensitat variable, pel que és probable 
que algunes quadrícules tenguin un major grau de deficiència informativa que altres. No hem 
d’oblidar que, per molt que ens esforcem, aquests estudis sobre territoris relativament grans 
difícilment deixaran de ser aproximacions a la situació real, i sempre tindran un cert grau de 
deficiència en relació a la distribució real de les espècies. Dit això, consideram que la qualitat 
de la informació obtinguda representa un clar avanç en relació a la plasmada a l’anterior Atles.

Espècies localitzades
 En total han estat registrades 115 espècies d’aus reproductores amb grau segur, de les 
quals 109 són espècies nadiues i 6 són espècies exòtiques. Així, l’avifauna reproductora nadiua 
suposa el 30,97% de les 352 espècies registrades fins ara a Mallorca (GOB, 2009).

 La llista d’espècies reproductores es presenta a la Taula I, que a la vegada ens permet 
comparar la situació amb la de les altres illes.

 Hi ha 30 espècies que a les Balears únicament han estat registrades criant a l’illa de 
Mallorca, per bé que algunes d’elles de forma excepcional o com a resultat d’haver-hi estat 
introduïdes. Així, 24 d’aquestes espècies són nidificants no introduïdes:
  Anas strepera
  Anas querquedula
  Anas clypeata
  Marmaronetta angustirostris
  Aythya ferina
  Podiceps cristatus
  Botaurus stellaris
  Ixobrychus minutus
  Nycticorax nycticorax
  Ardeola ralloides
  Egretta garzetta
  Ardea purpurea 
  Aegypius monachus 
  Circus aeruginosus 
  Circus pygargus
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  Recurvirostra avosetta
  Tringa totanus
  Sterna hirundo
  Hirundo daurica
  Erithacus rubecula
  Monticola saxatilis
  Aegithalos caudatus
  Parus caeruleus
  Emberiza schoeniclus

Taula I. Llista de les espècies d’aucells amb nidificació segura a cada una de les quatre grans illes Balears (i illots que 
les envolten) i a l’arxipèlag de Cabrera. Les espècies indicades amb un asterisc són exòtiques. Fonts bibliogràfiques: 
Menorca (Escandell, 1997), Formentera (Wijk i Jaume, 1997).

MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA CABRERA

Alopochen aegyptiacus * 

Cairina moschata * 

Tadorna ferruginea * 

Tadorna tadorna    

Anas strepera 

Anas platyrhynchos    

Anas querquedula 

Anas clypeata 

Marmaronetta angustirostris 

Netta rufina 

Aythya ferina 

Alectoris rufa    

Coturnix coturnix    

Phasianus colchicus *   

Pavo cristatus* 

Tachybaptus ruficollis   

Podiceps cristatus 

Calonectris diomedea     

Puffinus mauretanicus     

Hydrobates pelagicus     

Phalacrocorax aristotelis     

Botaurus stellaris 

Ixobrychus minutus 

Nycticorax nycticorax 

Ardeola ralloides 

Bubulcus ibis   

Egretta garzetta 

Ardea purpurea 
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MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA CABRERA
Milvus milvus  

Neophron percnopterus  

Aegypius monachus 

Circus aeruginosus 

Circus pygargus 

Hieraaetus pennatus  

Pandion haliaetus   

Falco tinnunculus     

Falco subbuteo 

Falco eleonorae   

Falco peregrinus     

Rallus aquaticus   

Gallinula chloropus    

Porphyrio porphyrio  

Fulica atra  

Fulica cristata 

Himantopus himantopus    

Recurvirostra avosetta 

Burhinus oedicnemus     

Charadrius dubius   

Charadrius alexandrinus    

Tringa totanus 

Larus audouinii     

Larus michahellis     

Sterna hirundo 

Columba livia   

Columba palumbus     

Streptopelia decaocto   

Streptopelia turtur     

Myiopsitta monachus *  

Psittacula krameri * 

Cuculus canorus   

Tyto alba     

Otus scops    

Asio otus   

Caprimulgus europaeus   

Apus apus     

Apus pallidus    

Apus melba   

Merops apiaster    

Upupa epops     

Jynx torquilla   

Calandrella brachydactyla    

Galerida theklae    

Ptyonoprogne rupestris  

Hirundo rustica    

Hirundo daurica 

Delichon urbicum   
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MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA CABRERA
Anthus campestris    

Motacilla flava   

Troglodytes troglodytes  

Erithacus rubecula 

Luscinia megarhynchos   

Saxicola torquata   

Oenanthe oenanthe  

Monticola saxatilis 

Monticola solitarius     

Turdus merula     

Cettia cetti   

Cisticola juncidis   

Acrocephalus melanopogon  

Acrocephalus scirpaceus    

Acrocephalus arundinaceus  

Sylvia atricapilla   

Sylvia conspicillata  

Sylvia undata  

Sylvia balearica    

Sylvia cantillans   

Sylvia melanocephala     

Regulus ignicapillus     

Muscicapa striata     

Aegythalus caudatus 

Parus caeruleus 

Parus major   

Lanius senator    

Corvus corax    

Sturnus vulgaris  

Acridotheres tristis * 

Passer domesticus     

Passer montanus  

Petronia petronia   

Estrilda astrild * 

Fringilla coelebs  

Serinus serinus   

Carduelis chloris     

Carduelis carduelis     

Carduelis cannabina     

Loxia curvirostra  

Emberiza cirlus  

Emberiza schoeniclus 

Emberiza calandra   

ESPÈCIES NO EXÒTIQUES 109 74 66 44 29
ESPÈCIES EXÒTIQUES 6 2 3 0 0
TOTAL D’ESPÈCIES 115 76 69 44 29
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 Altres dues espècies són nidificants com a conseqüència de programes d’introducció o 
reintroducció.
  Netta rufina
  Fulica cristata

 I les altres 4 són espècies exòtiques i/o assilvestrades, amb reproducció excepcional:
  Alopochen aegyptiacus
  Cairina moschata
  Tadorna ferruginea
  Acridotheres tristis

 A l’altre costat, les espècies més àmpliament distribuïdes i que nidifiquen a les quatre 
illes majors (incloent els illots que les envolten) i a l’arxipèlag de Cabrera són aquestes 23:
  Calonectris diomedea
  Puffinus mauretanicus
  Hidrobates pelagicus
  Phalacrocorax aristotelis
  Falco tinnunculus
  Falco peregrinus
  Burhinus oedicnemus
  Larus audouinii
  Larus michahellis
  Columba palumbus
  Streptopelia turtur
  Tyto alba
  Apus apus
  Upupa epops
  Monticola solitarius
  Turdus merula
  Sylvia melanocephala
  Regulus ignicapillus
  Muscicapa striata
  Passer domesticus
  Carduelis chloris
  Carduelis carduelis
  Carduelis cannabina

 Pel que fa a la representació dels diferents ordres, destaquen evidentment els Pas-
seriformes (50 espècies) suposant el 43% de les espècies presents, seguits d’Anseriformes (11 
espècies, 9%), Falconiformes (10 espècies, 9%) i Charadriformes (9 espècies, 8%). D’altra banda, 
les espècies nidificants constitueixen el 33% del total d’espècies registrades fins ara a Mallorca. 

Grau d’extensió de les espècies
 Per diferents motius (presència d’hàbitat adequat, problemàtica localitzada, etc.) les 
espècies d’aucells són presents com a reproductores sobre una extensió determinada de ter-
ritori. La feina de prospecció ha localitzat cada espècie a un nombre de quadrícules, i aquest 
nombre difereix més o manco entre les distintes espècies. Així, algunes espècies han estat lo-
calitzades només a un únic quadrat, mentre que altres presenten una distribució que ocupa 
gairebé la totalitat de quadrats.
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 Entre les espècies més esteses, les que apareixen a 150 o més quadrats (78.53% del 
total) són:
  Alectoris rufa
  Falco tinnunculus
  Burhinus oedicnemus
  Columba palumbus
  Otus scops
  Apus apus
  Upupa epops
  Luscinia megarhynchos  
  Saxicola torquata
  Turdus merula
  Sylvia melanocephala
  Muscicapa striata
  Parus major
  Lanius senator
  Passer domesticus
  Serinus serinus
  Carduelis chloris
  Carduelis carduelis  
  Carduelis cannabina

 L’espècie més estesa és Sylvia melanocephala, que apareix a 179 quadrats (93.71% del 
total). A l’altre costat, 23 espècies (21.37% del total) han estat localitzades a 3 o menys quadrats 
(1.57% del total):
  Alopochen aegyptiacus 
  Cairina moschata/domestica
  Tadorna ferruginea
  Anas querquedula
  Anas clypeata
  Marmaronetta angustirostris 
  Aythya ferina
  Podiceps cristatus
  Botaurus stellaris
  Ardeola ralloides
  Ardea purpurea
  Neophron percnopterus
  Circus pygargus
  Fulica cristata
  Recurvirostra avosetta
  Sterna hirundo
  Hirundo daurica
  Erithacus rubecula
  Monticola saxatilis
  Sylvia conspicillata
  Aegithalos caudatus
  Acridotheres tristis
  Emberiza schoeniclus
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 Algunes d’aquestes espècies són nidificants accidentals o escasses, bé exòtiques (Acri-
dotheres tristis, Alopochen aegyptiacus, etc) o autòctones (Circus pygargus, Hirundo daurica, 
Erithacus rubecula, etc). Mentre que algunes d’aquestes espècies difícilment passaran a formar 
poblacions estables i creixents els propers anys, altres, especialment Erithacus rubecula i Aegit-
halos caudatus sí que semblen estar en disposició de fer-ho. Les altres són espècies lligades a 
determinats ambients i localitats puntuals, bàsicament zones humides (Podiceps cristatus, Anas 
clypeata, Emberiza schoeniclus, Recurvirostra avosetta, Ardea pupurea, etc.), i la seva expansió 
es veu fortament limitada per la disponibilitat d’hàbitat adequat.

Nombre d’espècies per quadrat
 Com a conseqüència del que s’ha exposat anteriorment, el nombre d’espècies loca-
litzades també difereix als distints quadrats, oscil·lant entre 0 i 68. Tot i que evidentment exis-
teixen diferències pel que fa al grau de prospecció dels diferents quadrats, el nombre d’espè-
cies detectades varia fonamentalment en funció dels hàbitats presents. Els quadrats amb molt 
poca superfície terrestre són, lògicament, els que presenten menor nombre d’espècies. A l’altre 
costat, els quadrats que contenen les zones humides més importants de Mallorca (s’Albufera, 
s’Albufereta i es Salobrar) són els que assoleixen els màxims, arribant a superar les 60 espècies. 
Entre els dos extrems, la majoria de quadrats es situen entre les 30 i les 45 espècies.

Nombre d’espècies de reproducció segura localitzades a cada quadrat. En taronja, menys de 
30 espècies;  en verd, entre 31 i 45 espècies; en blau 46 o més espècies.
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Comparació amb l’anterior Atles
 L’objectiu fonamental d’aquest nou Atles era recollir les modificacions detectades en 
la composició i distribució de la nostra avifauna nidificant des de la publicació del primer Atles, 
l’any 1997. Per altra banda, i com objectiu secundari, també preteníem millorar la qualitat de la 
informació aconseguida. Consideram que aquesta segona fita s’ha aconseguit amb escreix, ja 
que tot i plantejar un treball que requeria un major esforç de prospecció (gairebé el quàdruple 
de quadrats) s’ha aconseguit realitzar-la en només 5 anys, i això millorant substancialment la 
informació. Si plantejàssim plasmar la informació aconseguida sobre la retícula de l’anterior 
Atles (10x10 km), el ràtio d’espècies per quadrat s’ha incrementat un 33.9%. A la següent taula 
es poden comparar les xifres fonamentals dels dos treballs.

Atles 1982-1993 Atles 2003-2007

Anys de feina de camp 12 5

Nombre de quadrats 58 191

Nombre de fitxes 5.304 15.383

Nombre d’espècies 101 115

Mitjana espècies/quadrat (5x5 Km) - 35.7

Mitjana espècies/quadrat (10x10 Km) 34.8 46.6

 Les noves espècies nidificants localitzades són 21, de les quals 4 són espècies exòtiques 
i/o introduïdes que probablement no passaran de reproductors accidentals. Són Alopochen 
aegyptiacus, Cairina moschata, Tadorna ferruginea i Acridotheres tristis. Altres 5 són espècies 
amb reproducció accidental o, fins ara, molt escassa: Anas querquedula, Marmaronetta angus-
tirostris, Circus pygargus, Hirundo daurica i Erithacus rubecula. Les altres 10 espècies han format 
poblacions més o manco estables o fins i tot en evident creixement: Anas clypeata, Podiceps 

 Distribució dels quadrats en funció del nombre d’espècies localitzades



ATLES DELS AUCELLS NIDIFICANTS
DE MALLORCA I CABRERA, 2003-2007

53

cristatus, Ardeola ralloides, Bubulcus ibis, Egretta garzetta, Fulica cristata, Sterna hirundo, Sylvia 
undata, Aegithalos caudatus i Passer montanus.

 Entre les espècies ja presents l’any 1993, destaca per la seva evolució territorial i de-
mogràfica el cas de Streptopelia decaocto, que ha passat de localitzar-se en només 3 quadrats 
de 10x10 Km a ocupar ara pràcticament tota l’illa llevat d’algunes zones de muntanya. A l’altre 
costat, altres espècies presenten una distribució més reduïda. Potser els exemples més clars 
siguin Myiopsitta monachus, de la qual no s’han obtingut dades a algunes antigues localitats 
del llevant,  Merops apiaster desaparegut del ponent de l’illa i de diverses localitats del llevant 
i el migjorn i que passa de 8 quadrats 10x10 amb nidificació segura a sols 4 quadrats 5x5, Apus 
melba, que passa de 4 quadrats 10x10 amb nidificació segura a sols 2 5x5, i Delichon urbicum, del 
qual no s’han obtingut dades a localitats on hi era a l’anterior treball.

 Finalment, tres espècies localitzades com a nidificants en el període 1982-1993 no s’han 
localitzat com a tals en el període 2003-2007: Falco subbuteo, Larus ridibundus i Saxicola rubetra. 
En els tres casos eren espècies que s’havien reproduït de forma excepcional.
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Pinsà, Fringilla coelebs. Dibuix: Cati Artigues.
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9. Espècies nidificants en el període
       2003-2007

 En el següent bloc es revisen les diferents espècies localitzades com a nidificants se-
gures durant el període 2003-2007. De cada una d’elles es presenta informació sobre la seva 
distribució mundial i balear, el seu estatus de presència, les dades fenològiques més rellevants 
i, cas de conèixer-se, la seva població estimada i tendència. Així mateix, per a cada espècie es 
presenta la seva distribució a Mallorca i Cabrera sobre la retícula de 5x5 Km que hem utilitzat en 
aquest Atles. Finalment, per a les espècies que ocupen hàbitats diferents i quan el nombre de 
dades ho permet, es mostra la distribució als principals hàbitats.

Bec d'alena, Recurvirostra avosetta. Foto: Pere J. Garcias.
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Ànnera blanca
Tadorna tadorna

DISTRIBUCIÓ
Espècie monotípica distribuïda per bona part 
de les costes atlàntiques d’Europa, més es-
cassa a la Mediterrània, i àmplies zones d’Àsia 
central fins al nord de la Xina i amb poblacions 
més petites per Iran i Afganistan (Del Hoyo et 
al., 1992).
A la Península Ibèrica l’espècie es distribueix 
principalment a la vessant mediterrània i la 
zona centre peninsular (Robledano, 2003). 
A les Illes Balears es presenta com a reproduc-
tora a totes les illes majors (GOB, 2009). A Ma-
llorca ha augmentat tant en nombre com en la 
seva àrea de distribució en relació a l’anterior 
Atles, apareix a més quadrícules i augmenta 
el nombre de localitats que ocupa (Avellà i 
Muñoz, 1997).
El principal nucli de reproducció es troba al 
Salobrar de Campos, amb algunes parelles 
disperses en altres àrees, com les basses de 
depuració  de Muro (en l’àmbit del P.N. de 
s’Albufera) i els estanys de s’Avall (colonitzats 
de forma recent). No es presenta com a repro-
ductor a l’arxipèlag de Cabrera.

HÀBITAT
Espècie habitualment lligada a zones humides 
d’aigües salobroses, com salines, ja siguin lla-
cunes litorals o zones humides interiors, fins 
i tot a determinats illots litorals propers a 
aquestes zones humides (Robledano, 2003).
Tal com succeeix a la resta de la seva àrea de 
distribució mediterrània, selecciona per a criar 
les aigües salines.

FENOLOGIA
La població reproductora es comporta, molt 
probablement, com a sedentària, si bé alguns 
exemplars realitzen desplaçaments una ve-
gada finalitzada la cria. A les Balears hivernen 
exemplars procedents del centre i nord d’Eu-
ropa si bé la magnitud d’aquesta hivernada és 
ara per ara difícil de quantificar.
S’observen parades nupcials durant el mes 
de març i abril, niarades amb polls petits des 
de principis de maig i polls de diferents edats 
a finals de juny i començaments de juliol. Als 
inicis d’aquest mes ja es poden veure polls vo-
landers, la qual cosa indica que hi ha diferents 
dates de postes (GOB, 1986-2008).
El fet que aquesta espècie aprofiti tant llori-
gueres de conills com també forats naturals 
per fer-hi el niu, dificulta la localització dels 
adults covant.
Algunes observacions semblen indicar que 
l’espècie podria formar “guarderies” quan els 
polls són petits, ja que s’han observat grups 
de fins a 28 polls acompanyats per dos adults 
(21 de juny de 2007, José Luis Martínez , obs. 
pers.).

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea ha estat estimada en 
42.000-65.000 parelles (BirLife International, 
2004), mentre que l’espanyola en 2002 es 
va calcular en 125-150 parelles (Robledano, 
2003).
Tot i això, aquesta darrera estima sembla estar 
feta a la baixa ja que el cens nacional realitzat 
l’any 2007 va donar xifres mínimes de 1.200 
exemplars per a Espanya (Palomino i Molina, 
2009a).
A les Balears, la primera dada de reproducció 
d’una parella s’obté al Salobrar de Campos i a 
ses salines d’Eivissa el 1989. Des de 1996 nidi-
fica regularment a l’Estany Pudent a Formen-
tera; des del  1997 al Salobrar de Campos i des 
de 1998 a ses salines d’Eivissa. Va començar a 
criar el 2002 a s’Albufera de Mallorca a la bas-
sa de la depuradora de Muro amb una parella. 
Cria a l’illa de s’Espalmador i, possiblement, 
a illots dels Freus d’Eivissa. La primera nidifi-
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cació a Menorca s’ha produït a les salines de 
Mongofre (Maó) el 2007 (GOB, 1986-2008).
La població mallorquina el 2007 s’estimà entre 
56 i 69 parelles. La tendència de l’espècie des 
de la colonització és positiva, tant en nombre 
de parelles com en distribució, coincidint tam-
bé amb un recent augment de la població a la 
Península Ibèrica (Palomino i Molina, 2009a). 

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: quasi amenaçada 
(NT); Libro Rojo de los Vertebrados de las 
Balears: vulnerable (V); Catalogació: d’in-
terès especial.

Actualment, es troba en expansió i en aug-
ment, tant com a hivernant com a reproduc-
tor. La protecció de les zones humides més 
importants i la prohibició de la caça a les sali-
nes del Salobrar ha afavorit aquest increment. 

No obstant, manca una més efectiva protec-
ció i gestió d’aquestes salines, que són el punt 
més important per a l’espècie a Mallorca i a les 
Balears així com la millora d’aquests hàbitats a 
totes les illes. 

Jordi Muntaner

Possible: 0

Probable o Segur: 6 (3,14%)
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Griseta
Anas strepera

DISTRIBUCIÓ
La griseta és una de les anàtides amb distribu-
ció més àmplia a nivell mundial. Es tracta d’una 
espècie monotípica que ocupa grans parts de 
les regions Paleàrtica i Neàrtica. A Europa està 
distribuïda de manera àmplia però certament 
irregular (Cramp i Simmons, 1977). 
A Espanya,  es pot trobar de manera disper-
sa per tot el país durant el període adequat 
per a la reproducció tot i que les condicions 
més favorables per a l’espècie es donen a la 
demarcació geogràfica de les conques andalu-
ses. No obstant, els punts de major abundàn-
cia, es localitzaren a diverses zones humides 
d’altres regions, clarament destacable el Delta 
de l’Ebre, i també Devesa de Monreal, Embals 
de Navalcán o Graveres del Puente (Toledo), 
Villafàfila (Zamora) i a s’Albufera de Mallorca 
(Palomino i Molina, 2009a), on es localitza la 
població reproductora a les Illes Balears.

HÀBITAT
És una espècie habitual a les zones humides 
de poca fondària, tant d’aigua dolça com sa-
lada, i en prats submergits amb vegetació de 
ribera (Mateo, 2004).
La griseta es pot veure arreu de s’Albufera on 
hi hagi aigües obertes, essent abundant a la 
part baixa del Gran Canal, a les àrees pastura-
des d’Es Ras i a les grans llacunes salades del 
Cibollar.

FENOLOGIA
Nidifica entre la vegetació, dins una tassa re-
vestida de plomes on hi pon entre 8 i 12 ous. 
Els polls neixen després d’una incubació d’en-
tre 24-26 dies i comencen a volar als 45-50 
dies (Del Hoyo et al., 1992). A s’Albufera la cria 
sol tenir lloc majoritàriament entre la darrera 
setmana d’abril i la segona setmana de maig 
(Arxius del Parc Natural de s'Albufera de Ma-
llorca).

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població reproductora europea es situa 
entre les 60.000 i les 96.000 parelles , encara 
per davall  del nivell poblacional previ al seu 
declivi, pel que encara està avaluada com a 
disminuïda tot i que amb tendència estable 
actualment (BirdLife International, 2004)
A l’Estat espanyol es calculà l’any 2007 una es-
tima poblacional de 26.000 individus amb un 
mínim de 4.700 individus (Palomino i Molina, 
2009a). En general, la seva població és molt 
fluctuant i depèn del nivell hídric de les zones 
humides on nidifica, molt especialment a la 
meitat sud de la península. A la meitat nord, la 
tendència sembla estable o en augment (Her-
rero, 2003).
És una espècie considerada com a sedentà-
ria moderada a Mallorca, hivernant escassa 
a Menorca i Eivissa i rara a Formentera (GOB, 
2009). Hi ha una població sedentària modera-
da al Parc Natural de s’Albufera de Mallorca 
(Arxius del Parc Natural de s'Albufera de Ma-
llorca).
La primera cita de cria segura a Mallorca és 
de l’any 1991. Des de llavors la població nidifi-
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cant va en augment, malgrat no haver ocupat 
altres zones potencialment adequades per a 
l’espècie com s’Albufereta o les llacunes de 
Maristany. Així mateix, la població hivernant 
es manté en una alça lleugera però constant 
(Arxius del Parc Natural de s'Albufera de Ma-
llorca). 

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: preocupació menor 
(LC); Libro Rojo de los Vertebrados de las 
Baleares: quasi amenaçada (NT). Cataloga-
ció: no catalogada

La imprecisió de la informació actual no per-
met avaluar amb rigor l’estatus d’amenaça i 
la tendència poblacional, pel que s’hauria de 
considerar a la categoria de “dades insufici-
ents” (Palomino i Molina,  2009).
En principi les amenaces més directes són la 
progressiva desaparició de zones humides, la 

caça incontrolada i la pèrdua d’hàbitat per eu-
trofització i/o contaminació de les aigües.  Cal 
remarcar que resulta una espècie molt sensi-
ble a les molèsties humanes (Mateo, 2004). El 
plumbisme (la ingestió de perdigons de plom 
en l’alimentació) pot ser considerada també 
una amenaça.

Pere Vicens

Possible: 0

Probable o Segur: 3 (1,57%)
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Collverd
Anas platyrhynchos

DISTRIBUCIÓ
Espècie holàrtica i politípica, de la qual es 
coneixen fins a 7 subespècies. Té una àmplia 
distribució mundial, ocupant pràcticament tot 
l’hemisferi nord i ha estat introduït a altres 
llocs com Nova Zelanda o Austràlia (Del Hoyo 
et al., 1992). A Europa està també distribuïda 
de manera àmplia des del sud de Grècia fins a 
Lapònia (Cramp i Simmons, 1977). 
Es tracta d’una espècie molt abundant i àm-
pliament distribuïda per tota Espanya, amb 
poblacions molt importants al Delta de l’Ebre 
i al Parc Nacional de Doñana, així com també, 
tot i que en menor proporció, a altres àrees 
humides com les Albuferes de València i Ma-
llorca o diverses zones humides del centre de 
la península. (Ramírez, 2003a; Palomino i Mo-
lina, 2009a)
Tot i que és una espècie que podem trobar 
pràcticament a qualsevol ambient aquàtic a 
les Balears,  la població més important es tro-
ba al Pac Natural de s’Albufera de Mallorca 
(GOB, 2009).

HÀBITAT
Espècie summament oportunista i adaptable, 
que pot ocupar tota casta d’aigües mentre hi 
hagi presència de vegetació arbustiva o her-
bàcia on fer-hi el niu. S’adapta molt bé a les 
aigües eutrofitzades, fruit de l’acció humana 
(Ferrer, 2004).
A Mallorca ocupa ràpidament totes les zones 
humides, tant permanents com temporals, 
des de les grans zones humides fins a torrents, 

basses litorals, basses d’origen artificial, ca-
nals ... però falta als embassaments de Cúber i 
del Gorg Blau, on s’hi comporta com a visitant 
ocasional. Ocupa tant aigües dolces com salo-
bres (Avellà i Muñoz, 2007). S’ha trobat també 
criant a illots litorals que no tenen cap tipus de 
zona humida, com illes Malgrats a Calvià o Illa 
Moltona a Ses Salines (GOB, 1986-2008).

FENOLOGIA
Nidifica entre la vegetació, dins una tassa re-
vestida de plomes on hi pon entre 9 i 13 ous. 
Els polls neixen després d’una incubació d’en-
tre 27-28 dies i ja volen als 50-60 dies (Del 
Hoyo et al., 1992). Normalment tenen una sola 
pollada però poden fer una posta de reposició 
en el cas d’una pèrdua total primerenca (Har-
rison, 1983). 
Els nius habitualment es troben a prop de l’ai-
gua, però no sempre és així, hi ha casos de 
nius a distàncies considerables, de fins a 1.5 
Km (Ferrer, 2004).
A Mallorca la cria pot ser molt primerenca. Al 
P.N. de s’Albufera ja hi ha cites de polls a les 
darreries del mes de gener o a començaments 
de febrer, encara que és més abundant a par-
tir del mes d’abril (Arxius del Parc Natural de 
S’Albufera de Mallorca). 

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
A Europa s’han avaluat entre 3.300.000 i 
5.100.000 parelles reproductores amb una 
tendència lleugerament en descens. (Birdlife 
International, 2004). 
És, amb diferència, l’espècie més abundant 
entre les aus aquàtiques reproductores que 
es poden trobar a Espanya, amb una estima 
poblacional mitjana de més de 500.000 indi-
vidus i un mínim de 170.000. Les poblacions 
semblen experimentar un lleuger increment 
tot i que no hi ha dades de seguiment sufici-
entment rigoroses com per afirmar el tipus de 
tendència que experimenta a escala nacional 
la seva població reproductora. (Palomino i 
Molina, 2009a)
És sedentari moderat tant a Mallorca com a 
Menorca on hi ha també una important po-



ATLES DELS AUCELLS NIDIFICANTS
DE MALLORCA I CABRERA, 2003-2007

61

blació hivernant. A Eivissa és bàsicament un 
hivernant escàs amb cria documentada des de 
1998 però sempre en molt baix nombre. A For-
mentera és un hivernant rar i cria de manera 
molt escassa des de 2005 (GOB, 2009).  
La població reproductora balear s’estima en 
una mitjana d'11.800 individus amb un mínim 
de 3.700 (Palomino i Molina, 2009a). Al P.N.de 
s’Albufera de Mallorca trobem una població 
reproductora d’entre 500 i 600 parelles (Arxiu 
del Parc Natural de S’Albufera de Mallorca).

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-
res: preocupació menor (LC); Catalogació: 
no catalogada.

No sembla que aquesta espècie pateixi de 
problemes greus i respon molt positivament a 
la protecció de les zones humides on cria. Les 

amenaces més directes estan relacionades 
precisament amb la pèrdua d’hàbitat a causa 
de la progressiva desaparició de zones humi-
des.
També són motius d’amenaça la caça directa i 
la proliferació de races domèstiques a la natu-
ra (Ferrer, 2004).

Pere Vicens

Possible: 6 (3,14%)

Probable o Segur: 41 (21,47%)
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Cetla blanca
Anas querquedula

DISTRIBUCIÓ
Espècie monotípica i migratòria, que té la seva 
població nidificant des de la zona oest del 
Paleàrtic, a la Península Ibèrica, distribuint-
se cap a l'est pel sud de Sibèria, nord i centre 
d'Àsia i arribant fins al Pacífic (Sargatal i Díaz, 
2003). Les poblacions dels extrems de l'àrea 
de distribució estan subjectes a considerables 
fluctuacions, sovint associades a canvis en 
les condicions climàtiques i  presenten nuclis 
de nidificació esporàdica (Cramp i Simmons, 
1977).
A Mallorca l’espècie es comporta bàsicament 
com a migrant moderat (GOB, 2009), amb pri-
meres arribades a començaments de febrer. 
Únicament hi ha dades de cria a s’Albufera de 
Mallorca (Rebassa, 2008). Al primer Atles es 
va incloure aquesta espècie dins la llista d’es-
pècies amb reproducció possible o probable 
per mor que el 1990 es varen poder observar 
diverses bregues de mascles i també una pare-
lla realitzant còpules (Avellà i Muñoz, 1997). 

HÀBITAT
A la seva àrea de distribució, cria sobretot a 
zones humides d'interior, camps inundats, ai-
guamolls d'aigües dolces de poca profunditat 
i petits llacs o estanys amb vegetació emer-
gent abundant (Del Hoyo et al., 1992). Nidifica 
a zones amb abundant vegetació d’helòfits i 
macròfits, evitant, però, les àrees amb cober-
tura vegetal alta i densa, sense fragmentaci-
ons (Sargatal, 2004). 

A Espanya cria a zones humides de poca fon-
dària, preferentment d’aigua dolça, i prats 
submergits amb vegetació de ribera que no si-
gui massa alta (Sargatal i Díaz, 2003; Sargatal, 
2004). L'única zona de cria coneguda a Ma-
llorca i Illes Balears és una àrea d’aigües poc 
fondes i lleugerament salabroses, pasturada 
extensivament per ramat, amb bona presèn-
cia de jonqueres, canyissars i espais d’aigües 
lliures. No es tenen dades sobre la ubicació 
exacta dels nius (Rebassa, 2008).

FENOLOGIA
S’ha comprovat que retarda la nidificació vin-
culant-la a la situació hídrica de la zona humi-
da, el que determina que finalment es repro-
dueixi o no (Sargatal i Díaz, 2003). A la seva 
àrea de distribució construeix el niu entre la 
vegetació, a prop de l’aigua, dins una depres-
sió revestida de plomes, plomissó i restes ve-
getals. Ponen entre 8 i 9 ous. Els polls neixen 
després d’una incubació d’entre 21-23 dies i ja 
volen als 35-40 dies (Del Hoyo et al., 1992). 
A s’Albufera de Mallorca el naixement dels 
polls està documentat dins dels darrers dies 
de maig. La major llocada observada ha estat 
de 8 polls (Rebassa, 2008).

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població de cetla blanca al continent eu-
ropeu s’ha quantificat en 390.000-590.000 
parelles i la seva tendència és desconeguda 
(BirdLife International, 2004). A Espanya pre-
senta poblacions disperses, molt escasses i 
fluctuants, per davall de 100 parelles en total 
(Sargatal i Díaz, 2003; Sargatal, 2004). Si bé en 
un cens efectuat al 2007 no es varen superar 
les 5-8 parelles reproductores, amb un total 
de 33 exemplars, aquest any les condicions 
d’inundació varen ser  dolentes a diverses zo-
nes humides (Palomino, 2009g). 
Abans del període comprés en aquest Atles ja 
s’havien citat esporàdicament algunes aus es-
tivals, fet que feia aventurar la seva futura nidi-
ficació (Rebassa et al., 2002; Pere Vicens, obs. 
pers.). Aquesta va arribar l’any 2007, quan va-
ren criar per primer cop 2-3 parelles (almenys 
dues d’elles amb polls) a la zona del Ras i a Ses 
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Puntes, a s’ Albufera de Mallorca. El 2008 va 
criar una sola parella (Rebassa, 2008).  

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: vulnerable (VU);  
Libro Rojo de los Vertebrados de las Bale-
ares: no avaluada; Catalogació: no catalo-
gada.

Les amenaces més directes per a l'espècie 
són la progressiva desaparició de zones humi-
des i la contaminació de les actuals (Sargatal, 
2004). Igualment es pot veure afectada per les 
èpoques de sequera persistent. A l’illa de Ma-
llorca resulta problemàtica la seva dependèn-
cia d'una única localitat de cria, i tots aquells 
factors que puguin afectar la salut d'aquesta 
zona. Els canvis cap a una major salinització de 
les aigües de s’Albufera podrien hipotecar la 
continuïtat de la petita població nidificant, la 
qual, a més, ja es veurà segurament afectada 

per fenòmens estocàstics inherents a la seva 
reduïda mida poblacional (Pere Vicens, obs. 
pers.). 

Pere Vicens 

Probable o Segur: 1 (0,52%)

Possible: 0
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Cullerot
Anas clypeata

DISTRIBUCIÓ
Espècie monotípica de distribució holàrtica 
que ocupa quasi tot l’hemisferi nord. La po-
blació nidificant està situada dins una franja 
que va des d’Alaska a Sibèria i des del centre 
d’Amèrica del Nord a la part central d’Àsia, 
incloent quasi tota Europa (Del Hoyo et al., 
1992; Cramp i Simmons, 1977). A l’estat espa-
nyol mostra un patró de distribució discontinu 
i puntual i es reprodueix de manera local i es-
poràdica.
A l’anterior Atles (1983-1994) era absent com 
a reproductora. Des del 2001 hi ha una petita i 
fluctuant població nidificant al Parc Natural de 
s’Albufera de Mallorca (Arxius del Parc Natu-
ral de s’Albufera de Mallorca) que ha arribat a 
les 7-9 parelles el 2008 (GOB, 2009). 

HÀBITAT
Zones humides naturals d’aigües poc fondes i 
calmes amb vegetació aquàtica i emergent a 
les voreres (maresmes, deltes, llacunes...) en-
cara que també li agraden rius, embassaments 
i llacunes artificials (Corbacho, 2003).
Com a hivernant, a Mallorca es presenta a 
multitud de zones humides, fins i tot a basses 
de depuració i clots d’argila, mentre que com 
a reproductor el trobam a àrees d’aigua sala-
brosa de poca fondària del centre de s’Albufe-
ra de Mallorca, així com a les basses de l’Esta-
ció de depuració d’aigua residual de Muro-Can 
Picafort (Arxius del Parc Natural de s’Albufera 
de Mallorca). A s’Albufera ha ocupat les zones 
de Ses Puntes, Es Ras i el Cibollar.

FENOLOGIA
A Europa l’època de nidificació va des de co-
mençaments d’abril fins a darreries de maig  
(Harrison, 1983). Nidifica entre la vegetació, a 
zones seques i el niu és una petita depressió 
folrada de vegetació i de plomissó. Pon entre 
8 i 12 ous i els polls neixen després d’una incu-
bació de 22-23 dies, volant als 40-45 dies (Del 
Hoyo et al., 1992). 
A l’època reproductora és solitària i les pare-
lles mostren una territorialitat molt acusada 
als voltants dels nius (Corbacho, 2003)
A Mallorca els primers polls s’han pogut veure 
a les darreries d’abril, essent més habituals a 
les darreries de maig encara que vàries vega-
des s’han observat joves de poques setmanes 
a començaments de juliol (Arxius del Parc Na-
tural de s’Albufera de Mallorca). 

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea ha estat estimada entre 
170.000 i 210.000 parelles reproductores. El 
nombre de parelles es va mantenir estable 
entre 1970 i 1990, però a partir d’aquest any 
la població va començar a baixar i actualment 
es considera la seva tendència “en declivi” a 
diversos països europeus (BirdLife Internatio-
nal, 2004). 
La població de l’estat espanyol s’ha quantifi-
cat en 215 parelles. El fet de tenir una pobla-
ció tan reduïda fa que qualifiqui com a “quasi 
amenaçat” al catàleg nacional d'espècies ame-
naçades. Així i tot, es sospita una progressiva 
expansió de l’espècie (Corbacho, 2003; Palo-
mino, 2009a). 
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És considerat estival rar i hivernant abundant 
a Mallorca. La petita població estival present a 
s’Albufera de Mallorca és fluctuant (Arxius del 
Parc Natural de s’Albufera de Mallorca, GOB, 
2009).

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: quasi amenaçada 
(NT); Libro Rojo de los Vertebrados de las 
Baleares: no avaluada; Catalogació: no ca-
talogada.

Com la majoria de les anàtides, les amenaces 
més directes són la progressiva desaparició de 
zones humides i la contaminació de les actuals 
(Del Hoyo et al., 1992). A l’estat espanyol, la 
seva població apunta que no existeixen greus 
factors d’amenaça que comprometin la seva 
viabilitat futura. S’assenyalen però, possibles 
problemes de conservació per mor de l’eleva-
da sobre explotació d’aqüífers i la contamina-

ció per plaguicides i fertilitzants usats a l’agri-
cultura a certes zones (Corbacho, 2003). 

Pere Vicens

Probable o Segur: 2 (1,05%)

Possible: 0
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Rosseta
Marmaronetta angustirostris

DISTRIBUCIÓ
Espècie monotípica distribuïda de manera 
fragmentada per la regió mediterrània, Àsia 
central i sud-occidental i Àfrica occidental 
(Green, 1993; Navarro i Robledano, 1995).
A Espanya presenta dos nuclis de cria princi-
pals, un d'ells a Andalusia (maresmes del Gua-
dalquivir) i l'altre a la Comunitat Valenciana 
(El Hondo - Salines de Santa Pola) (Martí i Del 
Moral, 2003).
Va colonitzar de forma natural el Parc Natural 
de s’Albufera de Mallorca el 1997, establint-se 
aquest espai protegit com l’única zona de cria 
coneguda a les Illes Balears (Rebassa i Vicens, 
2008). L'espècie no va ser tractada a l’anterior 
edició de l’Atles (Avellà i Muñoz, 1997).

HÀBITAT
És una espècie lligada a zones humides princi-
palment salobres tant naturals com artificials. 
Està associada a la presència d’aigües estacio-
nals o semipermanents somes, de no més de 
40 cm de profunditat i amb abundant vegeta-
ció emergent (Scirpus sp., Typha sp., Phragmi-
tes sp.), halòfila (Arthrocnemum sp., Salicornia 
sp.) i submergida (especialment Ruppia sp. i 
Potamogeton sp.) (Green 1993; Navarro i Ro-
bledano, 1995).
 
FENOLOGIA
S’han detectat cants a s’Albufera de Mallorca 
en la primera quinzena de març (GOB, 1986-
2008) i parelles en parada nupcial en la prime-
ra quinzena de maig (Rebassa et al., 2003). 

La data mitjana de la primera localització de 
llocades es situa a l’1 de juny, amb un rang 
comprès entre l’11 de maig i el 5 d’agost, sent 
un període més reduït que el de la població 
ibèrica (Herrero i Vicens, 2009).
La productivitat observada ha mostrat índexs 
baixos en les parelles establertes en el micro-
hàbitat artificial de la depuradora de Muro, 
àrea que es mostra com la principal zona de 
cria de s'Albufera de Mallorca (mitjana: 4.5 
polls observats per llocada; rang: 2-7; n:12). A 
d'altres zones naturals del parc els índexs de 
productivitat són més elevats (mitjana: 8.5 
polls observats per llocada; rang: 7-11; n: 12) 
(Herrero i Vicens, 2009). 
 
POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea s’estima al voltant de 
les 390-1.000 parelles (BirdLife International, 
2004) mentre que a un cens realitzat al 2007 
a Espanya es registraren 96 parelles reproduc-
tores (Raya et al., 2008).
A Espanya es caracteritza per una elevada 
fluctuació poblacional interanual en funció del 
règim hídric (Martí i Del Moral, 2003).
A Mallorca es considera com a sedentari rar i 
migrant rar (GOB, 2009). 
La població Balear ha presentat un lleuger 
augment durant els darrers anys. La primera 
cita de cria es situa al 1967 en el Salobrar de 
Campos (Avellà i Muñoz, 1997) sense que s’ha-
gi tornat a registrar la reproducció fins al 1997 
a s'Albufera de Mallorca.
Actualment es pot considerar que la tendèn-
cia de l'espècie és estable, tot i que amb una 
població molt reduïda. Tot i així les Illes Bale-
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ars són la tercera comunitat autònoma en im-
portància per a l'espècie a Espanya  (Raya et 
al., 2008).

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: vulnerable (VU); Libro Rojo de las 
Aves de España: perill crític (CR); Libro 
Rojo de los Vertebrados de las Baleares: 
perill crític (CR); Catalogació: en perill d’ex-
tinció.

Tot i el lleuger augment de la població bale-
ar cal destacar la limitació de l’hàbitat com a 
principal amenaça. L’eliminació o degradació 
patida a les zones humides estacionals i so-
mes balears ha reduït el nombre de possibles 
hàbitats adients per a la cria de l’espècie (Via-
da, 2006).  
La caça d’anàtides a l’hivern podria produir al-
gunes baixes per confusió amb altres espècies 
caçables (Viada, 2006).

L’absència de protecció efectiva i de gestió 
de determinats enclavaments apropiats per  
a l’espècie (com el Salobrar de Campos) o la 
col·lisió amb esteses elèctriques (un exemplar 
a les salines de la Sal Rossa d’Eivissa 1998) són 
altres factors a tenir en compte per a la seva 
conservació (Viada, 2006).

Carlos Herrero

Probable o Segur: 3 (1,57%)

Possible: 0
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Becvermell
Netta rufina

DISTRIBUCIÓ
Espècie monotípica de distribució paleàrtica a 
l’època de reproducció, situada dins una fran-
ja discontínua que ocupa des de la Península 
Ibèrica fins al centre d’Àsia (Del Hoyo et al., 
1992). 
A Espanya ocupa principalment les zones més 
humides de la Manxa, àrees del litoral medi-
terrani i les maresmes del Guadalquivir, així 
com altres punts aïllats de la Península Ibèrica 
(Díes i Gutiérrez, 2003). A les nostres illes tan 
sols nidifica a Mallorca (GOB, 2009). La seva 
distribució és molt restringida i tan sols es tro-
ba com a reproductor a s’Albufera de Mallor-
ca, on fou reintroduït el 1991 amb exemplars 
procedents del delta de l’Ebre i del Parc Naci-
onal de Doñana (Arxius ornitològics del Parc 
Natural de s’Albufera).

HÀBITAT
Se presenta a l’època de reproducció a làmi-
nes d’aigua relativament àmplies, tant dolçes 
com salobres, amb abundant vegetació suba-
quàtica, emprant vegetació halòfila i canyets 
per criar (Del Hoyo, et al., 1992). A Mallorca es 
concentra sobretot a zones d’aigües salabro-
ses poc profundes amb vegetació perillacunar 
escassa (s’Illot, es Cibollar, centre del Colom-
bars...). A l’època de cria es concentra bàsica-
ment a zones d’aigües més dolces envoltades 
de vegetació més densa (es Ras, Ses Puntes, 
Ses Eres...) (Arxius ornitològics del Parc Natu-
ral de s’Albufera).

FENOLOGIA
Fa el niu dins una petita depressió, amagada 
dins d’un túnel fet dins la vegetació espessa, 
que està densament folrada amb plomissó. 
Pon entre 6 i 10 ous i els polls neixen després 
d’una incubació de 26 a 28 dies, volant als 40-
45 dies. (Del Hoyo et al., 1992). A l’àrea d’estu-
di sembla que inicia l’ocupació de les zones de 
cria cap al mes d’abril (GOB, 1986-2008).

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població reproductora europea s’ha xifrat 
al voltant de 27.000 i 59.000 parelles (BirdLi-
fe International, 2004). Estimes més recents 
per a Espanya esmenten una població repro-
ductora d’entre 8.400 i 24.800 exemplars (Pa-
lomino, 2009b). Actualment és un sedentari 
moderat a Mallorca, concentrat bàsicament a 
s’Albufera i a s’Albufereta i un hivernant rar a 
Menorca (GOB, 2009).
La població sedentària de s’Albufera s’ha esta-
bilitzat amb puntuals alçades i baixades, mol-
tes vegades producte de les dificultats de cens 
de la població reproductora, havent-se esti-
mat en 180 individus l’any 2007. Estranya una 
mica el que no hagi colonitzat altres zones hu-
mides (no s’ha observat la cria a s’Albufereta, 
malgrat la presència hivernal sigui notable). A 
Europa la tendència és cap a un lleuger incre-
ment (BirdLife International, 2004) i a España 
sembla haver-hi una certa expansió geogràfi-
ca i poblacional a les darreres dècades, encara 
que l’abundància local canvia dràsticament en 
funció dels paràmetres hidrològics (Palomino, 
2009b).
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La població mallorquina, després de la seva re-
introducció sembla mantenir-se estable.

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: vulnerable (VU); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Bale-
ares: vulnerable (VU); Catalogació: no ca-
talogada.

Les amenaces més directes són la progressiva 
desaparició de zones humides, la caça incon-
trolada i la pèrdua d’hàbitat per eutrofització 
i/o contaminació de les aigües. El plumbisme 
(l’ingestió de perdigons de plom en l’alimenta-
ció) podria ser una amenaça pel fet de furgar 
activament en els sediments de les llacunes 
(Madroño et al., 2004). A Mallorca, l’única lo-
calitat de cria es troba protegida com a Parc 
Natural, ara bé, l’espècie sembla molt sensible 
a les molèsties humanes a l’època de muda. 

Seria convenient la investigació dels seus re-
queriments tròfics al cap de  l’any, així com la 
dinàmica poblacional (Defos, 2001). 

Pere Vicens

Possible: 0

Probable o Segur: 4 (2,09%)
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Moretó capvermell
Aythya ferina

DISTRIBUCIÓ
Espècie monotípica de distribució irregular al 
Paleàrtic. La població nidificant està situada 
dins una franja contínua que ocupa des de les 
illes Britàniques al centre d’Àsia. La població 
europea es comporta bàsicament com a se-
dentària, amb desplaçaments des de les àre-
es més nòrdiques cap a la zona mediterrània 
en funció de la climatologia (Mateo, 2004). La 
població present a l’estat espanyol està repar-
tida per 157 zones humides diferents. A escala 
regional, les condicions més favorables per a 
l’espècie van ser a la demarcació hidrogràfica 
de les conques andaluses (Palomino, 2009c).
A les Illes Balears sols s’ha comprovat la seva 
nidificació a Mallorca, on d’ençà el 1992 hi ha 
una petita població al Parc Natural de s’Albu-
fera de Mallorca (Arxius del Parc Natural de 
s’Albufera de Mallorca, 2009). 

HÀBITAT
Selecciona les zones humides d’aigües dolces 
i fondes de certa profunditat (d’entre 1 a 2.5 
metres) amb presència de vegetació subaquà-
tica, de la qual s’alimenta (Cramp i Simmons, 
1977). Els darrers anys s’ha comprovat la seva 
reproducció a embassaments i altres hàbitats 
antropitzats com per exemple graveres, es-
tanys, basses, etc. de l’interior de la Península 
Ibèrica. També a Mallorca les llacunes d’aigües 
residuals de la depuradora de Can Picafort 
acullen una important part de la població ni-
dificant (Arxius del Parc Natural de s’Albufera 
de Mallorca, 2009). La seva reproducció sem-

bla trobar-se en estreta dependència dels ni-
vells hídrics.
A Mallorca, i concretament a s’Albufera, és 
molt habitual veure-la descansant a les am-
ples llacunes d’aigües salabroses i també als 
canals d’aigües fondes.

FENOLOGIA
S’observen festejos dins el març i es veuen 
polls a partir del maig. La migració del moretó 
capvermell ja és notable a partir de les darre-
res setmanes d’agost i la partida dels individus 
hivernants acaba a les darreries d’abril (Arxius 
del Parc Natural de s’Albufera de Mallorca, 
2009). Nidifica sobre una plataforma que sura, 
amagada entre la vegetació, folrada amb plo-
mes i plomissó. Pon entre 8 i 10 ous i els polls 
neixen després d’una incubació de 25 dies, vo-
lant als 50-55 dies (Del Hoyo et al., 1992).  

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
Les estimes de població mundial són eleva-
des, al voltant de 2.500.000-3.800.000 aus 
(Wetlands, International, 2002). La població 
europea s’ha estimat entre 210.000-440.000 
parelles reproductores, amb un tendència al 
declivi (BirdLife International, 2004), el que 
faria recomanable qualificar-la amb el grau 
d’amenaça “en declivi”. La població espanyo-
la es situava al voltant de les 15.000 aus, amb 
tendència irregular i depenent de la zona i el 
règim hídric anual (Palomino, 2009c). A Ma-
llorca ha oscil·lat entre les 9 i les 30 parelles 
entre els anys 2003 i 2009. El 2009 es va re-
produir per primera vegada a l’illa de Menorca 
(GOB, 2009).
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La petita població sedentària de s’Albufera es 
troba en una expansió constant (Arxius del 
Parc Natural de s’Albufera de Mallorca, 2009) 
tot i que el 2009 va baixar a 14 parelles repro-
ductores respecte del 2008, quan es va assolir 
la màxima xifra amb 30 parelles. En tot cas la 
tendència a la nostra illa és positiva. 

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los vertebrados de las Bale-
ares: vulnerable (VU). Catalogació: no ca-
talogada.

Les amenaces més directes són la caça exces-
siva, la progressiva desaparició de zones hu-
mides i la pèrdua d’hàbitat per eutrofització 
i/o contaminació de les aigües. El plumbisme 
(l’ingestió de perdigons de plom amb l’alimen-
tació) és una amenaça que afecta el 70 % de 

les poblacions hivernants (Mateo et al., 1997. 
Madroño et al., 2004). 

Pere Vicens

Probable o Segur: 2 (1,05%)

Possible: 0
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Perdiu
Alectoris rufa

DISTRIBUCIÓ
La seva distribució està limitada al Paleàrtic 
occidental, que comprèn la Península Ibèrica, 
sud i centre de França i nord-oest d’Itàlia. Pre-
sent també a Còrsega i a les Balears. Introdu-
ïda amb finalitats cinegètiques a  les illes de 
Madeira, Açores i Canàries (Del Hoyo et al., 
1994). També a Gran Bretanya i Irlanda  (Snow 
i Perrins, 1998). 
A Espanya, tot i que rarament supera els 1.500 
metres d’alçada, pel que falta  o és rara i dis-
persa a les regions més eurosiberianes de la 
cornisa cantàbrica, està present a tot el terri-
tori peninsular i a les Balears (Blanco, 2003)
A Balears es presenta a les quatre illes majors, 
mancant a l’arxipèlag de Cabrera. Les dades 
obtingudes pel present Atles demostren una 
àmplia distribució a Mallorca, mancant única-
ment a uns petits redols corresponents a les 
badies de Palma i Alcúdia, probablement coin-

cidint amb zones alterades i molt urbanitzades 
a la primera i amb zones humides a la segona. 
La manca de dades a determinades àrees de 
la Serra de Tramuntana  poden ser degudes a 
una manca de prospecció.

HÀBITAT
Espècie típica de garriga oberta amb vegeta-
ció baixa, també present a conreus cerealis-
tes, fruiters de secà i vinyes. La densitat minva 
a mesura que la coberta forestal incrementa la 
seva presència (Mañosa, 2004). 
A  Mallorca es presenta principalment a àrees 
amb fruiters de secà característics del mosaic 
agropecuari de l’illa. També té una important 
presència a conreus herbacis de secà i garri-
gues. En menor proporció colonitza àrees de 
pinar, carritxar, olivar i conreus herbacis de 
reguiu.

FENOLOGIA
Les primeres postes comencen a la segona 
setmana d’abril i poden allargar-se fins a finals 
de juliol. El niu és una petita depressió a ter-
ra revestida de vegetació, amb una posta que 
pot variar de 10-16 ous. El  període d’incubació 
és de 23-25 dies i els joves acompanyen a la 
parella fins al període de cria de l’any següent 
(Harrison, 1983).
A Balears hi ha poques dades fenològiques de 
l’espècie publicades. Durant la realització del 
present Atles s’han localitzat mascles cantant 
a partir del 14 de març, amb comportament 
territorial a partir del  7 d’abril, les primeres llo-
cades s’han detectat el 21 d’abril, observant-se 
individus juvenils a partir de l’1 de maig. 

POBLACIÓ I TENDÈNCIA 
La població europea s’estima entre 2 i 4.5 mi-
lions de parelles, de la qual la espanyola té en-
tre 1.7 i 3.6 milions de parelles, representant 
la més abundant de tota l’àrea de distribució 
(BirdLife International, 2004).  Aquestes po-
blacions han estat avaluades amb una mode-
rada tendència negativa o en regressió, esti-
mant reduccions de fins al 20% pel període  
1996-2001 (Blanco, 2003).
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A les Balears és una espècie sedentària abun-
dant a Mallorca i a Eivissa i moderada a Me-
norca i  Formentera (GOB, 2009), mancant a 
l’arxipèlag de Cabrera. 
A Mallorca és comú i es troba com a nidificant 
a quasi totes les quadrícules. Espècie  de mol-
ta importància en gestió cinegètica amb cons-
tants introduccions d’exemplars criats en cap-
tivitat el que fa difícil avaluar la seva tendència 
poblacional.

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de Aves de España: dades insuficients 
(DD); Libro Rojo de los Vertebrados de las 
Baleares: preocupació menor (LC); Catalo-
gació: no catalogada.

A la Península Ibèrica i a França les seves po-
blacions han declinat progressivament majori-
tàriament  a causa de les alteracions dels  hà-
bitats (Snow i Perrins, 1998). A més a més, les 

malalties que afecten el conill han provocat 
una major pressió cinegètica sobre la perdiu 
(Blanco, 2003). La incorrecta gestió cinegètica 
és una altra important causa de la regressió  
(Blanco, 2003). L’alliberament d’exemplars 
de granja sense cap tipus de control sanitari 
suposa la introducció de malalties que poden 
afectar les poblacions (Millán, 2009). Per altra 
banda, l’alliberament d’individus híbrids criats 
a granja podrien amaneçar la integritat genè-
tica de l’espècie. (Tejedor, 2007).

Vicky Heredero

Possible: 21 (10,99%)

Probable o Segur: 133 (69,63%)
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Guàtlera
Coturnix coturnix

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica ben distribuïda per gran 
part d’Europa, Àsia i Àfrica, de la qual s’han 
diferenciat quatre metapoblacions: atlàntica, 
centro-mediterrània, orient mitjà i est (Guyo-
marc’h et al., 1998). La població espanyola 
està inclosa dins de la metapoblació atlàntica 
(Guyomarc’h et al., 1998).
A les Illes Balears ocupa en major o menor 
mesura les 4 illes majors (Martínez i Suárez, 
2006). A Mallorca, sembla mancar a gran part 
de la Serra de Tramuntana i petites zones de 
la Península de Llevant (Martínez i Suárez, 
2005a). No es presenta com a reproductora a 
l'arxipèlag de Cabrera (Avellà i Muñoz, 1997). 

HÀBITAT
Espècie típica de conreus de cereal, tant de 
secà com de regadiu, així com camps d’her-
bàcies d’una certa mida (Martínez i Suárez, 

2008). En el present Atles podem observar 
que el 94% de les localitzacions es produeixen 
a cultius de secà.
Tot i això es desconeixen detalls sobre la se-
lecció de l’hàbitat, especialment en el cas de 
les femelles (Martínez i Suárez, 2007).

FENOLOGIA
Les primeres guàtleres arriben a les Balears 
durant el mes de març, tot i que semblen aus 
de pas, fixant-se els primers mascles des de 
principis d’abril, amb una intensitat major a 
partir de la segona desena d’abril i la primera 
quinzena de maig (Martínez i Suárez, 2008).
Els primers joves apareixen a mitjans de juny 
(Martínez i Suárez, 2006) essent possible que 
realitzi fins a tres postes en anys excepcionals, 
amb polls fins i tot al novembre (Mayol et al., 
2004).
La dificultat d’observació d’aquesta espècie 
impedeix esbrinar paràmetres bàsics com 
l’èxit reproductor, la productivitat i fins i tot 
els ratios d’edat i sexe, especialment en el cas 
de les femelles (Martínez i Suárez, 2006).

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
L’estima de parelles per a tota Europa és gran, 
d’entre 2.800.000 i 4.700.000 parelles (Bird-
Life International, 2004). A Espanya es troba 
la població nidificant més gran d’Europa Occi-
dental amb unes 320.000 – 450.000 parelles, 
però no hi ha dades fiables que indiquin algun 
tipus de tendència (Rodríguez-Tejeiro et al., 
2003). 
A Balears és un estival i migrant moderat, amb 
una alta variació entre illes (Martínez i Suárez, 
2007). A Mallorca és un estival moderat i un 
migrant d’escàs a moderat, segons els anys 
(Martínez i Suárez, 2007), essent a Cabrera 
un migrant escàs (López-Jurado i González, 
2001)
L’estudi de l’abundància és complicat a causa 
dels diferents moviments que realitza durant 
la primavera, amb entrades i sortides d’indivi-
dus (Rodríguez-Teijeiro et al., 1992) i les fortes 
fluctuacions interanuals a la fracció migrado-
ra.
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S’ha constatat a més que la presència de mas-
cles cantors no implica que sigui un àrea de re-
producció (Martínez i Suárez, 2007), cosa que 
complica de forma important la quantificació 
de les poblacions.
L’espècie sembla mostrar certa recessió en els 
darrers anys a Mallorca, a la vista de les dades 
aportades per estacions d’escolta i l’anàlisi de 
les captures de caça (Martínez i Suárez, 2007).
Les diferències entre l’anterior Atles (Avellà i 
Muñoz, 1997) i aquest es deuen en gran me-
sura a un major esforç de mostreig en aquest 
cas. 

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: dades insuficients 
(DD); Libro Rojo de los Vertebrados de las 
Baleares: vulnerable (VU); Catalogació: no 
catalogada.  

Els canvis dràstics a l’agricultura, amb sembra 
de cereals de desenvolupament més prime-
renc que no donen temps a completar un cicle 
de reproducció de la guàtlera i la mecanització 
de les feines de camp amb sega a molt poca 
altura, fan que els joves nascuts no tinguin 
àrees de protecció davant predadors o que si-
guin atropellats per la maquinària (Martínez y 
Suárez, 2008).
De la mateixa manera, l’alliberament d’aus 
de granja i la hibridació amb aus silvestres fan 
mal a la puresa i variabilitat genètica. El desco-
neixement de les taxes d’extracció per la caça 
podria estar modificant els ratios d’edat i sexe 
de les poblacions silvestres, fet que podria te-
nir importants implicacions en la productivitat 
de l’espècie (Martínez i Suárez, 2007).

José Luis Martínez

Possible: 1 (0,52%)

Probable o Segur: 78 (40,84%)



ATLES DELS AUCELLS NIDIFICANTS
DE MALLORCA I CABRERA, 2003-2007

76

Setmesó
Tachybaptus ruficollis

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica que ocupa grans parts de les 
regions paleàrtica, afrotropical i oriental. A Eu-
ropa, on cria la subespècie nominal, la pobla-
ció és bàsicament sedentària i està distribuïda 
des de Portugal fins als Urals i Escandinàvia de 
manera àmplia però certament irregular (Del 
Hoyo et al., 1992).
A Espanya està ben distribuïda, tot i que falta 
a àrees de muntanya per damunt dels 1.000 
metres i en zones especialment àrides. No es 
presenta com a reproductor a l’arxipèlag ca-
nari (Llimona, 2003). A les Illes Balears està 
present com a reproductor a Mallorca, Menor-
ca i Eivissa (GOB, 2009). La distribució de l’es-
pècie a Mallorca és molt similar a la que tro-
bam a l’anterior Atles (Avellà i Muñoz, 1997), 
mancant com a reproductor a l’arxipèlag de 
Cabrera. 

HÀBITAT
És present a la majoria de zones humides, tant 
naturals com artificials (basses, estanys, llacu-
nes, albuferes), sempre que disposin d’algun 
tipus de vegetació de ribera (Llimona, 2003).
A Mallorca selecciona hàbitats similars a la res-
ta d’Europa, ocupant basses, llacunes i canals 
d’aigua relativament profunda amb presència 
de peix i d’invertebrats aquàtics. És especial-
ment necessària la presència de vegetació pe-
rifèrica, sobretot per a fer el niu a prop d’ella.

FENOLOGIA
Nidifica a l’aigua, entre la vegetació de la vore-
ra, sobre una plataforma vegetal que sura, on 
hi pon entre 4 i 5 ous. Sol fer dues postes. Els 
polls neixen després d’una incubació d’entre 
20-25 dies i  són independents als 44-48 dies 
(Del Hoyo et al., 1992). 
A Mallorca les primeres parades nupcials ja 
s’observen des de mitjan febrer, ocasional-
ment des de principi d’aquest mes (GOB, 
1986-2008), si bé s’han observats polls des de 
mitjans de març  fins a les darreries d’octubre, 
el que podria indicar segones postes també a 
la zona d’estudi (Avellà i Muñoz, 1997).
Se desconeix, en gran mesura, tant la biologia 
reproductiva com l’èxit reproductor i la pro-
ductivitat d’aquesta espècie a Mallorca.

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea ha estat estimada entre 
les 99.000 i les 170.000 parelles reproductores 
(BirdLife International, 2004), mentre que per 
a Espanya un nou cens calcula que hi ha entre 
21.400 i 62.000 individus reproductors (Palo-
mino, 2009d).
Per a Europa la tendència sembla estable 
(BirdLife International, 2004), mentre que a 
Espanya  sembla lleugerament positiva (Palo-
mino, 2009d).
A Balears es comporta com un migrant i hiver-
nant escàs a totes les illes majors,  amb una 
moderada població sedentària a Mallorca i 
Menorca, escassa a Eivissa i accidental a For-
mentera (GOB, 2009) 
La població a Balears ha estat estimada entre 
els 460 i 1.400 exemplars  (Palomino, 2009d), 
sent  la població més important la del Parc Na-
tural de s’Albufera de Mallorca amb una esti-
mació d’entre 100 i 150 parelles (Arxius ornito-
lògics del Parc Natural de s’Albufera), essent 
la resta de nuclis reproductors de Mallorca 
molt més petits. La població reproductora de 
s’Albufera està considerada com una de les 
àrees de major concentració per hectàrea de 
tota  Espanya (Palomino, 2009d). 
Una estima duita a terme durant la realització 
d’aquest Atles (mitjançant censos i estimes a 
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les zones més importants) ens dóna un inter-
val d’entre 124 i 186 parelles per a Mallorca.

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-
res: preocupació menor (LC): Catalogació: 
d’interès especial.

L’espècie es pot veure afectada directament 
per la pèrdua d’hàbitat per eutrofització i/o 
contaminació de les aigües. La fluctuació del 
nivell d’aigua a les basses artificials (camps de 
golf, llacunes de depuració d’aigües residuals, 
etc.), així com  els sobtats canvis que aquests 
poden patir per  drenatges, abocaments o el 
reblit de les làmines d’ aigua,  també poden 
malmenar les fràgils poblacions que hi viuen 
(Llimona, 2003).

Al tractar-se d’ una espècie molt depenent de 
la vegetació de vorera, és molt sensible a les 
cremes o netejes  de les riberes dels canals.
Problemes puntuals amb estris de pesca, com 
ara nanses per crancs (Parc Nacional de Doña-
na) o tresmalls (Delta de l’ Ebre), poden afec-
tar part de la població reproductora (Llimona, 
2003).
La contaminació de les aigües  per herbicides 
i productes organoclorats han estat l’explica-
ció de descensos poblacionals a  l’ Albufera de 
València. 

Pere Vicens

Possible: 3 (1,57%)

Probable o Segur: 18 (9,42%)
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Soterí gros
Podiceps cristatus

DISTRIBUCIÓ
A nivell mundial la subespècie nominal està 
ben distribuïda pel Paleàrtic, des d’Europa oc-
cidental fins a l’Àsia central. Habita també al 
sud d’Austràlia i Nova Zelanda i a punts aïllats 
d’Àfrica (Del Hoyo et al., 1992). Des de finals 
del segle XIX la seva àrea de distribució s’ha 
estès al nord d’Europa i és on actualment es 
troba gran part de la seva població. A l’hivern 
es desplaça cap a la zona mediterrània (Cramp 
i Simmons, 1977). 
A España ocupa la gran majoria de zones hu-
mides de mida mitjana i gran, essent més rar 
en la vessant cantàbrica (Llimona, 2003).
A Mallorca es troba la seva única població re-
productora a les Balears, situada al Parc Na-
tural de s’Albufera de Mallorca. No apareix 
com a reproductor a l’anterior Atles (Avellà i 
Muñoz, 1997). 

HÀBITAT
Durant l’època de reproducció ocupa gairebé 
qualsevol tipus d’hàbitat aquàtic, sempre que 
tengui aigües obertes sense massa corrent, 
sense excessiva vegetació perilagunar i abun-
dant aliment en forma de peixos. Tot i que re-
quereix voreres de vegetació halofítica com 
ara el canyet Phragmites australis, pot adap-
tar-se fàcilment reduint les seves exigències 
(Llimona, 2003).

A Mallorca, i concretament al Parc Natural de 
s’Albufera, ocupa els canals amples, les àrees 
més obertes i les aigües amb certa fondària, 
amb vegetació ripària.

FENOLOGIA
Com a migrant postnupcial arriba prest, en-
cara dins l’estiu (darreries de juliol o comen-
çaments d’agost) i parteix a començaments 
de març. Els balls nupcials, molt vistosos, de 
la població sedentària són habituals a mitjans 
de mes de març i la construcció dels nius s’han 
observat des de mitjans abril a mitjans maig 
(Arxius del Parc Natural de s’Albufera de Ma-
llorca, 2007). Els nius són un caramull de ve-
getació ben camuflat que sura sobre l’aigua 
entre les plantes de la vorera. Les postes són 
normalment de 4 ous i la incubació dura uns 
25-29 dies (Del Hoyo et al., 1992).
Els polls més primerencs s’han anotat els dar-
rers dies de maig i els més tardans a mitjans 
d’agost. (Arxius del parc natural de s’Albufera 
de Mallorca, 2007).

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea s’estima entre 300.000 
i 450.000 parelles (BirdLife International, 
2004), mentre que el càlcul realitzat recent-
ment per a España, amb dades obtingudes 
mitjançant censos concrets, donen unes xifres 
mínimes d'11.800 exemplars, estimant que el 
nombre real ha de ser proper a 44.100 exem-
plars (Palomino i Molina, 2009a).
Està considerat un migrant i hivernant d’escàs 
a rar a Mallorca i Menorca respectivament i 
accidental a Eivissa. Des del 2002, primer any 
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de reproducció de l’espècie (GOB, 1986-2008), 
és considerada com a sedentari rar a Mallorca 
(GOB, 2009).
La població actual a Mallorca oscil·la entre 4-7 
parelles i la tendència des del primer any de 
reproducció sembla ser d'un lleuger ascens. 

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Bale-
ares: no avaluada; Catalogació: d’interès 
especial.

La progressiva desaparició de zones humi-
des, la contaminació i la introducció d’espèci-
es alòctones semblen ser la causa de la gran 
mobilitat poblacional d’aquesta espècie arreu 
d’Europa i d’Espanya. (Del Hoyo et al., 1992). 
Al contrari que les altres espècies de la ma-
teixa família, el soterí gros tolera certs graus 

d’eutrofització de les aigües on viu (Llimona, 
2003).
A Mallorca i malgrat tenir una tendència lleu-
gerament positiva, presenta un problema 
important que és la reduïda mida de la seva 
població i la concentració en un únic espai de 
totes les aus reproductores, fet que provoca 
que sigui molt vulnerable a qualsevol alteració 
que es produeixi.

Gero Corró

Probable o Segur: 1 (0,52%)

Possible: 0
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Virot gros
Calonectris diomedea

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica amb dues subespècies ben 
diferenciades: C. d. diomedea que cria a la Me-
diterrània, i C. d. borealis, que es troba a aigües 
temperades i subtropicals de l’Atlàntic nord 
(Macaronèsia i costa de Portugal) i Mar d’Al-
boran (Gómez-Díaz et al., 2006; Penhallurick i 
Wink 2004; Snow et al. 1998). Hi ha registres 
d'aus atlàntiques reproduint-se en colònies 
mediterrànies (Martínez-Abraín et al.,. 2002a; 
Navarro et al., 2009). 
A Espanya es presenta com a reproductora a 
les Illes Canàries, alguns punts dispersos de les 
costes andaluses i murcianes, les Columbrets i 
les Illes Balears (Carboneras i Lorenzo, 2003). 
En els darrers anys s’observen aus de la forma 
mediterrània a les costes atlàntiques del nord 
de la Península Ibèrica i s’han registrat algunes 
colonitzacions en illes gallegues.
Es presenta com a reproductor a totes les Ba-
lears, incloent l’arxipèlag de Cabrera.
La distribució actual a l’àrea d’estudi és idèn-
tica a la de l’anterior Atles (Avellà i Muñoz, 
1997), estant restringida a l’arxipèlag de Ca-
brera i zona oest de Mallorca (fonamental-
ment a illes i illots).

HÀBITAT
El virot gros s'acosta a terra únicament per 
criar. Cerca aliment tant a la plataforma con-
tinental com en aigües pelàgiques relacio-
nades amb les termoclines estivals (Zotier 
et al., 1999; Navarro et al., 2009). S’alimenta 
de petits peixos, cefalòpodes, crustacis i zo-

oplancton (Thibault et al., 1997) i explota en 
gran mesura els descarts de la flota de ròssec 
i  d’encerclamet (Arcos i Oro, 2002b; Abelló 
et al., 2003; Bartumeus et al., 2010). Nidifica a 
colònies situades majoritàriament a illes i illots 
deshabitats i sense depredadors terrestres, 
tot i que tolera la presència de rates (Igual et 
al., 2006, 2007, 2009).

FENOLOGIA
Els primers reproductors arriben a les colònies 
el mes de febrer, mentre que les aus no repro-
ductores visiten les colònies de cria més tard, 
a principis de maig. Els nius es localitzen davall 
blocs i baix la vegetació, a vegades a forats 
naturals o coves. Excaven una petita depres-
sió a terra i l’omplen amb pedres i vegetació. 
Pon un sol ou la segona quinzena de maig, i les 
primeres eclosions es produeixen a finals de 
juliol i principis d’agost (poc més de 50 dies). 
Els polls abandonen el niu la segona quinzena 
d’octubre.

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea de l’espècie oscil·la entre 
les 270.000 i 290.000 parelles (BirdLife Inter-
national, 2004), mentre que a Espanya es cal-
culen 44.000-47.000 parelles reproductores 
(Purroy, 1997a).
Es comporta com  a estival a totes les illes amb 
escassos exemplars hivernants (GOB, 2009).
Cria a totes les Balears, amb una població es-
timada d’11.000 parelles (Aguilar 1991; Aguilar 
1992), tot i que recents revisions d’aquestes 
xifres donen uns nombres molt inferiors (Car-
boneras, 2004). A Mallorca i illots circumdants 
s’estimen unes 200 parelles, i a Cabrera unes 
800-875. En els darrers 10 anys s’ha detectat 
una expansió a noves localitats amb l’establi-
ment de noves colònies. Aquestes dades no 
indiquen necessàriament una expansió de l’es-
pècie, i les dades de productivitat de Cabrera  
semblen indicar problemes greus en algunes 
colònies. Al PN de Sa Dragonera, la tendència 
poblacional dels darrers 10 anys és la de lent 
declivi d’un 4% anual (Genovart 2001). L’esta-
bliment de noves colònies sembla estar relaci-
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onat amb els treballs d’eradicació de depreda-
dors a illes on ja nidificava en el passat. 

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: en perill (EN) (sub-
espècie del Mediterrani); Libro Rojo de los 
Vertebrados de las Baleares: quasi amena-
çada (NT); Catalogació: d’interès especial.

La principal amenaça per a l’espècie a les Ba-
lears són les captures accidentals a palangres 
(Carboneras 2004; Igual et al., 2009). A les Co-
lumbrets moren entre 430-1900 virots cada 
any (Belda i Sánchez, 2001), i moltes d’aques-
tes aus són de Balears. En aigües de Balears, el 
47% de les interaccions amb arts de pesca (prin-
cipalment captures) són de virot gros (Louzao 
i Oro, 2002). Com que consumeix descarts de 
la flota de pesca els animals presenten grans 
quantitats de contaminants, sobretot metalls 
pesants (Arcos et al., 2002)

A les colònies, el principal problema és la pre-
sència de predadors (rates i moixos principal-
ment) que poden fer fracassar la cria. La rata 
negra Rattus rattus disminueix la productivitat 
(Pascal et al., 2008) o pot produir el fracàs to-
tal de la temporada reproductora (Amengual 
i Aguilar, 1998). L’eradicació de rates a illes ha 
afavorit l’expansió i establiment de noves co-
lònies, tot i que les colònies poden conviure 
amb les rates durant mil·lennis (Ruffino et al., 
2009) . 

Miguel McMinn

Probable o Segur: 6 (3,14%)

Possible: 0
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Virot petit
Puffinus mauretanicus

DISTRIBUCIÓ
En el passat fou considerat una subespècie del 
virot pufí Puffinus puffinus, i més recentment 
com una subespècie del virot de llevant Puffi-
nus yelkouan (Bourne et al., 1988; Yésou et al., 
1990; Wink et al., 1993). Una revisió taxonòmi-
ca més actual considera que el virot petit és 
una espècie diferenciada (Heidrich et al., 1998; 
Sangster et al., 2002).
Nidifica exclusivament a les Illes Balears, i 
pràcticament tota la població es troba en un 
triangle format per Formentera-Eivissa, la 
costa SW de Mallorca i l’arxipèlag de Cabrera. 
L’estatus taxonòmic de les aus de Menorca, 
morfològicament indistingibles del virot de 
llevant, no està completament resolt (Geno-
vart et al., 2005, 2007).
La distribució de l’espècie es manté constant 
en relació a la determinada en l’anterior Atles, 
en el qual fou tractada com Puffinus yelkouan 
(Avellà i Muñoz, 1997).

HÀBITAT
Les zones d’alimentació estan condicionades 
per la presència de petits peixos epipelàgics, 
sobretot cluplèids, que els serveixen d’aliment 
(Arcos et al., 2000; Louzao et al., 2008). L’àrea 
d’alimentació durant el període reproductor 
es situa a les Illes Balears i sobretot a les cos-
tes catalana i valenciana (Louzao et al., 2006; 
Bartumeus et al., 2010). Explota els descarts 
pesquers, principalment de la flota de ròssec 
(Arcos i Oro 2002a, 2002b). Després del perío-
de reproductor les aus es desplacen fins a l’At-

làntic Nord, a través de l’estret de Gibraltar, 
fins arribar a la zona principal d’alimentació 
davant les costes franceses.
És una espècie colonial, que nidifica a llocs 
sense depredadors terrestres (illes o penya-
segats costaners inaccessibles).

FENOLOGIA
El retorn a les colònies de cria comença a finals 
d’agost i principis de setembre, i les primeres 
aus en arribar són adults (probablement mas-
cles), que comencen a ocupar i defensar els 
nius. Sol nidificar a cavitats (Rodríguez i Mc-
Minn, 2002), que en alguns casos poden ser de 
gran mida. Ponen un sol ou, a finals de febrer 
o la primera quinzena de març. Coincidint amb 
la posta, arriben a les colònies els exemplars 
no reproductors (adults i juvenils). La incuba-
ció dura entre 48 i 52 dies, i és realitzada pels 
dos membres de la parella. El creixement del 
poll és llarg, de més de 70 dies. A finals de juny 
i principis de juliol el poll, que pesa més que 
els adults, ja està preparat per abandonar la 
colònia. En el mes de juliol, polls i adults aban-
donen la colònia i es desplacen fins a l’Atlàntic 
Nord.

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població està estimada entre 2.200 i 2.400 
parelles distribuïdes en 24 colònies. Recents 
censos d’aus a la mar indiquen xifres de 
30.000 individus (inèd. SEO/Birdlife). A Mallor-
ca la població és de 500-550 parelles a 3 nuclis. 
A l’arxipèlag de Cabrera nidifiquen més de 300 
parelles (Oro et al., 2009).
L’espècie ha patit una forta regressió en el se-
gle XX a la majoria de colònies, sobretot a cau-
sa de la captura d’adults per consum humà, la 
presència de predadors i la destrucció de l’hà-
bitat. La tendència poblacional del virot petit 
és molt preocupant, amb un declivi del 98% en 
58 anys (Oro et al., 2004; Arcos i Oro, 2005).
En els últims anys s’ha detectat una disminució 
en la productivitat (50-60%) a vàries colònies 
control. Aquesta xifra és molt baixa compara-
da amb espècies afins (Warham, 1996; Louzao 
et al., 2006).
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CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: en perill crític (CR); Libro Rojo de las 
Aves de España: en perill crític (CR); Libro 
Rojo de los Vertebrados de las Baleares: en 
perill crític (CR); Catalogació: en perill d’ex-
tinció.

Actualment, les principals amenaces són les 
captures accidentals en arts de pesca i la mor-
talitat causada per depredadors introduïts 
a les colònies (Oro et al., 2004; Ruiz i Martí, 
2004; Louzao et al., 2006; Juste et al., 2007).
Les captures a palangres s’han apuntat com 
una de les principals causes de mortalitat 
d’aquestes aus, si bé no és una espècie tan 
afectada com el virot gros. La sobrepesca de 
petits peixos pelàgics a les zones atlàntiques 
d’alimentació podria tenir efectes sobre l’es-
pècie, així com també els abocaments d’hi-
drocarburs i altres contaminants (Arcos et al., 
2002), i les marees roges.

A les colònies de cria, rates, moixos i altres 
predadors poden afectar negativament la re-
producció, i fins i tot causar la mort d’adults. 
Les dades històriques indiquen que el virot pe-
tit tenia una distribució molt més ampla abans 
de la introducció d’aquestes espècies.
L’espècie compta amb un pla de recuperació 
aprovat el 2004, amb l’objectiu d’invertir la 
tendència demogràfica de la població.

Miguel McMinn

Possible: 0

Probable o Segur: 6 (3,14%)
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Noneta
Hydrobates pelagicus

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica que es distribueix ampla-
ment pel Paleàrtic nord-oriental, des del sud 
d’Islàndia fins a l’arxipèlag Canari, on té el 
seu  límit meridional, i també per la conca Me-
diterrània (Cramp i Simmons, 1977; Del Hoyo 
et al., 1992). Existeixen diferències entre les 
poblacions atlàntiques i les  mediterrànies, i 
aquestes darreres es considera que pertanyen 
a la subespècie melitensis (Hémery i D’Elbee, 
1985; Bretagnolle, 1992; Cagnon et al., 2004). 
A les Illes Balears es distribueix pels illots es-
campats al voltant de les illes principals (GOB, 
2009). A Mallorca nidifica a l’illot d’es Pantaleu 
i a l’arxipèlag de Cabrera (Araújo, 1977; Agui-
lar, 1994; Jaume i Suárez, 1994; Amengual et 
al., 2000). Hi ha constància de la nidificació en 
el passat a l’illot del Toro, amb la troballa de 12 
exemplars l’any 1985 (Aguilar, 1994); en pos-
teriors prospeccions no s’han tornat a trobar 
indicis de nidificació. Si comparam la distribu-
ció de l’espècie obtinguda a l’anterior Atles 
dels aucells nidificants de Mallorca i Cabrera 
(Avellà i Muñoz, 1997) amb l’actual, veiem que 
aquesta ha minvat, desapareixent de la costa 
artanenca i de Calvià. En tot cas, aquesta ab-
sència podria explicar-se per la manca de pros-
pecció específica.

HÀBITAT
La noneta nidifica a petites illes i illots, i més 
rarament a penyals del continent (Franco et 
al., 2004). Ubica els nius a coves i forats, en-
cletxes, a davall roques de mida grossa o mit-
jancera, i també pot fer-ho dins la vegetació  

(Cramp i Simmons, 1977). No aporta cap tipus 
de material per fer el niu i pon directament en 
terra.

FENOLOGIA
És un aucell pelàgic que, igual que baldritxes 
i virots, passa bona part de la seva vida a la 
mar. És colonial, tot i que també poden pre-
sentar-se parelles reproductores aïllades. A 
mitjan març ja es fa notable la presència de la 
noneta en aigües balears, i a l’abril s’inicia el 
període d’ocupació de les colònies, que estan 
en plena activitat dins el maig i el juny (Mín-
guez, 1994, Amengual et al., 2000). Existeixen 
algunes cites que evidencien una ocupació de 
les colònies més primerenca, dins el mes de 
març (Mínguez 1994; Amengual et al., 2000). 
Ponen un únic ou, la incubació dura 40 dies i 
els polls romanen al niu prop de 60-65 dies. 
Un gran nombre d’individus, majoritàriament 
immadurs, també visiten les colònies, sobre-
tot dins la darrera quinzena de juny (Mínguez, 
2006).
Els joves volanders comencen a abandonar les 
colònies a partir de les darreries d’agost, que-
dant buides a finals de setembre (Amengual 
et al., 2000). Fora del període de cria és una 
espècie pelàgica, havent-hi poca informació 
sobre els seus moviments. Sembla que les po-
blacions mediterrànies podrien ser sedentàri-
es (Díaz et al., 1996) a diferència de les atlànti-
ques, realitzant dispersions fins al mar Negre i 
el mar d’Azov (Aguilar, 1994).

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
Els efectius reproductors a nivell global han 
estat estimats en unes 430.000-510.000 pare-
lles (BirdLife International, 2004), de les quals 
entre 5.410 i 8.305 nidifiquen a Espanya (Mín-
guez, 2004). El contingent reproductor de la 
Mediterrània s’estima al voltant de les 20.000 
parelles, de les quals 3.830-5.310 nidifiquen a 
les colònies de la costa peninsular (Mínguez, 
2003). Hi ha una estimació poblacional de 
2.912-4.046 parelles nidificants a les Illes Bale-
ars (Aguilar, 1994), que podria estar sobreesti-
mada (Mínguez, 2004). L’arxipèlag de Cabrera 
aixopluga la població més important de l’àrea 
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d’estudi, amb una estimació de 300 parelles 
(Amengual et al., 2000). A l’illot d’es Panta-
leu hi nidifica, encara que no hi ha actualment 
una estimació poblacional. La tendència de la 
població es desconeix (Mínguez, 2004, Sanz-
Aguilar et al., 2009).

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: vulnerable (V); Li-
bro Rojo de los Vertebrados de las Balea-
res: quasi amenaçada (NT); Catalogació: 
d’interès especial.

Tal i com succeeix amb altres aucells marins 
de les nostres illes, la introducció de depreda-
dors, especialment rates, a les colònies de cria 
constitueix la major amenaça per a aquesta 
espècie (Mínguez, 2004; Viada, 2006). Es des-
coneix el grau d’afecció que pot estar exercint 
actualment la manca de disponibilitat d’ali-
ment i la contaminació sobre les poblacions 

(Mínguez, 2003). La depredació exercida per 
la gavina (Larus michahellis) també pot arri-
bar a constituir una important amenaça a les 
colònies (Minguez, 2004; Viada, 2006, Sanz-
Aguilar et al., 2009).

David García

Possible: 0

Probable o Segur: 4 (2,09%)
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Corb marí
Phalacrocorax aristotelis

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica que s’estén pel Paleàrtic oc-
cidental. Es distribueix per la costa atlàntica 
d’Europa, costa atlàntica septentrional d’Àfri-
ca, a la Mediterrània i al Mar Negre (Cramp i 
Simmons, 1977). S’han identificat tres subes-
pècies: P. a. aristotelis es distribueix pel nord 
d’Europa, de la península de Kola a Rússia i 
fins el Cap de Sao Vicente a Portugal, P. a. des-
marestii que nidifica a la Mediterrània, des de 
Gibraltar fins al Mar Negre i P. a. riggenbachi 
que es troba a les costes atlàntiques del Mar-
roc (Álvarez i Velando, 2007).
A Espanya ocupa la costa cantàbrica i penyals 
atlàntics de Galícia, les Illes Balears i punts 
dispersos de la costa mediterrània peninsular 
(Alvarez, et al., 2003). A les Illes Balears nidi-
fica a totes les illes grans i a diversos illots. A 
Mallorca i Cabrera es troba ben distribuïda i 
just manca de les grans badies de relleu baix 
o/i urbanitzades.

HÀBITAT
És un au marina costanera que pesca a badies, 
cales i trams de costa protegits i que de ma-
nera molt rara entra a terra ferma. Nidifica a 
gran varietat d’hàbitats, essent l’única condi-
ció l’absència de depredadors terrestres.
A Mallorca sol nidificar a penyals, a cavitats 
o sobre petits replans. Als petits illots sense 
depredadors els nius es poden ubicar a terra, 
arrecerats per alguna roca o fins i tot davall un 
arbust dens.

FENOLOGIA
Les poblacions són sedentàries, però s’ha ob-
servat una dispersió en finalitzar el període 
reproductor. Les colònies funcionen com a 
dormidor tot i que a l’estiu el nombre d’indi-
vidus baixa sensiblement. A partir d’octubre 
les colònies es tornen omplir, i comença el fes-
teig i defensa dels nius. El període de posta es 
pot estendre de finals de novembre fins abril, i 
excepcionalment dins el maig. Les condicions 
meteorològiques, la disponibilitat d’aliment i 
l’estat de la mar semblen condicionar el mo-
ment de la posta. En anys favorables, al ge-
ner la majoria de les aus coven, i ja hi ha polls 
de les postes fetes al desembre. Alguns anys 
dolents, moltes aus amb niu no fan posta. La 
femella pon entre 1 i 6 ous, tot i que el més 
normal a les Illes Balears és que siguin 2-3. Els 
polls neixen al cap d’uns 30 dies, i abandonen 
el niu als 48-58 dies.

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població mundial és de 260.000-290.000 
parelles, i prop de 16.000 d’elles corresponen 
a  la subespècie desmarestii (Alvarez i Velando, 
2007). 
Nidifica a tot l’arxipèlag Balear, amb una pobla-
ció mínima de 1.900 parelles recomptades al 
2006 (Alvarez i Velando, 2007). El primer cens 
exhaustiu de Balears es va realitzar al 1986, 
amb 1.451 parelles (Capellà et al., 1986). Al 1991 
la població va ser de 1.156  (Aguilar, 1992) i es 
va constatar la desaparició de la colònia des 
Cap Blanc a Mallorca (Muntaner, 1989; Munta-
ner, 2005). A Mallorca s’havien censat 941 pa-
relles al 1986 (Capellà et al. 1986); 715 al 1991 
(Aguilar, 1992); 533 al 2002, 387 al 2003, 266 al 
2004 i 1.397 al 2006 (Alvarez i Velando, 2007). 
A Cabrera Araújo (1977) censa 295 parelles al 
1974 i se’n troben 95 al 1986 (Capellà et al., 
1986). El 1995 se’n localitzen sols 85 (Muñoz 
et al., 1995). Els darrers anys la població de Ca-
brera ha oscil·lat al voltant de 100-159 parelles. 
Les fluctuacions poblacionals, com es pot veu-
re, són molt grans, el que fa difícil establir una 
tendència clara. 
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CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: Preocupació  Menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: vulnerable (VU); Li-
bro Rojo de los Vertebrados de las Balea-
res: vulnerable (VU); Catalogació: d’interès 
especial.

Té un Pla de maneig aprovat al 2007, que té 
per objectiu invertir l’actual tendència de-
mogràfica de la població. A les Illes Balears, 
el 30% de les recuperacions de polls marcats, 
són d’animals morts, dels quals el 50% van mo-
rir a arts de pesca. Com a espècie costanera 
corre un cert risc de contaminació per aboca-
ments. S’ha detectat depredació de postes a 
nius accesibles de sa Dragonera per rata negra 
(Rattus rattus). La urbanització de la costa és 
una amenaça per algunes colònies. Al 2007 es 
detecta la desaparició de nius a causa d'una 
construcció a Calvià. Les molèsties humanes 
i d’animals domèstics són un perill a certes 

colònies properes a llocs habitats. En general, 
tolera la presència humana si no se’l molesta 
en excés quan es troba al niu.

Miguel McMinn

Possible: 0

Probable o Segur: 57 (29,84%)
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Bitó
Botaurus stellaris

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica. La subespècie nominal es 
troba distribuïda com a  reproductora per tota 
la franja paleàrtica de manera continuada des 
de Japó fins a Europa Oriental, i de manera 
fragmentada a Europa occidental. Presen-
ta nuclis aïllats a Pakistan,  SE de Xina i nord 
d’Àfrica (Del Hoyo et al., 1992).
A Espanya està present com a reproductora 
únicament a Aragó, Balears, Castella-La Man-
xa, Catalunya i Navarra (Bertolero i Soto-Lar-
go, 2004).
A les Illes Balears es presenta la subespècie 
nominal. El Parc Natural de s’Albufera de Ma-
llorca és l’única localitat de cria a les Balears 
(Suárez et al., 2009).

HÀBITAT
Espècie lligada a zones humides amb elevats 
nivells de vegetació emergent. Durant la cria 
es torna més exigent, registrant-se, per po-
blacions mediterrànies, les majors densitats 
a zones humides d’aigua dolça amb grans ex-
tensions de canyet (Phragmites australis), ve-
getació halòfita, una profunditat de 20 cm. a 
l’abril i espais oberts que utilitza per alimentar-
se (White et al. 2006). Evita condicions massa 
salades o àcides i nivells d’aigua fluctuants.
A s'Albufera de Mallorca es troba fortament 
lligat a grans extensions de canyet. No obs-
tant, factors com la difícil detectabilitat de 
l’espècie, la inaccessibilitat de les zones de 
cria i la reduïda població actual impedeixen 

conèixer paràmetres concrets de l’ús i selec-
ció de l’hàbitat.

FENOLOGIA
S’han detectat els primers cants territorials 
entre finals de gener i principis de febrer i els 
darrers en la segona quinzena de maig (GOB, 
1986-2008).   
Les postes semblen situar-se entre abril i maig, 
i els primers joves han estat observats al juliol 
(Avellà i Muñoz, 1997). No obstant això, la di-
ficultat d’observació d’exemplars, nius i pos-
tes, impedeixen detallar aspectes com l’èxit 
reproductor o la productivitat obtinguda per 
l’espècie a Balears.

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea s’estima entre 34.000 i 
54.000 parelles reproductores, amb no més 
de  25-50 mascles territorials a  Espanya  (Ber-
tolero i Soto-Largo, 2004; BirdLife Internatio-
nal, 2004).
A Espanya la població pateix un important 
declivi generalitzat, trobant-se les poblacions 
molt reduïdes (Bertolero i Soto-Largo, 2004).
A  Mallorca  es  considera com a sedentari i 
migrant rar (GOB, 2009).
A Balears es tenen cites històriques de tres lo-
calitzacions de cria a Mallorca i una possible a 
Menorca (Urdiales, 1992). A finals de la dècada 
de 1950 es considerava com abundant a s'Al-
bufera de Mallorca, extingint-se la seva pobla-
ció al voltants de 1970 (Vicens, 1998). L’espè-
cie recolonitza com a reproductora s'Albufera 
de Mallorca de manera natural l’any 1990. 
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Els resultats mostrats en el present treball in-
diquen una accentuada disminució en el nom-
bre de mascles territorials cantors detectats 
per any en comparació amb les dades presen-
tades a l’anterior Atles (Avellà i Muñoz, 1997).  

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: en perill crític (CR); 
Libro Rojo de los vertebrados de las Bale-
ares: en perill crític (CR); Catalogació: en 
perill d’extinció.

La degradació o eliminació de les zones humi-
des de Balears duta a terme en el darrers se-
gles ha reduït en gran mesura el nombre d’hà-
bitats apropiats pel bitó (Viada, 2006).
Espècie molt sensible a l’alteració de l’hàbitat 
que va respondre positivament a l’adequada 
gestió i protecció de s'Albufera de Mallorca. 
Per altra part, el declivi actual de la població 
es podria veure relacionat  amb factors com 

el progressiu envelliment del canyissar i la 
salinització de s'Albufera. Es desconeixen els 
efectes que pot tenir la contaminació tant in-
dustrial com agrícola (Viada, 2006).
Actualment la Conselleria de Medi Ambient 
de les illes Balears està aplicant un pla de con-
servació destinat a diverses aus aquàtiques 
amenaçades de les Balears (Pla Homeyer) que 
abasta la gestió d’aquesta espècie.

Carlos Herrero

Possible: 0

Probable o Segur: 2 (1,05%)
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Suís
Ixobrychus minutus

DISTRIBUCIÓ
Espècie amb representació a tots els conti-
nents excepte als americans. A Europa oc-
cidental es distribueix de manera fragmen-
tada per tot el territori, mancant a la Gran 
Bretanya, Irlanda i Escandinàvia (Del Hoyo et 
al., 1992; Cramp i Simmons, 1977). A Espanya 
es distribueix principalment al voltant de les 
conques fluvials més importants i de manera 
més dispersa al nord de la península, essent  
present a les Illes Balears i Canàries (Aransay 
i Díaz, 2003). A les Illes Balears només es pre-
senta com a reproductor a Mallorca (GOB, 
2009) i a una única localitat, el Parc Natural 
de s’Albufera. Ocasionalment és detectat a la 
Reserva Natural de s’Albufereta (GOB, 1986-
2008), encara que no hi ha cap dada de cria. 
La seva discreció i baixa detectabilitat podria 
fer-lo passar desapercebut en ambients inici-
alment favorables de l’illa. La distribució del 
suís a l’àrea d’estudi no ha variat respecte de 
l’anterior Atles (Avellà i Muñoz, 1997). 

HÀBITAT
Està present a zones inundades d’aigua dolça 
amb important vegetació a les vores i presèn-
cia de petits vertebrats (peixos sobretot) i ma-
croinvertebrats aquàtics, dels quals s’alimenta 
(Del Hoyo et al., 1992). 
Al Parc Natural de s’Albufera, ocupa princi-
palment canals d’aigua dolça amb important 
presència de vegetació ben desenvolupada, 
especialment de canyet (Phragmites australis) 
a les voreres. Sembla que no tolera les aigües 

excessivament salabroses i per això falta a les 
zones humides del sud de Mallorca (Avellà i 
Muñoz, 1997).

FENOLOGIA
Nidifica dins la vegetació, als marges de canals 
i basses d’aigua dolça, directament en terra 
o a poca alçada sobre una plataforma plana 
feta amb vegetació de la zona (Del Hoyo, et 
al., 1992).
Espècie no colonial, encara que ocasionalment 
forma colònies laxes (Aransay i Díaz, 2003). 
Pon entre 5 i 6 ous i els polls neixen després 
d’una incubació de 16-21 dies. Resten entre 7 
i 9 dies al niu però com altres agrons els polls 
són semi-nidífugs i inicien els vols als 30 dies 
(Del Hoyo,et al., 1992). La informació sobre 
la biologia reproductiva d’aquesta espècie 
és molt escassa a l’àrea d’estudi i sols sabem 
que els joves comencen a fer els primers vols 
al juliol (Avellà i Muñoz, 1997). Es desconeixen 
altres paràmetres sobre productivitat i èxit re-
productor. 

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea s’estima entre 60.000 i 
120.000 parelles reproductores (BirdLife In-
ternational, 2004), mentre que la població es-
panyola va donar un promig de 8.100 individus 
(Palomino i Molina, 2009a).
És un estival escàs a Mallorca i migrant escàs 
a Menorca i a Eivissa, on hi ha dades dubtoses 
que podrien assenyalar que alguns exemplars 
podrien passar-hi qualque estiu (GOB, 2009)
La població balear reproductora va ser esti-
mada al 2007 en 70-80 exemplars (Palomino, 
2009e), encara que les dades al Parc Natural 
de s’Albufera (arxius ornitològics del Parc Na-
tural de s’Albufera) indiquen fluctuacions a la 
baixa, amb estimacions de mínims poblacio-
nals de 50 parelles al 2005 i 20 al 2007. A partir 
de l’any 1995 al Parc Natural de s’Albufera de 
Mallorca es començà a detectar una petita po-
blació sedentària (Vicens, 2002; Vicens, 2004). 
Encara que la tendència general a Europa és 
d’estabilitat (BirdLife International, 2004), la 
discreció del suís en el període reproductor  
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i les fluctuacions a les quals sembla està sot-
mesa la  població espanyola, fan impossible 
avaluar la seva tendència a la nostra regió (Pa-
lomino, 2009e).

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: Preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Bale-
ares: quasi amenaçada (NT); Catalogació: 
d’interès especial.

Les amenaces més directes són la progressiva 
desaparició de zones humides, la caça incon-
trolada i la pèrdua d’hàbitat per incendis, sali-
nitat, eutrofització i/o contaminació de les ai-
gües (Viada, 2006). La població balear podria 
ser molt sensible a l’alteració de l’hàbitat, pel 
fet que tots els efectius reproductors cone-
guts es troben a un únic espai protegit, el Parc 
Natural de s’Albufera de Mallorca.

Alguns autors assenyalen que pot estar patint 
una major mortalitat als seus quarters d’hiver-
nada africans per mor dels importants perí-
odes de sequera que es donen a las regions 
sahariana i oriental del continent a l’última dè-
cada (Kushlan i Hafner, 2000).

Pere Vicens

Possible: 1 (0,52%)

Probable o Segur: 3 (1,57%)
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Orval
Nycticorax nycticorax

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica amb representació a tots els 
continents exceptuant Austràlia. La població 
del continent europeu és eminentment esti-
val, amb desplaçaments hivernals cap a la part 
subsahariana d’Àfrica, amb algunes poblaci-
ons sedentàries a la conca mediterrània (Del 
Hoyo et al., 1992; Cramp i Simmons, 1977). 
A Espanya es distribueix principalment per les 
zones humides de la conca mediterrànea i de 
la costa sud i també a trams dels cursos mit-
jans i baixos dels rius més importants (Pinilla 
et al., 2003).
A les Illes Balears sols és present com a repro-
ductor a l’illa de Mallorca, encara que hi ha ob-
servacions estivals d’aucells no reproductors 
a Menorca (GOB, 2009).
El seu únic lloc de reproducció conegut a les 
illes Balears és el Parc Natural de s’Albufera. 
Així i tot una part de la població estival cone-
guda és present a la Reserva Natural de s’Al-
bufereta de forma regular, tot i no haver-se 
pogut comprovar la reproducció.

HÀBITAT
L’orval és una espècie eminentment nocturna 
i crepuscular, de dia descansa entre la vege-
tació de les vores de prats inundats i surt a 
alimentar-se de nit. S’alimenta a zones d’ai-
gües relativament obertes (canals, vores de 
llacunes...) amb presència de vegetació. Dins 
la seva dieta hi ha sobretot peixos, així com 
crancs, amfibis i petits vertebrats i macroinver-

tebrats aquàtics, dels quals s’alimenta (Cramp 
i Simmons, 1977).
Es troba sempre lligat a les zones aquàtiques 
amb elevada presència vegetal. De dia dorm 
a les voreres de cursos d’aigües tranquil·les i 
també a aïllades àrees boscoses de tamarells 
Tamarix sp. (com és el cas de s’Albufereta) o 
pins Pinus halepensis, però també ho fa a ma-
tes Pistacia lentiscus i a canya Arundo donax, 
tal com s’observa a s’Albufera. 

FENOLOGIA
Nidifica entre la vegetació, sobretot a arbres 
però també ho ha fet a canyissars i sempre 
als marges de canals. El niu és una plataforma 
feta amb branques i vegetació de la zona. A 
s’Albufera de Mallorca es noten els primers 
símptomes de territorialitat a les darreries de 
febrer o començaments de març i la posta sol 
fer-se dins la primera setmana d’abril (Arxius 
del Parc Natural de s’Albufera). L’orval és una 
espècie colonial, sol pondre entre 3 i 5 ous i 
els polls neixen després d’una incubació d’en-
tre 21 i 22 dies. Solen fer els primers vols als 
36 dies i la maduresa sexual és a partir del 2-3 
anys (Del Hoyo et al., 1992). No coneixem els 
paràmetres reproductius de l’espècie.

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea s’ha calculat entorn de 
les 63.000 i les 87.000 parelles reproducto-
res (BirdLife International, 2004). D’aquestes, 
un mínim 2.698 parelles nidifiquen a Espanya 
(Pinilla et al., 2003). La tendència sembla ser 
estable tant a Europa com a Espanya, encara 
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que amb fortes oscil·lacions interanuals (Pini-
lla et al., 2003; BirdLife International, 2004).
A Mallorca és un sedentari i migrant moderat, 
amb una població hivernant escassa, concen-
trada bàsicament a s’Albufera i l’Albufereta. A 
la resta d’illes és un migrant escàs.
La població estival de Mallorca es reparteix 
entre s’Albufera i s’Albufereta, però solament 
s’ha pogut constatar repetidament la repro-
ducció a la primera de les zones esmentades. 
El nombre de parelles reproductores ha sofert 
importants fluctuacions a la baixa en els dar-
rers anys, possiblement a causa de la presèn-
cia d’alguna colònia de cria no localitzada.

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Bale-
ares: quasi amenaçada (NT); Catalogació: 
d’interès especial.

Les amenaces més directes són la progressi-
va desaparició de zones humides, la caça in-
controlada i la pèrdua d’hàbitat per incendis, 
salinitat, eutrofització i/o contaminació de 
les aigües. Les colònies de cria necessiten la 
protecció d’uns nivells d’aigua constants i són 
molt sensibles a les molèsties (Viada, 2006). 
Com moltes espècies nocturnes, les col·lisions 
amb infraestructures lineals com reixetes de 
filferro i esteses elèctriques i també a les car-
reteres, poden provocar baixes localment. 

Pere Vicens

Possible: 0

Probable o Segur: 3 (1,57%)
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Toret 
Ardeola ralloides

DISTRIBUCIÓ
Espècie monotípica amb una població nidifi-
cant que es reparteix de manera fragmentada 
des de la Península Ibèrica fins la mar d’Aral, 
amb poblacions en el nord i est d’Àfrica. Està 
present també a Madagascar (Del Hoyo et al., 
1992; Cramp i Simmons, 1977). 
A Espanya es distribueix a les zones humides 
més importants de la vessant mediterrània i 
atlàntica d’Andalusia, tot i que de forma més 
dispersa a l’interior. No es presenta com a re-
productor a l’arxipèlag canari (Pérez-Aranda 
et al., 2003).
En el conjunt de les Balears, tan sols cria a l’illa 
de Mallorca, on des de l’any 2000 hi ha una 
petita població nidificant al Parc Natural de 
s’Albufera de Mallorca (Vicens, 2002; Vicens, 
2004, GOB, 2009).
És una espècie no tractada com a reproduc-
tora a l’anterior Atles, ja que la seva primera 
reproducció a Mallorca va tenir lloc al 1997 
(Avellà i Muñoz, 1997, GOB, 2009). 

HÀBITAT
Àrees inundables amb vegetació densa (em-
bassaments, basses, albuferes, canals...) 
d’aigües dolces o salabroses (Del Hoyo et al., 
1992). En les immediacions de la colònia ne-
cessita aigües somes riques en invertebrats 
aquàtics (Pérez-Aranda et al., 2003).
Es tracta d’una espècie colonial que general-
ment nidifica a colònies mixtes amb altres 
ardeids. A la zona d’estudi utilitza preferent-
ment bosquets densos (ocasionalment vege-

tació palustre) propers a punts d’aigua o en 
les seves voreres.

FENOLOGIA
Construeix el niu a arbres o a canyissars sobre 
una plataforma feta amb vegetació de la zona, 
sense folrar o entapissat de forma molt sim-
ple.
Els primers exemplars procedents d’Àfrica es 
detecten els darrers dies de març i la primera 
desena d’abril (GOB, 1986-2008), mentre que 
les primeres conductes nupcials es noten a 
mitjan maig, i els nius es detecten majoritàri-
ament a inicis de juny. Els joves comencen a 
observar-se cap a mitjans de juliol (Arxius orni-
tològics del Parc Natural de s’Albufera). 
En les poblacions mallorquines es desconeix 
gran part de la seva biologia reproductiva i 
paràmetres com la productivitat o l’èxit repro-
ductor. 

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea s’estima entre les 18.000 
i les 27.000 parelles reproductoras (BirdLife 
International, 2004), mentre que la població 
espanyola ha estat avaluada en 850-1.100 pa-
relles al 2001 (Pérez-Aranda et al ., 2003).
Considerada una espècie migrant escassa o 
rara a les Balears, essent a Mallorca un estival 
rar (GOB, 2009).
A nivell europeu sembla estar patint un mo-
derat declivi (BirdLife International, 2004), 
mentre que a Espanya es detecta una lleugera 
expansió territorial la darrera dècada, difícil 
d’avaluar en termes quantitatius a causa del 
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fort caràcter fluctuant de les colònies (Pérez-
Aranda et al., 2003).
La població nidificant de s’Albufera és molt 
petita i amb fluctuacions puntuals, si bé sem-
bla mostrar certa estabilitat.

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: quasi amenaçada 
(NT); Libro Rojo de los Vertebrados de las 
Baleares: en perill (EN); Catalogació: en pe-
rill d’extinció.

Les amenaces més directes són la progressi-
va desaparició de zones humides, la caça in-
controlada i la pèrdua d’hàbitat per incendis, 
salinitat, eutrofització i/o contaminació de les 
aigües. Són molt sensibles a les molèsties i a 
les alteracions dels nivells hídrics a les colònies 
de cria (Madroño et al., 2004).
A nivell local, els principals problemes per a 
l’espècie podrien derivar de l’escassa mida 

poblacional, del fet que aquesta població es 
trobi en una única localitat (Parc Natural de 
s’Albufera de Mallorca) i del caràcter fluctu-
ant i sensible d’aquesta espècie al canvi en els 
nivells hídrics.

Catalina Sebastiá

Possible: 0

Probable o Segur: 2 (1,05%)
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Esplugabous
Bubulcus ibis

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica amb representació irregular 
a tots els continents, excepte a l’Antàrtida. La 
població europea, formada per la subespècie 
nominal, es concentra als voltants de l’àrea 
mediterrània, des de Portugal fins al mar Caspi 
i des del  sud de França al Magrib (Del Hoyo et 
al., 1992; Cramp i Simmons, 1977). 
L’esplugabous és una espècie que recentment 
ha esdevingut reproductora a les Illes Balears. 
De fet, la seva reproducció va ser documen-
tada a partir de 1997 al Parc Natural de s’Al-
bufera de Mallorca. A l’anterior Atles d’aucells 
nidificants de Mallorca i Cabrera (1983-1994) 
sols s’esmenta una dada de comportament 
nupcial en 1991 (Avellà i Muñoz, 1997). A Me-
norca ha criat una petita població als afores de 
Ciutadella en el 2006 i el 2008 hi ha una dada 
d’almanco un poll a una colònia. Es va repro-
duir accidentalment a Formentera l'any 1997 
(GOB, 2009). 

HÀBITAT
Aquesta espècie cria en colònies monoespe-
cífiques o mesclades amb d'altres espècies. 
Utilitza com a substrat de nidificació sobretot 
arbres, i ocasionalment canyissars, sempre a 
zones lligades a l'aigua (zones humides, llacu-
nes). El niu és una plataforma que construeix 
amb branques i vegetació dels voltants. 
Es coneixen diverses colònies de cria a l'illa de 
Mallorca. L'any 2005 es va establir una colònia 
(que va fracassar) a les basses de Son Navata, 
Felanitx, on es van construir 7 o 8 nius sobre 

un ametller mort a una illeta envoltada d’ai-
gua (Jaume Adrover, com. pers.).  
És una espècie molt adaptable en quant a ali-
mentació, i és veu fàcilment fora de les zones 
humides, amb freqüència acompanyant els 
herbívors domèstics i salvatges mentre pas-
turen. S’alimenta de petits vertebrats (peixos, 
crancs...) i de macroinvertebrats terrestres 
(Cramp i Simmons, 1977; Vicens, 2002; Vicens, 
2004; Salazar et al., 2005). Es pot veure a la 
majoria de zones humides de Mallorca i, amb 
facilitat, arreu dels camps on hi hagi ovelles, 
cavalls i vaques. És habitual trobar-lo encal-
çant els tractors que llauren i també a l’aboca-
dor de Son Reus (Palma).  

FENOLOGIA
A darreries de febrer o començaments de 
març ja es noten els primers símptomes de 
territorialitat (coloració vermella al bec i a 
les cames) i la posta sol fer-se dins la primera 
setmana d’abril (Arxius  Ornitològics del Parc 
Natural de s’Albufera de Mallorca, 2007). Pon 
entre 2 i 5 ous i els polls neixen després d’una 
incubació de 22-26 dies. Volen als 30 dies (Del 
Hoyo et al., 1992). La colònia que es va instal-
lar a Son Navata el 2005 i va fracassar, va ser 
molt tardana. Varen construir els nius a finals 
d’abril, el juny es veien còpules i els adults co-
vaven encara al juliol i primers d’agost (Jaume 
Adrover, com. pers.). 

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea s’ha estimat en 54.000-
150.000 parelles amb tendència a un incre-
ment poblacional (BirdLife International, 
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2004). La població espanyola està xifrada en 
unes 64.000 parelles (Garrido, 2003).
És un sedentari moderat a Mallorca i escàs a 
Menorca. A Eivissa i Formentera és un migrant 
i hivernant escàs (GOB, 2009). La població hi-
vernant de Mallorca ha augmentat espectacu-
larment en els darrers 15 anys,  i des del 1997 
cria al Parc Natural de s’Albufera de Mallorca, 
on el nombre de parelles reproductores ha 
crescut, encara que de manera irregular (Vi-
cens, 2004; Arxius  Ornitològics del Parc Natu-
ral de s’Albufera de Mallorca, 2007), i podrien 
existir alguns nuclis reproductors no detec-
tats. La tendència és clara cap a un augment 
de la població hivernant i, molt probablement, 
a establir-se nous nuclis reproductors en el fu-
tur.

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 

Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-
res: preocupació menor (LC);  Catalogació: 
d’interès especial.

Les amenaces més directes són les molèsties 
a les colònies de cria, la caça incontrolada i la 
contaminació dels camps de conreus (i per 
tant, de la seva alimentació) amb insecticides 
i/o productes fitosanitaris (Del Hoyo et al., 
1992).

Pere Vicens

Probable o Segur: 3 (1,57%)

Possible: 2 (1,05%)
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Agró blanc
Egretta garzetta

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica que és present a la major 
part de l’Àfrica sub-sahariana, la península arà-
biga, el sud i sud-est asiàtic, Japó i les illes més 
grans d’Oceania. A Europa ocupa una àrea dis-
persa i fragmentada a la conca mediterrània i 
de les àrees del mar Negre, Caspi i d’Aral (Del 
Hoyo et al., 1992; Cramp i Simmons, 1977).
A Espanya semblen existir dues poblacions aï-
llades entre si, una oriental a la conca mediter-
rània i cantàbrica, i una altra occidental a l’oest 
peninsular i la conca sud-atlàntica. Les dues 
semblen haver augmentat la seva distribució 
durant els darrers 30 anys (Garrido, 2003).
A les Illes Balears únicament es reprodueix a 
Mallorca, tot i que es comporta com un esti-
val no reproductor a Menorca i a Eivissa (GOB, 
2009). 
Des de l’any 1996 s’instal·la una població nidifi-
cant al Parc Natural de s’Albufera de Mallorca, 
l’única localitat de cria coneguda a Mallorca 
(Avellà i Muñoz, 1997; Vicens, 2004). 
No està present com a reproductor al Parc Na-
cional de Cabrera.

HÀBITAT
Espècie molt adaptable a quasi tots els ambi-
ents aquàtics: deltes, llacunes litorals, trams 
fluvials d’aigües manses, embassaments, llacs, 
arrossars i també a la costa (Cramp i Simmons, 
1977).
L’espècie es pot detectar a zones humides 
grans, desembocadures de torrents, petites 
basses de poca profunditat o fins i tot a la 

costa on va amb freqüència per alimentar-se, 
però per ubicar les colònies de cria selecciona 
boscos de galeria o vegetació halòfila emer-
gent sobre o molt a prop de l’aigua, sempre 
que hi hagi làmines d’aigua poc profundes on 
trobar peixos i invertebrats amb els quals ali-
menta el polls.

FENOLOGIA
És una espècie colonial, que fa un niu que 
és una plataforma prima i simple feta amb 
branques i vegetació de la zona. Les colònies 
d’agró blanc de Mallorca són colònies mixtes 
amb altres espècies d’agrons de petita mida.
El més habitual és que la posta sigui de 4 ous, 
tot i que varia entre 2 i 6. Els polls, que són 
seminidícoles, neixen després d’una incubació 
de 21-25 dies i ja volen als 40-45 dies (Harrison, 
1983; Del Hoyo et al., 1992). A s’Albufera co-
mença a criar a darreries de març o comença-
ments d’abril i s’observen polls al niu des de 
mitjans del mes d’abril (GOB, 1986-2008).
No tenim informació de la majoria de paràme-
tres reproductius de la població mallorquina.

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea està estimada entre 
61.000 i 72.000 parelles reproductores (BirdLi-
fe International, 2004), mentre que a Espanya 
el nombre de parelles és d’unes 10.400, la ma-
jor població reproductora de l’oest d’Europa 
(Garrido, 2003).
És un estival no nidificant i hivernant escàs a 
Menorca, Eivissa i Formentera, mentre que a 
Mallorca és un reproductor escàs i hivernant 
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moderat. És un migrant moderat a totes les 
illes (GOB, 2009).
A Mallorca es calcula una població mínima de 
140 parelles l’any 2008 (GOB, 2009), amb una 
tendència positiva des de 1996, tot i que amb 
fluctuacions importants alguns anys.

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Bale-
ares: quasi amenaçada (NT); Catalogació: 
d’interès especial.

Les amenaces més directes que pateix aques-
ta espècie són la progressiva dessecació i desa-
parició de zones humides, la caça incontrolada 
i la pèrdua d’hàbitat per incendis, salinitat, eu-
trofització i/o contaminació de les aigües. Les 
colònies de cria són molt sensibles a les mo-
lèsties de tot tipus (Garrido, 2003). També les 
variacions en els règims hídrics i en la qualitat 

de l’aigua poden afectar de forma important 
l’espècie per la pèrdua de preses potencials 
(Bartolomé et al., 1997). 

Pere Vicens

Probable o Segur: 3 (1,57%)

Possible: 0



ATLES DELS AUCELLS NIDIFICANTS
DE MALLORCA I CABRERA, 2003-2007

100

Agró roig
Ardea purpurea

DISTRIBUCIÓ
Espècie monotípica que es distribueix pel 
Paleàrtic occidental, del nord d’Àfrica i fins a 
l’est del Kazajstàn, Iran, Àfrica subsahariana, 
excepte la part més occidental, i les illes de 
Cap Verd. 
A Europa és principalment estival i ocupa els 
països mediterranis i el centre del continent. 
L’hivern el passa a Àfrica, al sud del Sàhara (Del 
Hoyo et al., 1992; Cramp i Simmons, 1977). 
L’única població nidificant està situada al Parc 
Natural de s’Albufera (Avellà i Muñoz, 1997; 
Arxius del Parc Natural de s’Albufera de Ma-
llorca, 2009) amb observacions habituals a les 
zones humides d’Alcúdia i a s’Albufereta.

HÀBITAT
Ocupa àrees inundades d’aigua dolça i de poca 
fondària envoltades de vegetació densa (Del 
Hoyo et al., 1992; González-Martín in Estrada 
et al., 2004).
És habitual observar-lo pescant a basses, lla-
cunes i canals d’aigua dolça o salabrosa, amb 
presència de vegetació helòfita a les voreres 
que aprofita per mimetitzar-se i passar desa-
percebut.

FENOLOGIA
Present des de mitjans març fins a mitjans 
d’octubre (Vicens, 2002). La posta té lloc a dar-
reries d’abril o inicis de maig i els primers joves 
ja es poden veure dins la primera quinzena de 
juliol (Arxius del Parc Natural de s’Albufera de 

Mallorca, 2009). Espècie colonial, fa els nius a 
illes de canyissars densos, envoltades d’aigües 
permanents i relativament fondes, sobre una 
plataforma feta amb vegetació de la zona (Ar-
xius del Parc Natural de s’Albufera de Mallor-
ca, 2009). Pon entre 2 i 8 ous i els polls neixen 
després d’una incubació de 25-27 dies. Volen 
als 45-50 dies (Del Hoyo et al., 1992). 

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea ha estat avaluada entre 
50.00 i 100.00 parelles. La major part de la 
població nidifica a Rússia, on no es coneixen 
les mides de les poblacions. La seva tendència 
sembla ser cap a una disminució. 
La població espanyola està situada als voltants 
de les 2.000 parelles, amb fluctuacions en fun-
ció dels nivells dels recursos hídrics. Dues zo-
nes concentren la major part de la població, la 
zona de Doñana (i maresmes del Guadalquivir) 
i el delta de l’Ebre (Giménez i Aguirre, 2003).
És un estival rar a Mallorca i un migrant escàs 
a la resta de les illes (GOB, 2009). Els darrers 
anys alguns exemplars passen l’hivern de ma-
nera aïllada i irregular a s’Albufera (Vicens, 
2002).
La població nidificant està sotmesa a fluctu-
acions importants que van des de les 120 pa-
relles fins a les 60 (Arxius del Parc Natural de 
s’Albufera de Mallorca, 2009).

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: preocupació menor 
(LC); Libro Rojo de los Vertebrados de las 
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Baleares: quasi amenaçada (NT); Cataloga-
ció: d’interès especial. 

En general, les amenaces més directes són la 
progressiva desaparició de zones humides, la 
caça incontrolada i la pèrdua d’hàbitat per in-
cendis.
Talment com altres agrons, es podria haver 
beneficiat de les mesures contra el foc al parc. 
A curt termini, l’augment de la salinitat i la eu-
trofització i/o contaminació de les aigües po-
den ser un problema a s’Albufera de Mallorca. 
També són sensibles a les molèsties i a les alte-
racions dels nivells hídrics a les colònies de cria 
(Madroño et al., 2004; Viada, 2006).
L’ús abusiu i indiscriminat de plaguicides ha 
estat en el passat un factor d’amenaça local-
ment important, i causa principal de la seva 
dràstica disminució al Delta de l’Ebre a princi-
pis de la dècada del 1970 igual que a les mares-
mes del Guadalquivir.

Les sequeres a les seves àrees d’hivernada a 
l’Àfrica subsahariana poden afectar negati-
vament la població reproductora europea als 
anys següents (Giménez Ripoll, 2003).

Catalina Sebastià

Possible: 1 (0,52%)

Probable o Segur: 1 (0,52%)
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Milà reial
Milvus milvus

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica amb una àrea de distribu-
ció mundial molt reduïda, limitada al Paleàrtic 
occidental, on es troba exclusivament al con-
tinent europeu, nord d’Àfrica i algunes illes at-
làntiques (Cramp i Simmons, 1980). 
A les Illes Balears cria l’espècie nominal, pre-
sent a Mallorca i Menorca. A Mallorca actual-
ment ocupa la franja central de la Serra de Tra-
muntana a la seva vessant sud, entre Esporles 
i Selva. El 2008 una parella s’ha instal·lat a les 
muntanyes d’Artà i una altra a Llucmajor, on 
no es coneixia la seva nidificació d’ençà dels 
anys 80.

HÀBITAT
Com a nidificant ocupa zones forestals, boscos 
i camps amb arbres dispersos, preferentment 
a zones muntanyenques. A l’hivern està pre-
sent a camps oberts, com camps de conreus 
i garrigues, amb freqüència a prop d’edificis 
i masses d’aigua. Forma dormidors comunals 
(De Juana, 1989; Cramp i Simmons, 1980).
La milana requereix espais oberts per a loca-
litzar aliment, principalment tanques i semen-
ters amb conreus de secà, preferiblement amb 
ramat en règim extensiu. L’espècie freqüenta 
alguns carnatges utilitzant amb intensitat les 
zones properes (Adrover i Muñoz, 2007). Per 
a la nidificació tria garriga (Cneoro tricocci-Ce-
ratonietum siliquae) amb cobertura de pinar, 
normalment a comellars estrets o taques de 
pinar aïllat.

FENOLOGIA
Emplaça el niu sobre pins (Pinus halepensis) 
alts, d’entre 7 i 14 metres d’alçada.
Els festejos de l’espècie comencen a principis 
de febrer, encara que a mitjans de gener al-
guns adults ja es poden mostrar actius. La ma-
joria de postes conegudes entre 2000 i 2008 
es van concentrar entre el 14 i el 21 de març, 
però algunes parelles joves han post a primers 
de maig.
La incubació dura 31 dies i els joves romanen 
al niu uns 50 dies (Cramp i Simmons, 1980). El 
període de dependència dels adults dura en-
tre 3 i 5 setmanes. A l’illa comença a reprodu-
ir-se al tercer o quart any de vida, encara que 
s’han documentat reproduccions amb èxit al 
segon any.

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La darrera estima poblacional mundial és de 
19.000-25.000 parelles (BirdLife International, 
2004). S’estima la població de l’estat espanyol 
en  1.900-2.700 parelles (Viñuela, 2003). 
A la zona mediterrània les seves poblacions 
han patit forts descensos, especialment les 
poblacions insulars (Viñuela, 1996). És a prop 
de l’extinció a Sardenya, Sicília i les Illes Bale-
ars. A l’estat espanyol s’ha registrat un sever 
declivi entorn al 43% entre 1994 i 2003.
La població mallorquina s’estima al voltant de 
100-110 exemplars: 40 adults i prop de 60-70 
immadurs. Actualment la població reproduc-
tora s’ha estabilitzat en 19-20 parelles, experi-
mentant una recuperació lenta però constant 
respecte al període 1999-2003.
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CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: en perill (EN); Libro 
Rojo de los Vertebrados de las Baleares: en 
perill crític (CR); Catalogació: en perill d’ex-
tinció.

A Mallorca el descens és atribuïble a una alta 
taxa de mortalitat relacionada amb l’ús il·legal 
de verí emprat per al control de salvatgina 
als vedats de caça. La mortalitat adulta no es 
coneix de manera precisa, encara que sembla 
alta, essent el factor més preocupant. Dins el 
període 2000-2007 s’han localitzat a Mallor-
ca 41 milanes mortes, 23 d’elles enverinades 
(56%) i 7 electrocutades (17%) com a causes 
més importants (Adrover i Muñoz, 2007). L’es-
pècie disposa d’un Pla de Conservació aprovat 
l’any 2000 i recentment s’ha aprovat un Pla de 
Recuperació. A l’estat espanyol, la minva de la 
població ha coincidit amb un ressorgiment de 
l’ús il·legal de verí (Viñuela, 2003) i es calcula 
que entre 1990 i 2005 en podrien haver mort 

fins a 14.500 exemplars (WWF/Adena, 2008). 
La persecució directa per dispars i l’electrocu-
ció són altres causes de mortalitat importants. 
El procés d’urbanització i transformació dels 
espais agraris i ramaders, especialment intens 
a l’àrea de distribució actual de la milana, ame-
naça en convertir-se en el problema més greu 
per la seva conservació de cara al futur.

Jaume Adrover

Probable o Segur: 5 (2,62%)

Possible: 5 (2,62%)
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Miloca
Neophron percnopterus

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica que a Europa i Àsia es dis-
tribueix per l’àrea circummediterrània, Orient 
mitjà, centre d’Àsia i Índia. Ocupa també el 
sud del Sàhara i zones seques d’Àfrica de l’est 
i del sud. És present a les illes de Cap Verd i les 
Illes Canàries. La major part de les poblacions 
paleàrtiques hivernen a l’Àfrica subsahariana. 
Les àrees d’hivernada conegudes al continent 
europeu es troben a Doñana, Extremadura i 
l’illa de Menorca (Donazar, 1993, 2004).
La població espanyola de la Península Ibèrica 
i les Balears es correspon amb la subespècie 
nominal, mentre que a les Canàries cria la sub-
espècie majorensis. Per la Península està molt 
distribuïda excepte per àmplies zones poc 
abruptes de l’interior i les zones més àrides de 
la costa Mediterrània (Donázar, 2003).
A les Illes Balears nidifica a Menorca i Mallor-
ca, i és absent a les Pitiüses. A Mallorca sols 
es coneix una parella a les muntanyes d’Artà, 
amb avistaments regulars els darrers anys i 
reproducció confirmada el 2005. Així i tot, la 
seva presència a la Península de Llevant no 
és nova, segons es desprèn del coneixement 
d’alguns pagesos vells. A Pollença, on s’han 
donat el gruix de les observacions entre 1986 
i 2005 s’ha comprovat la seva reproducció en 
4 ocasions entre 1993 i 2002 (Viada i Rebas-
sa,1994; Adrover, 2005), encara que no s’ha 
tornat a observar cap parella establerta en els 
darrers 8 anys.

HÀBITAT
Cria a espadats independentment del substrat 
rocós (Ceballos i Donázar, 1989). A Menorca 
usa barrancs i penyals, emprant covetes i bal-
mes per emplaçar el niu (De Pablo, com pers). 
Les zones de reproducció conegudes a Mallor-
ca es localitzen a cingles i penyals de gran al-
çada, molt inaccessibles, poc freqüentats per 
l’home i amb garriga baixa. S’alimenta a espais 
oberts i zones muntanyenques on hi ha besti-
ar en règim extensiu o cabres orades.

FENOLOGIA
No es disposa de dades de posta i naixement 
de polls, sols dades d’un poll el 5 de setembre 
de 2005 a prop del niu. És una espècie que tant 
pot realitzar la posta al març com al maig (De 
Pablo, com pers). Manca de l’illa de Mallorca 
a l’hivern. Els primers avistaments solen regis-
trar-se a finals de gener, els més primerencs, i 
al febrer. Els territoris són abandonats a finals 
d’estiu tant pels adults com pels joves. La ma-
joria d’observacions de l’espècie corresponen 
a exemplars adults. Sigui com sigui, sembla 
clar que les zones d’hivernada es troben fora 
de l’illa (Adrover, 2005).

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població mundial s’ha avaluat entre 21.000 
i 60.200 parelles amb una clara tendència al 
declivi (BirdLife International, 2009). El con-
tingent europeu s’ha estimat entorn de les 
3.400 parelles (BirdLife International, 2004), 
també amb una tendència al declivi genera-
litzat. L’Estat espanyol compta amb la major 
població del Paleàrtic Occidental amb 1.320-
1.475 parelles censades (Donazar, 2004). La 
tendència dels darrers 20 anys també és de 
clar declivi (Donazar, 2004) i s’ha estimat una 
reducció del 25% els darrers 15 anys (WWW/
Adena, 2008).
A Menorca hi ha unes 50 parelles territorials 
(GOB, 2009) que es troben estables d’ençà 
el 2004. A Mallorca les dades indiquen que la 
població no deu haver superat les 2 parelles 
dins els darrers 25 anys. Sembla que al segle 
XX l’espècie ha estat sempre escassa, segons 
es desprèn dels autors antics (Adrover, 2005). 
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La tendència d’aquesta petitíssima població 
és difícilment avaluable, encara que la pèrdua 
de la parella que ha nidificat a Pollença a la dè-
cada dels 90 deixa clar que l’espècie es troba a 
un pas de la desaparició. Dins el període d’ela-
boració de l’Atles 2003-2007 s’ha comprovat 
una sola reproducció.

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: en perill (EN); Libro 
Rojo de los Vertebrados de las Baleares: en 
perill (EN). Catalogació: vulnerable (VU).

És molt vulnerable a l’ús de verí al medi natu-
ral. Entre 1990 i 2005 s’han comptabilitzat fins 
a 144 exemplars enverinats a Espanya i se n'es-
tima el nombre total en més de 2.800 (WWW/
Adena, 2008). Aquesta causa ha estat identifi-
cada a Menorca i podria haver-la afectat a Ma-
llorca, essent un dels factors negatius de cara 
a una possible recuperació. Les molèsties a 

zones de nidificació, la pèrdua d’espais rurals 
ben conservats i la persecució humana serien 
els principals factors limitants per a l’espècie. 
La miloca té un Pla de Recuperació aprovat per 
la Conselleria de Medi Ambient. Les mesures 
contra l’ús il·legal de verí, els carnatges per ne-
cròfags, el manteniment de cabana ramadera 
en règim extensiu i la protecció efectiva dels 
principals hàbitats de nidificació i alimentació 
podria beneficiar-la.

Jaume Adrover

Possible: 0

Probable o Segur: 1 (0,52%)
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Voltor negre
Aegypius monachus

DISTRIBUCIÓ
Viu al sud del Paleàrtic, des de la Península Ibè-
rica fins a Xina. A la Mediterrània la població 
està molt fragmentada, i es troba a la Penínsu-
la Ibèrica, les Illes Balears, els Balcans, Grècia i 
Turquia (Del Hoyo et al., 1994). Mallorca man-
té actualment l’única població insular del món 
(Tewes, 2005).

HÀBITAT
El seu hàbitat de cria a Espanya sembla de-
terminat per la presència de sistemes munta-
nyencs de caràcter mediterrani amb masses 
forestals ben desenvolupades (De la Puente 
et al., 2007). A Mallorca la població existent 
ha patit un arraconament en les darreres dè-
cades, quedant confinada gairebé de forma 
exclusiva a la vessant marítima de la Serra 
de Tramuntana. Per alimentar-se, a Mallorca 
el seu hàbitat típic el constitueixen les grans 
àrees obertes sense vegetació o amb vegeta-
ció baixa (carritxar), sobretot, de la Serra de 
Tramuntana. Tot i això, es pot veure arreu de 
l’illa, sobretot a la Marina de Llucmajor i al Pla 
de Mallorca, especialment quan a l’estiu hi ha 
mortaldat de conills a causa de la mixomatosi. 
A més a més hem de destacar com a particula-
ritat mallorquina la utilització de l’hàbitat lito-
ral per a la nidificació.

FENOLOGIA
Espècie sedentària a Mallorca, i divagant a la 
resta d’illes (GOB, 2009). Generalment cons-
trueix un niu de branques a sobre d’un pi, als 

espadats marins de la Serra de Tramuntana. 
Tot i això, s’han localitzat alguns nius ubicats a 
l’interior de la Serra (Tewes, 2005). La posta de 
l’únic ou té lloc el mes de febrer, i la incubació 
dura uns 50-55 dies (Cramp i Simmons, 1980). 
El poll arriba a volar l’agost (CAP, 1992).

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població mundial ha estat xifrada en 7.200-
10.000 parelles (Birdlife International, 2009), 
de les quals Àsia en manté la major part (5.500-
8.000). Tot i que algunes poblacions europees 
estan incrementant la seva mida, en conjunt 
l’espècie sembla experimentar un declivi 
progressiu marcat per la minva de les grans 
poblacions asiàtiques (Birdlife International, 
2009). La població espanyola, en clara evolu-
ció positiva des de la primera estima l’any 1973 
(206 parelles, Hiraldo, 1974) fou xifrada l’any 
2006 en 1.845 parelles, amb les majors colòni-
es a Càceres, Ciudad Real i Àvila (De la Puente 
et al., 2007). A Mallorca, a principis dels anys 
1980, va estar a punt d’extingir-se, amb una 
població d’una vintena d’exemplars. El pro-
grama de recuperació iniciat pel Govern de 
les Illes Balears, amb la col·laboració d’altres 
institucions, ha aconseguit elevar la població 
fins als 123 exemplars censats el 2008 (BVCF, 
2009). L’any 2007 es localitzaren 11 parelles 
territorials, totes elles a la zona nord-oriental 
de la Serra de Tramuntana, i només va arribar 
a volar un poll, (GOB, 1986-2008). La tendèn-
cia  poblacional és positiva, tot i que l’èxit re-
productor i la productivitat són dels més bai-
xos en relació a la mitjana espanyola (Tewes, 
2005; De la Puente et al., 2007).
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CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: quasi amenaçada (NT); Libro Rojo 
de las Aves de España: vulnerable (VU); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-
res: vulnerable (VU); Catalogació: d’interès 
especial.

La principal causa de mortalitat no natural 
d’aquesta espècie a nivell global és l’enverina-
ment, en ingerir esquers col·locats per a l’eli-
minació de depredadors. La mort per dispar i 
la destrucció de nius també afecten l’espècie 
(Birdlife International, 2009). A Mallorca, l’en-
verinament fou probablement la causa que 
col·locà aquesta espècie al llindar de l’extinció 
insular. Aquest problema segueix afectant la 
població mallorquina: es localitzaren 12 baixes 
per aquesta causa els anys 1990 (Viada, 2006), 
el 2003 es localitzà un altre exemplar enve-
rinat (Tewes, 2005), i dos més el 2006 (GOB, 
1986-2008). El constant increment d’excursi-
onistes als llocs més recòndits de la Serra de 
Tramuntana pot fer fracassar algunes parelles 

(Tewes, 2005). La caça major de cabres amb 
utilització de munició de plom pot generar ca-
sos d’intoxicació per plumbisme (un exemplar 
mort per aquesta causa l’any 2004; Tewes, 
2005). La degradació de l’hàbitat, principal-
ment d’alimentació, també s’apunta com a 
possible amenaça (Viada, 2006).

Antoni Muñoz

Probable o Segur: 7 (3,66%)

Possible: 0
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Arpella
Circus aeruginosus

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica d’àmplia distribució per 
ambdós hemisferis, especialment en les zones 
temperades (Thiollay, 1994).
A Espanya es troba principalment localitzat al 
voltant de les conques fluvials de l’Ebre, Du-
ero, Tajo i Guadiana. És absent en la majoria 
de zones humides de la vessant mediterrània 
on només es coneixen nuclis importants en els 
Aiguamolls de l’Empordà (Girona) i s’Albufera 
de Mallorca (Molina i Martínez, 2008).
A les Illes Balears tan sols cria a Mallorca, i con-
cretament al Parc Natural de s’Albufera (Ave-
llà i Muñoz, 1997). Es coneix la reproducció 
ocasional alguns anys en altres zones de Ma-
llorca com la Reserva  Natural de S’Albufereta 
(Rebassa, 1994).

HÀBITAT
Espècie lligada a zones humides amb vegeta-
ció palustre i en menor mesura a zones de cul-
tiu de cereal (Molina i Martínez, 2008). 
Encara que durant la realització d’aquest Atles 
només es va detectar cria segura al  Parc Na-
tural de S’Albufera de Mallorca, es detecten 
exemplars de l’espècie en època apropiada 
per la reproducció en zones de cultius de secà 
de l’interior de Mallorca (Maria de la Salut, 
Santa Margalida), fet que alguns autors asse-
nyalen com una expansió recent (Martínez et 
al. 1993; Molina i Martínez, 2008).

FENOLOGIA
Les parades nupcials i cants territorials s’inici-
en a finals de gener, sent més patents al llarg 
de febrer, encara que es presenta certa varia-
ció interanual.
La construcció de nius, que ubica entre la ve-
getació palustre, i l’inici de la posta tenen lloc 
durant el mes de març i principis d’abril, amb 
presència de polls en el niu des de la segona 
desena de maig. Entre els darrers dies de maig 
i principis de juny s'observen els primers vols 
(Arxius del Parc Natural de s’Albufera de Ma-
llorca).
Durant 2006 es realitzà un seguiment sobre 
parelles reproductores a les Illes Balears, amb 
el qual es va poder calcular una productivitat 
de 1.71 polls/parella (n =14), i una taxa de vol 
de 2.67 polls/niu (n = 9) (Molina i Martínez, 
2008).

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea s'estima en 93.000-
140.000 parelles (BirdLife International, 
2004), mentre que la població reproductora 
espanyola està xifrada en 1.149-1.494 parelles 
en 2006 (Molina i Martínez, 2008)
La població del Parc Natural de s’Albufera 
ha tingut un seguiment gairebé constant des 
de 1988, quan es censaren 5 parelles (Vicens, 
2004). Des de llavors la població ha crescut 
de manera lenta però constant amb un rang 
de 14-18 parelles en el Cens Nacional de 2006 
(Molina i Martínez, 2008) .
La detecció d'exemplars de l’espècie en llocs 
apropiats per a la reproducció i en l’època 
adequada (Reserva Natural de s’Albufereta, 
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cultius cerealístics de Maria de la Salut i San-
ta Margalida, Salobrar de Campos) podria 
ser conseqüència del progressiu augment 
dels efectius a s’Albufera  (Molina i Martínez, 
2008).

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Llibre Vermell dels Vertebrats Balears: vul-
nerable (VU); Catalogació: d'interès espe-
cial.

Tot i l’augment de població dels darrers anys, 
l’àrea de reproducció de l’arpella a Balears 
es troba molt concentrada (una única zona) i 
ocupa un hàbitat molt sensible a la seva altera-
ció, com són les zones humides. La degradació 
d'altres zones que podrien aixoplugar noves 
colonitzacions (Albufera d'Es Grau i Son Bou 
a Menorca;  Prat de Sant Jordi i es Salobrar de 

Campos a Mallorca) pot limitar notablement 
la seva expansió (Viada, 2006). 
Es desconeixen encara paràmetres bàsics de 
la població com les àrees de dispersió juvenil, 
àrees de campeig durant i després de la repro-
ducció, taxes de mortalitat, així com la capaci-
tat de càrrega del Parc Natural de S’Albufera, 
principal nucli de l’espècie.
El seguiment de la població a aquesta locali-
tat  així com a d'altres àrees on s’han detectat 
aus en període reproductor, podria establir les 
bases per  realitzar les tasques oportunes de 
conservació que permetin l’assentament de 
nous nuclis de cria, amb l’objectiu de reduir el 
risc que suposa tenir tota la població balear 
concentrada en un sol punt. 

Pere Vicens

Possible: 2 (1,05%)

Probable o Segur: 4 (2,09%)
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Arpella cendrosa
Circus pygargus

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica amplament distribuïda 
pel Paleàrtic occidental fins al centre d’Àsia 
(Cramp i Simmons, 1980). A Espanya es tro-
ba present com a reproductora a tot l’estat, 
malgrat és escassa al sud-est i molt rara a la 
vessant atlàntica de la Serralada Cantàbrica 
(García i Arroyo, 2003).
A les Illes Balears es presenta la subespècie 
nominal. La presència a Mallorca com a repro-
ductora ha estat irregular, sent la primera cita-
ció de cria coneguda a l’illa la que es va obser-
var l’any 1967, quan es va trobar un niu amb 
5 polls, al Salobrar de Campos, dels quals tres 
arribaren a volar (Avellà i Muñoz, 1997). La 
següent nidificació comprovada va tenir lloc 
a Vilafranca de Bonany, al Pla de Mallorca, la 
primavera de 2001, quan un agricultor va tro-
bar un niu amb 5 ous a un camp de cereals que 
no arribaren a eclosionar (Mayol i Cayuela, 
2002). Hi ha hagut noves cites de reproducció 
el 2003 (Adrover, 2004b), i el 2004 (Adrover et 
al., 2005). Hi ha una sola cita de reproducció a 
Eivissa l’any 1977.

HÀBITAT
Els alts herbassars i la vegetació de les zones 
humides constituïen el seu hàbitat de cria ori-
ginal. La transformació i dessecació d’aquests 
espais motivà una adaptació als camps de ce-
reals, més marcada a les zones més meridio-
nals de la seva àrea de distribució (Krogulec, 
1997). A la Península Ibèrica un 85% del seu hà-
bitat de nidificació el constitueixen els cultius 

de cereals, principalment blat i civada (Arroyo 
i Castaño, 1997). A Mallorca ha nidificat al Pla 
de Lanzell, un zona extensa on prop del 95% 
de la seva superfície es dedica al conreu de ce-
reals, pràcticament no hi ha arbres i els relleus 
són suaus.

FENOLOGIA
Amb les escasses dades de què es disposa dins 
el període d’estudi referents al 2003 - 2004 po-
dem dir que les postes es produeixen durant 
la primera quinzena del mes de maig, amb un 
nombre d’ous que oscil·la entre 2 i 5, i amb un 
èxit reproductor d’entre 2 i 4 polls volanders 
(obs. pers.).
Els nierons localitzats són jaços de tiges del 
mateix conreu situats en terra i el  substrat de 
nidificació és un mestall d’ordi, blat i civada o 
únicament blat (obs. pers).

POBLACIÓ I TENDÈNCIA 
A Europa s’ha estimat una població d’entre 
35.000 i 65.000 parelles amb un moderat in-
crement (BirdLife International, 2004). A l’es-
tat espanyol el darrer cens de l’espècie efec-
tuat al 2006 va donar xifres de 6.093-7.389 
parelles (Arroyo i García, 2007). A Mallorca 
es considera una espècie migrant escassa 
amb reproducció accidental (GOB, 2009). No 
s’han tornat a registrar dades de nidificació 
d’ençà de 2004, tot i produir-se avistaments 
d’exemplars a la zona de nidificació en època 
reproductora. No s’han detectat més de dues 
parelles durant cap dels anys en què s’ha do-
cumentat la reproducció.
A les Illes Balears es comporta com a migrant 
escàs (GOB, 2009).

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las aves de España: vulnerable (VU); Li-
bro Rojo de los Vertebrados de las Balea-
res: no avaluada; Catalogació: vulnerable 
(VU)

Les principals amenaces deriven de la seva 
estreta dependència dels cultius cerealistes 
(García i Arroyo, 2003). La mecanització de les 
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tasques agrícoles i la introducció de noves va-
rietats de cultiu més primerenques ha empit-
jorat la situació de l’espècie (Pomarol i Bonfil, 
2002) i s’assenyala aquest factor com a princi-
pal causa de mortalitat dels polls (Arroyo i Cas-
taño, 1997). Les reproduccions de 2003 i 2004 
varen tenir èxit per mor de la recerca i vigilàn-
cia dels nius fetes pel GOB, i el fet d’establir un 
perímetre de seguretat al voltant dels nius per 
evitar la seva destrucció durant la sega. 

Jaume Adrover

Any Parelles Data posta Núm. ous Data eclosió Polls nascuts Polls volats

2003 1 07/05 - 13/05 4 05/06-09/06 2 2

2004 2 01/05 - 14/05 2/5 - 2/4 2/4

Possible: 0

Probable o Segur: 1 (0,52%)
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Àguila calçada
Hieraaetus pennatus

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica. A l’època reproductora es 
distribueix pel Paleàrtic entre els paral·lels 30º 
i 56º nord, sud-oest d’Europa, Orient mitjà i 
fins a Mongòlia i l’oest de Manxúria. A Àfrica 
es troba al Magrib i Sud-Àfrica (Fergusson-
Lees i Christie, 2001). A les Illes Balears es pre-
senta la subespècie nominal. 
A Mallorca i Menorca pot observar-se l’espècie 
gairebé arreu, mentre a Eivissa és més escassa 
i sols hivernant (GOB, 2009). Manca a Cabre-
ra, on es veu en pas. Les zones de nidificació 
conegudes més denses es troben a la vessant 
sud de la Serra de Tramuntana, sobretot al 
continu muntanyenc entre Esporles i Campa-
net. Els darrers anys s’han anat localitzant al-
gunes parelles a les muntanyes d’Artà i cap al 
Llevant i Migjorn.

HÀBITAT
A Mallorca ocupa la majoria de zones mun-
tanyenques i masses forestals aptes de més 
entitat, encara que manca fer una prospecció 
específica i acurada per determinar-ne la dis-
tribució del contingent reproductor. Les da-
des recopilades dins el període d’estudi sobre 
emplaçament dels nius són: 18 nius localitzats 
a penyals (66.6%) i 9 sobre pi (33.3%). Dels 9 
nius ubicats a pins, 4 d’ells són nius constru-
ïts per milana (Milvus milvus) que han estat 
abandonats i posteriorment reocupats per 
l’espècie. L’àguila calçada caça activament 
a tot tipus d’espais oberts agrícoles com oli-
vars, figuerals, ametllerars, pastures i guarets. 
També a garrigues baixes o poc denses i fins a 

zones muntanyenques sense gaire cobertura 
vegetal.

FENOLOGIA
La població del sud-oest d’Europa és estival i 
passa l’hivern a l’Àfrica subsahariana (Muñoz i 
Blas, 2003). S'ha apuntat a un possible procés 
de sedentarització al sud-est  de la Península 
(Sunyer i Viñuela, 1996). La població de l’illa 
està considerada com a sedentària i modera-
da (GOB, 2009). Fins al 2007 es considerava 
sedentària i escassa. És present com a migrant 
i es desconeix si hi ha exemplars forans hiver-
nant a l’illa. Festeja al febrer i a mitjan març 
s’han observat còpules. Les postes conegudes 
es produïren dins la primera setmana d’abril i 
dins la primera quinzena de maig la majoria 
de polls ja havien nascut. Hem observat joves 
fent els primers vols entorn dels nius dins la 
darrera setmana de juny.
Per fer el niu aporta material vegetal, indepen-
dentment de si l’emplaça a arbres o penyalars. 
Aquestes aportacions, bàsicament de pi blanc, 
són continuades durant bona part del període 
reproductor, el que fa que el niu sigui verd a 
l’exterior. Com a curiositat, hem observat dos 
nius l’interior dels quals estava entapissat 
d’arboçera (Arbutus unedo) verda.

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
A Europa s’estima una població d’entre 4.400 
i 8.900 parelles (BirdLife Internacional, 2004). 
A Menorca es van estimar 50-60 parelles el 
1997 (Escandell, 1997) i en l’actualitat sembla 
que la població manté una elevada densitat, 
al voltant de les 70-80 parelles (De Pablo, com 
pers). 
A Mallorca no es disposa de cap cens complet, 
exceptuant dades d’algunes zones concretes 
de l’illa, encara que durant la redacció d’aquest 
treball s’efectuava un cens per part de la Con-
selleria de Medi Ambient. Durant l’elaboració 
de l’Atles (2003-2007) s’han obtingut dades 
de 45 parelles segures i fins a 32 de probables 
sense comptar dades aïllades. Probablement 
la població superi les 90-100 parelles, ja que és 
una espècie relativament discreta quan nidifi-
ca. 
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CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-
res: preocupació menor (LC). Catalogació: 
d’interès especial.

Entre 2003 i 2007 s’han localitzat fins a 40 
exemplars morts o ferits per les següents cau-
ses: dispars 10 exemplars (25%), electrocució 
9 exemplars (22.5%), col·lisió amb estesa elèc-
trica 1 exemplar (2.5%), traumatismes diversos 
per col·lisions d’origen desconegut 20 exem-
plars (50%) (COFIB, 2003-2007 i dades pròpi-
es). També es coneixen 2 casos d’exemplars 
capturats dins moixeres que tenien esca viva 
i s’han recollit dues informacions d’exemplars 
que han quedat atrapats dins colomers. La 
persecució humana per dispars, l’electrocució 
i les col·lisions contra infraestructures lineals 
(esteses, reixetes...) probablement siguin les 
tres causes de mortalitat més preocupants 
per l’espècie i possiblement estiguin infrava-

lorades. Els aprofitaments forestals a zones 
de nidificació desconegudes durant l’època 
reproductora poden suposar la pèrdua de 
nius. La correcció d’esteses elèctriques podria 
beneficiar-la.

Jaume Adrover

Possible: 33 (17,28%)

Probable o Segur: 32 (16,75%)
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Àguila peixatera
Pandion haliaetus

DISTRIBUCIÓ
Espècie present a totes les regions biogeogrà-
fiques, a excepció de l’Antàrtica. Es diferenci-
en 4 subespècies, de les quals la nominal s’es-
tén des d’Escandinàvia fins a Japó, i cap al sud 
fins a la Mediterrània (Del Hoyo et al., 1994).
Al Paleàrtic el gruix de la població es distribu-
eix pel nord d’Europa i Rússia. A la Mediterrà-
nia, en canvi, és una espècie escassa i només 
manté poblacions a Marroc, Algèria, Tunis, 
Còrsega i les Illes Balears (Triay, 2005a).
A l'Espanya continental va desaparèixer com 
a reproductora a principis dels anys 1980, tot i 
que els anys 2005 i 2006 es va intentar repro-
duir de bell nou (Casado i Muriel, 2008).
A les Balears nidifica a Mallorca, Menorca i Ca-
brera.

HÀBITAT
És una espècie lligada a ambients aquàtics, 
tant d’aigua dolça com marins. A diferència 
del que és habitual a les poblacions nòrdiques, 
a la Mediterrània selecciona la costa per a nidi-
ficar, ocupant penya-segats i construint el niu 
generalment sobre roques (Cramp i Simmons, 
1980). Els nius els fan de branques, i poden ar-
ribar a assolir volums considerables.
A l’hivern els adults nidificants a la Mediter-
rània també solen pescar a zones humides 
interiors com albuferes, basses de torrents o 
embassaments.

FENOLOGIA
Tot i que l’espècie és majoritàriament migra-
tòria, la població mediterrània és sedentària. 
Els joves, però, presenten un comportament 
dispersiu, i durant els primers anys de vida es 
poden allunyar considerablement de l’àrea 
de naixement, arribant fins a l'Àfrica tropical 
(Triay, 2002). Tot i això, seguiments recents 
han registrat un exemplar que no va abando-
nar Mallorca durant el seu primer any de vida 
(Muñoz, 2008).
Els exemplars nòrdics visiten les Illes durant 
les migracions, i alguns hi passen l’hivern (fit-
xers del GOB). La posta es realitza general-
ment en els mesos de març i abril, i els polls 
volen habitualment a finals de juny.

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
A les Balears nidificava a totes les illes, i s’es-
tima una població històrica de 33-35 parelles, 
15 de les quals a Mallorca (Viada, 1995; Triay 
i Siverio, 2004). L’any 1980 la població arriba 
al seu mínim conegut, amb només 5-8 parelles 
al conjunt de les Illes, i a finals dels anys 80 la 
població inicia la seva recuperació, arribant a 
un màxim de 17 parelles a finals dels anys 90 
(Triay i Siverio, 2004). Des d’ençà, la població 
es manté relativament estable, amb petits alts 
i baixos, i l’any 2007 es localitzaren 14-16 pare-
lles territorials: 9-10 a Mallorca, 4 a Menorca 
i 1-2  Cabrera (Conselleria de Medi Ambient, 
2007).

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: en perill crític (CR); 
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Libro Rojo de los Vertebrados de las Bale-
ares: en perill crític (CR): Catalogació: vul-
nerable (VU)

La destrucció i degradació de l’hàbitat a causa 
de la urbanització litoral ha suposat la pèrdua 
de zones de cria (Viada, 2006).
D’altra banda, la intensificació de la presència 
humana (navegació, fondeig, excursionisme) 
a les zones aptes per a la cria i fins ara no ur-
banitzades no contribueix a la tranquil·litat 
que sembla requerir la nostra població per a 
reproduir-se.
L’electrocució s’ha identificat com la causa 
més important de mortalitat no natural, ha-
vent-se localitzat 9 exemplars electrocutats 
entre 1995 i 2005 (Triay, 2005b).
La persecució directa, que fou una de les cau-
ses d’extinció a les Pitiüses, no sembla ser 
rellevant actualment tot i que segueix exis-
tint (un exemplar mort per dispar localitzat al 

sud de Mallorca l’any 2006, Lluís Parpal, com. 
pers.).
Gavines (Larus michahellis) i corbs (Corvus co-
rax) podrien generar molèsties als reproduc-
tors a les zones de nidificació (Viada, 2006).

Antoni Muñoz

Probable o Segur: 13 (6,81%)

Possible: 0
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Xoriguer
Falco tinnunculus

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica de distribució paleàrtica 
occidental. Les poblacions d’Europa central i 
mediterrània, d’Àfrica i d’una gran part d’Àsia 
Menor són bàsicament sedentàries. Les de 
més al nord, des d’Escandinàvia i Rússia fins a 
Mongòlia i la Xina són migrants, havent-hi una 
àrea d’hivernada al sud d’Àsia, a la zona com-
presa entre l’Índia, Tailàndia i les Filipines (Del 
Hoyo et al., 1994). A l’Estat espanyol està ben 
distribuïda arreu inclosos els arxipèlags (Mar-
tínez, 2003). A les Illes Balears trobam la sub-
espècie nominal Falco tinnunculus ssp. tinuncu-
lus que es reprodueix a les quatre illes majors 
(GOB, 2009). A l’àrea d’estudi la trobem molt 
ben distribuïda pel territori, tant a Mallorca 
com a l’arxipèlag de Cabrera, talment com a 
l’anterior Atles (Avellà i Muñoz, 1997).

HÀBITAT
Espècie d’àmplia distribució, lligada, sobretot, 
als conreus, garrigues i àrees obertes. És ha-
bitual també als espais urbans, com cases de 
camp, pobles i ciutats, on troba llocs de nidifi-
cació i abundància de preses: micromamífers, 
petits rèptils i insectes (Del Hoyo et al. 1994). 
A Mallorca es troba lligat a la majoria d’hàbi-
tats, tot i que sembla més escàs a les zones 
de muntanya. Els camps de conreu de secà, 
arbrats o no, semblen l’hàbitat més favorable 
per a l’espècie mentre disposin de forats per 
emplaçar el niu. També és present a totes les 
zones urbanes de l’illa.

FENOLOGIA
Nidifica a forats de construccions humanes, 
rurals i urbanes, sempre que tinguin  bones 
condicions. També ho fa a petites cavitats de 
penyals, tant costaners com interiors. Així ma-
teix, de manera ocasional pot nidificar dins fo-
rats de troncs d’arbres. Per regla general, pon 
entre 4 i 5 ous. No són estranyes les postes de 
6, sobretot els anys favorables i, de manera 
excepcional, arriba als 7. Generalment, els ous 
els cova la femella uns 27 a 29 dies (Harrison, 
1983). 
A  Mallorca es comencen a observar festejos 
i còpules a començaments de març (GOB, 
1986-2008). Comença a pondre a les primeries 
d’abril i sol acabar a finals de maig. El gruix de 
les postes és de la segona setmana d’abril fins 
a la primera de maig i l’èxit reproductiu al mig-
jorn de Mallorca va ser de 3.6 polls per parella 
(Mestre i Vidal, 2004).

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea ha estat estimada en-
tre 330.000 i 500.000 parelles reproductores 
(BirdLife International, 2004) mentre que per 
a tot l’Estat espanyol es calculen un mínim de 
17.652 parelles (Martínez, 2003). Les tendènci-
es del xoriguer a Europa semblen que apunten 
cap a un moderat declivi (BirdLife Internatio-
nal, 2004), mentre a l’estat s’assenyalen ten-
dències positives els darrers anys (Martínez, 
2003). És un sedentari abundant a Mallorca 
mentre que és moderat a Menorca, Eivissa i 
Formentera, amb presència de migrants i d’hi-
vernants a totes les illes majors (GOB, 2009). 
D’entre els aucells de presa, és el sedentari 
més abundant de les illes Balears, molt fàcil 
d’observar especialment en algunes zones del 
centre i del sud de l’illa (Mestre i Vidal, 2004). 

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-
res: preocupació menor (LC); Catalogació: 
d’interès especial.
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L’espècie pot veure’s amenaçada per la refo-
restació natural causada per l’abandonament 
dels cultius tradicionals, per la caça indiscri-
minada, les esteses elèctriques i per la conta-
minació de pesticides acumulada en les seves 
preses (Martínez, 2003). 
A Mallorca es pot veure afectada, també, per 
la falta de llocs per poder criar, bàsicament a 
causa de la rehabilitació de les cases de camp, 
on fins fa poc trobava els forats i la tranquil-
litat escaient per a la reproducció (Mestre i 
Vidal. 2004). És una de les espècies amb més 
entrades als centres de recuperació. Es conei-
xen multitud de casos de persecució humana 
per dispars, espoliació de polls per diverses 
causes, col·lisions amb infraestructures lineals 
(esteses elèctriques, tancats de reixeta i fils de 
ferro) impactes amb vehicles i electrocucions 
(COFIB, 2003-2007). La fragmentació, aban-
donament i transformació dels espais agraris 
causat pel fenòmen de la construcció de resi-

dències al camp podria ser molt negativa per 
l’espècie a llarg termini. 

Toni Mestre 

Possible: 34 (17,80%)

Probable o Segur: 135 (70,68%)
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Falcó marí
Falco eleonorae

DISTRIBUCIÓ
És una espècie monotípica, amb una àrea de 
nidificació que s’estén per illes i costes roco-
ses de la conca Mediterrània (Croàcia, Xipre, 
Grècia, Itàlia, Sèrbia, Turquia i Espanya), in-
cloent algunes colònies més meridionals i oc-
cidentals a les Illes Canàries i el nord-oest de 
Marroc (Del Hoyo et al., 1994).
A les Illes Balears cria a Mallorca, Eivissa i illes 
adjacents (Cabrera, sa Dragonera, Tagomago i 
es Vedrà) (Bonnín, 2005).

HÀBITAT
Per a alimentar-se utilitza diferents hàbitats 
en funció de la disponibilitat i abundància de 
preses. Així, fins al començament de la repro-
ducció usa de forma important l’interior de 
Mallorca, a la recerca d’insectes. Les zones hu-
mides de s’Albufera i s’Albufereta presenten 
un ús destacat.
A la zona de Son Bosc, annexa a s’Albufera 
de Mallorca, s’han registrat concentracions 
vespertines a principis d’estiu de més de 100 
exemplars, alimentant-se en vol de coleòpters 
de l’espècie Polyphylla fullo (Mas, 2006).
Nidifica a penya-segats i illots abruptes. Durant 
la reproducció, i especialment en el moment 
de creixement dels polls, els seus hàbits són 
més litorals, aprofitant el flux d’ocells migra-
toris que arriben per la mar des del continent 
europeu (Bonnín, 2005).

FENOLOGIA
Espècie estival i colonial, arriba a les àrees de 
cria el mes d’abril, tot i que no comença la re-
producció fins més tard. Pon a finals de juliol 
i a principis d’agost, i els polls neixen a finals 
d’agost i principis de setembre, coincidint 
amb la migració postnupcial de molts passe-
riformes cap al continent africà, que són així 
utilitzats com aliment per surar els polls (Wal-
ter, 1979).
La mida mitjana de la posta registrada a les Ba-
lears és de 2.4 ous per parella (n=50) amb una 
taxa d’eclosió del 75%, i una mida mitjana de 
llocada de 1.7 polls per parella, amb una super-
vivència del 80% (Bonnín, 2005).
A principis de novembre parteixen cap a Ma-
dagascar, travessant Àfrica (López-López et 
al., 2009), on passen el nostre hivern.

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La seva població europea es va estimar en 
5.900 parelles (Birdlife International, 2004), 
amb dades dels període 1999-2003, amb una 
tendència moderadament negativa a causa 
del descens registrat a les poblacions a Grè-
cia (que concentra més del 70% dels efectius 
mundials). Tot i això, el darrer cens de l’espè-
cie aporta un resultat força superior, apuntant 
una població europea de 12.300 parelles (Di-
malexis et al., 2008).
La població espanyola s’estima en 957-1.170 
parelles, de les quals 272-302 es localitzen a les 
Illes Canàries, 56 a els Columbrets, i 629-812 a 
les Illes Balears (Del Moral, 2008).
A les Illes Balears, des dels anys 1990 la po-
blació reproductora manté una tendència es-
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table, amb fluctuacions locals (Viada, 2006). 
L’any 2004, el cens de la població a les colòni-
es de cria comptabilitzà 1.257 exemplars a les 
Illes Balears, dels quals 580 a Mallorca, 180 a 
sa Dragonera, 96 a Cabrera i 401 a les Pitiüses 
(Bonnín, 2008). L'evolució de la població, te-
nint en compte les colònies presents en l'àm-
bit d'aquest Atles podria estar experimentant 
una lleugera regressió.

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: quasi amenaçada 
(NT); Libro Rojo de los Vertebrados de las 
Baleares: quasi amenaçada (NT). Cataloga-
ció: d’interès especial. 

Moltes de les amenaces que afectaren la 
seva població fins a finals del segle passat a 
les Illes Balears (captura per a consum humà, 
caça, captura per a col·leccionisme i falcone-
ria, destrucció de l’hàbitat) pràcticament han 

desaparegut (Muntaner, 2004). Les molèsties 
sí continuen essent un problema, sobretot a 
l’estiu i a colònies situades a poca alçada (Mar-
tínez-Abraín et al., 2002b; Bonnin, 2005). La 
depredació de postes i ous per rates (Rattus 
rattus) és un problema en algunes colònies, 
per exemple a sa Dragonera (Viada, 2006). 

Antoni Muñoz

Possible: 0

Probable o Segur: 18 (9,42%)
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Falcó
Falco peregrinus

DISTRIBUCIÓ
Espècie cosmopolita, únicament absent de la 
regió Antàrtica. S’han descrit i acceptat un to-
tal de 19 subespècies, de les quals Falco pere-
grinus brookei viu a la Mediterrània i arriba fins 
al Caucas (Del Hoyo et al., 1994).
A les Balears nidifica a totes les illes grans i a 
un bon nombre dels seus illots circumdants. 
És una espècie sedentària a Mallorca, amb 
presència poc important d’hivernants i cria 
també a l’arxipèlag de Cabrera (GOB, 2009).

HÀBITAT
Utilitza tots els hàbitats naturals oberts per 
a capturar les seves preses al vol, incloses les 
zones urbanes. Pel que fa a l’hàbitat de re-
producció, es troba de forma regular al llarg 
de tots els penya-segats marins i la majoria 
d’illots abruptes. A l’interior de Mallorca és 
també comú als penya-segats, principalment 
a les serres de Tramuntana i Llevant, però 
també a altres muntanyes aïllades.
Per a nidificar utilitza repises, covetes o bal-
mes dels penya-segats, i pot ocupar altres 
estructures com nius artificials o també vells 
nius de corb (Corvus corax).
Ha nidificat també a la catedral de Palma fruit 
d’un programa d'introducció (Muntaner, 
2009).

FENOLOGIA
Els primers festejos es poden observar a finals 
de febrer i primers de març. La posta té lloc 

normalment al mes de març. La mida mitjana 
de la posta és d’uns 2.5 ous (Ratcliffe, 1993). 
Els polls neixen habitualment la primera quin-
zena d’abril i volen a mitjan maig. Les prime-
res setmanes de juny encara es poden veure 
joves seguint els adults i demanant aliment 
insistentment.

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea s’ha estimat entre 12.000 
i 25.000 parelles reproductores, amb una ten-
dència positiva a gairebé tots els països en 
les darreres dècades (BirdLife International, 
2004). A l’estat espanyol la seva població ni-
dificant ha estat quantificada en 2.462 -2.804 
parelles el 2008 (Del Moral i Molina, 2009).
A les Balears també s’ha registrat un incre-
ment poblacional des de les primeres estimes 
disponibles en els anys 70 i 80 del segle pas-
sat. El cens realitzat l’any 1985 resultà en 54 
parelles, mentre que el darrer cens oficial es-
tableix una població balear de 89-180 parelles 
entre segures, probables i possibles (Munta-
ner, 2009).
Durant la realització d’aquest Atles s’ha esti-
mat la població reproductora de Mallorca i sa 
Dragonera en 70-80 parelles, dades que coin-
cideixen amb les 79 parelles obtingudes en el 
cens realitzat l’any 2008 per la Conselleria de 
Medi Ambient (Muntaner, 2009), que a l’arxi-
pèlag de Cabrera localitzà 11 parelles més. 
Sembla haver experimentat un sensible in-
crement des dels anys 1980 (Viada, 1995); el 
cas més espectacular de recuperació és el de 
l’arxipèlag de Cabrera, amb només 1-2 parelles 
censades a mitjan dècada dels anys 1980 (Ara-
újo et al., 1977), enfront les  11 parelles el 2008 
(Muntaner, 2009). Així i tot, i llevat de Cabre-
ra, les dades poblacionals de les darreres dè-
cades havien estat incompletes a causa de la 
dificultat per censar l’espècie a Mallorca.

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada; Libro 
Rojo de los Vertebrados de las Baleares: 
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preocupació menor (LC). Catalogació: d’in-
terès especial. 

Essent una espècie pràcticament cosmopolita, 
amb població total molt gran i en increment 
en algunes àrees, actualment no es considera 
una espècie amenaçada a nivell mundial. Tot i 
això, a Espanya el declivi registrat a bona part 
de les àrees en les darreres dècades i la mida 
de les subpoblacions potser hauria de motivar 
la seva catalogació com a vulnerable (Del Mo-
ral i Molina, 2009).
A les Balears, malgrat la sensible evolució 
positiva de les poblacions insulars, l’espècie 
no està exempta de problemes de conser-
vació. És una de les espècies que segueixen 
patint amb més intensitat la mort per dispar 
de furtius. Només entre els anys 2003-2005 es 
registraren 10 exemplars tirotejats al COFIB 
(Centre de Recuperació de Fauna Silvestre 
de les Illes Balears), i s’estima un total de 200 
exemplars abatuts el mateix període (Parpal, 
2005). Juntament amb la col·lisió amb esteses 

elèctriques són les dues causes fonamentals 
de mortalitat no natural d’aquesta espècie (Vi-
ada, 2006). L’espoliació de nius, tot i que ha 
disminuït, probablement encara succeeix.

Antoni Muñoz

Possible: 16 (8,38%)

Probable o Segur: 66 (34,55)%
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Rascló
Rallus aquaticus

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica de distribució paleàrtica 
molt extesa a gran part d’Europa i la part cen-
tral d’Àsia fins al Japó, però no de forma con-
tínua, mancant a grans zones. Rar per damunt 
del paral·lel 60º nord i 30º sud. Les poblacions 
més septentrionals són migrants, mentre que 
les del sud són sedentàries (Cramp i Simmons, 
1980). A tot Europa hi és present la subespècie 
nominal. (Del Hoyo et al., 1996). A Espanya la 
seva distribució es troba condicionada per la 
presència de zones humides i cursos fluvials, 
mancant a l’arxipèlag canari (Pombo, 2003). A 
les Illes Balears, es presenta com a reproduc-
tor a totes les illes majors, llevat de Formente-
ra (GOB, 2009). A l’àrea d’estudi, no ha canviat 
pràcticament gens la seva distribució en rela-
ció a l’anterior Atles (Avellà i Muñoz, 1997). De 
fet es presenta com a nidificant a les mateixes 
zones. Les zones humides més grans, com el 
Parc Natural de s’Albufera, la Reserva Natural 
de s’Albufereta i es Salobrar de Campos, con-
centren bona part de la població 

HÀBITAT
Es tracta d’una espècie lligada als ambients 
aquàtics amb abundant cobertura vegetal, 
habitualment d’aigua dolça, tot i que es troba 
també a zones palustres d’aigua salabrosa en-
cara que aquest és un fet més estrany (Cramp 
i Simmons, 1980).
A Mallorca és abundant al Parc Natural de s’Al-
bufera a les zones de canyissar, canyet i joncs, 
però el trobam, també a llocs amb aigües sa-
lobroses ferm, com el Salobrar de Campos, 

sempre allà on hi ha abundant cobertura de 
vegetació de saladars: herba salada  Salicornia 
ramosissima,  sosa dura Arthrocnemum ma-
crostachys o cirialera Sarcocornia fruticosa.

FENOLOGIA
Amaguen el niu, fet a base de fulles mortes, 
canyet o altre material vegetal entre la vege-
tació de les voreres o sobre l’aigua. Ponen 
entre 6 i 10 ous (ocasionalment entre 5 i 15). 
Els polls són nidífugs. Realitzen dues postes, 
una primera pel mes d’abril i la segona pel 
juny (Harrison, 1983). Tenim poques dades de 
reproducció de la població mallorquina. Els 
primers polls s’observen a finals d’abril però 
es poden trobar nius amb ous al mes de juny. 
Hem obtingut dades de polls el juny i el juliol 
els darrers anys, el que indicaria que, tal i com 
passa amb altres poblacions europees, la po-
blació mallorquina podria fer dues postes.
El fet que el rascló sigui una espècie molt ama-
gadissa i fugissera, fa que es tingui molt poca 
informació sobre la seva biologia reproducto-
ra.

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea és d’un mínim de 140.000 
i un máxim de 360.000 parelles i sembla que 
es manté estable a gran part dels països eu-
ropeus, tot i que manca informació d’alguns 
llocs, com Espanya o Rússia, que tenen pobla-
cions importants. Els darrers anys ha sofert 
una davallada important a Ukraïna (Birdlife 
International, 2004).
La població espanyola ha estat xifrada entre 
11.400 i 68.800 parelles, amb una tendència 
aparentment regressiva, tot i mancar informa-
ció precisa (Pombo, 2003). 
A les Illes Balears és considerat com sedentari 
moderat a Mallorca i escàs a Menorca i Eivis-
sa. Manca a Formentera on es comporta com 
a migrant escàs (GOB, 2009).  
No tenim dades sobre la mida de la població 
de les Illes Balears, ni tampoc de la població 
mallorquina. Així mateix, a alguns indrets com 
s’Albufera s’han estimat unes 200 parelles 
(Rebassa i Muntaner, 2002) o 10-15 parelles a 
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la Reserva Natural de s’Albufereta (Martínez i 
Suárez, 2010).
La tendència és desconeguda.

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-
res: preocupació menor (LC); Catalogació: 
d’especial protecció (Illes Balears).

Els principals problemes per a l’espècie vénen 
com a conseqüència de la pèrdua d’hàbitat a 
causa de la desaparició de zones humides ade-
quades per a la seva cria, especialment aque-
lles que no es troben protegides per cap figura 
legal, i per tant més susceptibles de ser traves-
sades per canalitzacions, drenatges o destruc-
ció directe de l’hàbitat  (Pombo, 2003). A les 
Illes Balears, i en concret a Mallorca es desco-
neixen  les amenaces, encara que s’han localit-
zat alguns exemplars depredats per moixos al 

Salobrar de Campos (Adrover, J., com pers.). 
El 2005 va ser inclosa dins el Catàleg Balear 
d’Espècies amenaçades i d’Especial Protecció.

Manuel Suárez

Probable o Segur: 6 (3,14%)

Possible: 0
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Polla d’aigua
Gallinula chloropus

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica que ocupa una àmplia dis-
tribució mundial i s’estén per quasi totes les 
regions biogeogràfiques: paleàrtic, oriental, 
etiòpica, neàrtica i neotropical amb l’excepció 
d’Austràlia (Del Hoyo et al., 1996). 
A Europa ocupa des del sud d’Escandinàvia fins 
a la Mediterrània i des de les illes Britàniques 
al Caucas i els Urals (Del Hoyo et al. 1996).
A Espanya està amplament distribuïda, in-
cloent els dos arxipèlags (Serrano i García, 
2003).
És present com a reproductora a Mallorca, 
Menorca i Eivissa, mentre que a Formentera 
cria de manera irregular des del 1995 (GOB, 
2009). 
A Mallorca es presenta com un reproductor 
ben distribuït, tot i que de manera fragmen-
tada, per gran part de l’illa, amb l’excepció 
de les zones més àrides de la marina de Lluc-
major i per les zones més altes de la serra de 
Tramuntana i de la serra de Llevant. La distri-
bució és molt similar a la de l'anterior Atles 
(Avellà i Muñoz, 1997) amb petites variacions 
que poden ser per la capacitat de l’espècie en 
colonitzar petites bases o torrents de manera 
puntual. Falta com a reproductor a l'arxipèlag 
de Cabrera.

HÀBITAT
Present a totes les zones humides, tant natu-
rals com artificials, així com a canalitzacions, 
safareigs i demés construccions d’emma-
gatzematge i conducció d’aigua a l’aire lliure 

mentre tingui una mínima cobertura vegetal 
a les voreres per amagar-se (Del Hoyo et al., 
1996).
A Mallorca està present a torrents, safareigs, 
basses, albuferes, llacunes litorals, basses de 
depuració d’aigües residuals i d’emmagatze-
matge per rec mentre mantingui un nivell es-
table d’aigua i hi hagi un poc de vegetació on 
amagar-se i fer-hi el niu. Té una gran capacitat 
per colonitzar punts d’aigua fora de la seva 
àrea de distribució, sobretot els anys de gran 
pluviositat.

FENOLOGIA
Nidifica a prop de l’aigua (encara que no ne-
cessàriament a la vora), entre la vegetació, 
sobre una plataforma de restes vegetals, on 
hi pon entre 5 i 9 ous. Sol fer dues postes. Els 
polls neixen després d’una incubació d’entre 
17-22 dies i ja són independents als 45-50 dies, 
(Del Hoyo et al., 1996). 
A Mallorca l’inici de la cria sol tenir lloc a partir 
de mitjans de març, tot i que majoritàriament 
ho fan a partir de la segona setmana d’abril. A 
mitjans d’aquest mes ja és possible veure po-
llets de pocs dies (GOB, 1986-2008). Aquesta 
espècie sovint fa segones o més postes i es 
poden observar joves de l’any alimentant els 
seus germans més petits, fins i tot a finals de 
juliol (GOB, 1986-2008).
No es coneixen els paràmetres reproductors 
de l’espècie a Mallorca.

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea s’estima entre 900.000 
i 1.700.000 parelles (BirdLife International, 
2004), mentre que la població espanyola l’any 
2007 es trobava entre 27.000 i 116.800 indivi-
dus (Palomino i Molina, 2009a).
És sedentària abundant a Mallorca, a Menorca 
és moderada i a Eivissa és escassa. A Formen-
tera és un hivernant i migrant escàs amb cria 
esporàdica i ocasional (GOB, 2009). 
La població balear ha estat estimada entre 
1.100 i 2.400 aus (Palomino i Molina, 2009a).
El Parc Natural de s’Albufera de Mallorca, està 
considerada una de les àrees de major concen-
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tració d’Espanya (Palomino i Molina, 2009a), 
amb estimes d’entre 200 i 250 parelles (Arxius 
ornitològics del Parc Natural de s’Albufera). 
Es difícil avaluar la població d’aquesta espècie 
per a Mallorca ja que gran part dels efectius 
es distribueixen de manera fragmentada en 
nuclis de mides petites.
No es coneix la tendència de l’espècie a l’àrea 
d’estudi.

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-
res: preocupació menor (LC); Catalogació: 
no catalogada.

Es pot veure afectada directament per la caça 
i per tots aquells factors que impliquin la pèr-
dua o alteració de la vegetació de les zones 
humides (dessecació, canalització, eutrofit-
zació i/o contaminació de les aigües), si bé es 

tracta d’una espècie molt adaptable i que co-
lonitza amb facilitat llocs nous (Serrano i Gar-
cía, 2003).
La depredació d’ous i polls per part de moixos 
domèstics pot ser un problema a algunes pe-
tites zones humides, tal com s’ha pogut com-
provar al torrent de s’Amarador en el Parc Na-
tural de Mondragó (Martínez, 2008).

Pere Vicens

Possible: 10 (5,24%)

Probable o Segur: 48 (25,13%)
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Gall faver
Porphyrio porphyrio

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica distribuïda per zones humi-
des de la Mediterrània, gran part de les regi-
ons Etiòpica, Oriental i Oceànica. La subespè-
cie nominal ocupa algunes localitats entorn de 
la Mediterrània, des del sud de França i el cen-
tre i sud de la Península Ibèrica fins el Magrib, 
amb presència a les Illes Balears i Sardenya 
(Del Hoyo et al., 1996).
A Espanya cria a nombroses zones humides 
de la conca del Guadalquivir. S’estén també 
per zones humides de la costa Mediterrània, 
des de Màlaga fins a Girona, on es troba la po-
blació espanyola més al nord. A l’interior cria 
a zones humides de La Manxa, Madrid i Càce-
res. Recentment ha tornat criar a Aragó, d’on 
s’havia extingit (Molina, 2003a).
La seva presència és constant a la reserva Na-
tural de s’Albufereta i freqüent a les llacunes 
de Maristany. També s’observa a les basses 
dels golfs de Santa Ponça i de Son Muntaner, a 
les llacunes de la zona de l’aeroport de Palma 
i a altres petites zones humides de l’àrea d’es-
tudi. Actualment, també hi ha observacions 
regulars i cria a Menorca (GOB, 1986-2008).

HÀBITAT
El seu hàbitat preferent són les zones humi-
des de poca fondària d’aigua amb grans ex-
tensions de canyet (Phragmites australis) i 
de bova (Typha spp.) de les quals s’alimenta. 
Ocupa vores de canals i llacunes, quasi exclusi-
vament d’aigua dolça, i sempre envoltades de 
vegetació abundant. També pot colonitzar zo-

nes més humanitzades com llacunes de camps 
de golf, basses de rec o basses de depuració 
d’aigües residuals, sempre i quan hi hagi bova 
i canyet per alimentar-se i amb una bona co-
bertura vegetal per amagar-se. (Estrada et al., 
2004).

FENOLOGIA
Nidifica a molt baixa altura i sempre a prop 
de l’aigua, amagat entre la vegetació. El niu 
és una gran estructura en forma de tassa feta 
amb fulles mortes i tiges de plantes aquàti-
ques on hi pon entre 2 a 5 ous. La incubació és 
de 23 a 25 dies. (Del Hoyo et al., 1996). Al Parc 
Natural de s’Albufera de Mallorca, els primers 
nius s’han detectat a partir de la tercera set-
mana del mes de març i els primers polls a les 
darreries del mateix mes. En anys favorables, 
s’han pogut observar polls fins a la primera 
setmana del mes de novembre, el que podria 
indicar segones postes o postes de reposició 
(GOB, 1986-2008); Arxius del Parc Natural de 
s’Albufera, 2007).

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
Des de la seva reintroducció al Parc Natural de 
s’Albufera l’any 1991, s’ha registrat un incre-
ment progressiu en el nombre d’individus  fins 
arribar a assolir una població més o manco es-
table a partir del 1997 (Arxius del Parc Natural 
de s’Albufera, 2007). Actualment aquesta es-
tabilitat provoca que una part dels seus efec-
tius tinguin moviments postnupcials erràtics i 
dispersius estenent-se a altres llocs de Mallor-
ca i fins i tot a altres illes. La població al Parc 
Natural de s’Albufera, que ha estat estimada 
amb un mínim de 125 parelles al seu interior 
(Arxius del Parc Natural de s’Albufera, 2009) 
tan sols presenta lleugeres oscil·lacions d’any 
en any.
S’ha comprovat la reproducció segura al Parc 
Natural de s’Albufera, a la Reserva Natural 
de s’Albufereta, on s’estima una població ni-
dificant de 45-65 individus amb 17-24 parelles 
(Martínez i Suárez, 2010), i també a les bases 
que hi ha junt a la depuradora de Binissalem 
(GOB, 1986-2008).
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La població de Balears es va estimar en uns 
520 exemplars a l’any 2007 (Palomino i Moli-
na, 2009b). 

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: preocupació menor 
(LC); Libro Rojo de los Vertebrados de las 
Baleares: vulnerable (VU); Catalogació: 
d’interès especial.

Hi ha nombroses referències històriques de 
la seva presència a Mallorca i Menorca fins al 
començament del segle XX, quan sembla que 
a causa de la pressió cinegètica i per l’altera-
ció dels seus hàbitats, es va extingir. El 1991, 
es va reintroduir amb èxit al Parc Natural de 
s’Albufera de Mallorca a partir d’individus pro-
cedents del Parc Nacional de Doñana; un any 
després es va confirmar la seva reproducció 
(Avellà i Muñoz 1997).

A Espanya, ha experimentat una forta expan-
sió i això ha motivat el pas de la categoria de 
vulnerable a la de preocupació menor. (Ma-
droño et al., 2004). Es comporta com a espècie 
sedentària que respon amb moviments locals 
estacionals davant alteracions del seu hàbitat 
com ara inundacions, sequeres i incendis (Es-
trada et al., 2004).
Actualment sembla que no presenta proble-
mes de conservació, encara que la progressi-
va desaparició de zones humides limita molt 
el seu hàbitat potencial.

Gero Corró

Possible: 0

Probable o Segur: 7 (3,66%)
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Fotja
Fulica atra

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica que ocupa la major part 
d’Europa, el nord d’Àfrica, l'Índia i les grans 
illes d’Oceania, com Austràlia, Nova Zelanda o 
Nova Guinea. Una altra gran població estival 
ocupa la part central del continent asiàtic, des 
de Rússia fins al Japó, mentre que a l’hivern és 
present a la vall del Nil, a l’Orient Mitjà i a una 
ampla àrea del sud-est. Les poblacions més 
septentrionals realitzen moviments migrato-
ris, mentre que les poblacions de zones tem-
perades són eminentment sedentàries, tot 
i que es poden donar moviments dispersius 
(Del Hoyo et al., 1996).
A Espanya està ben distribuïda per tot el ter-
ritori, tot i que no de manera uniforme ja que 
falta a zones semi-àrides i zones de altituds 
elevades (Ramírez, 2003b).
A Balears sols es presenta com a reproductor 
a Mallorca i Menorca (GOB, 2009). A Mallorca 
és un reproductor abundant a les zones del 
Parc Natural de s’Albufera,  Reserva Natural 
de s’Albufereta i Maristany i de manera més 
dispersa per altres zones humides de menor 
mida repartides per altres zones de l’illa. Com-
parant amb l’anterior Atles (Avellà i Muñoz, 
1997) s’observa un augment en la distribució, 
motivada per una major ocupació de petites 
zones humides, principalment basses artifici-
als. No cria a l’arxipèlag de Cabrera.

HÀBITAT
És present a la majoria de zones humides, tant 
naturals com artificials (basses, estanys, llacu-

nes, albuferes) mentre disposin de vegetació 
de ribera i praderies de macròfits submergits. 
Té una clara preferència per l’aigua dolça o 
lleugerament salabrosa (Ramírez, 2003b).
A Mallorca selecciona llacunes i basses d’aigua 
dolça o poc salada mentre tinguin bona cober-
tura vegetal per amagar-hi el niu. Present, tot 
i que en menor densitat, a algunes basses de 
depuradores i de camps de golf.

FENOLOGIA
Nidifica entre la vegetació de la vorera, sobre 
una plataforma de vegetació que sura, on hi 
pon entre 6 i 10 ous. Sol fer dues o tres postes. 
Els polls neixen després d’una incubació d’en-
tre 21-26 dies i ja són independents als 55-60 
dies, encara que sovint acompanyen als pares 
i germans durant alguns mesos més (Del Hoyo 
et al., 1996). 
A s’Albufera de Mallorca l’inici de la cria sol 
tenir lloc majoritàriament a partir de la sego-
na setmana de març, encara que alguns anys 
s’han observat polls a les darreries del mes 
de febrer. Les segones postes són un fet fre-
qüent a aquesta espècie segons s’ha observat 
durant el treball de camp d’aquest Atles.
Se desconeixen moltes dades sobre la biolo-
gia reproductiva de l’espècie a Mallorca.

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea s’estima entre 1.300.000 
i 2.300.000 parelles (BirdLife International, 
2004), mentre que l’espanyola es troba entre 
50.200 i 112.500 individus (Palomino, 2009d). 
Sedentari abundant a Mallorca i moderat a 
Menorca, a la resta d’illes majors és un mi-
grant escàs amb una petita hivernada a Eivis-
sa. (GOB, 2009).
La població balear reproductora va ser esti-
mada entre 920 i 3.200 individus l’any 2007 
(Palomino, 2009d), trobant-se la població 
més important situada al Parc Natural de s’Al-
bufera de Mallorca, amb una estimació màxi-
ma d’entre 250 i 300 parelles al 2007 (arxius 
ornitològics del Parc Natural de s’Albufera). 
Aquesta població juntament amb la de la Re-
serva Natural de s’Albufereta i les de la llacuna 
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de Maristany, a Alcúdia, formen el gruix de la 
població mallorquina. No obstant, el fet que 
moltes parelles criïn disseminades per petits 
punts d’aigua fan molt difícil determinar amb 
precisió la població de fotja a l’àrea d’estudi.
La tendència poblacional és difícil d’avaluar 
com a conseqüència de les fluctuacions pobla-
cionals que es produeixen als seus dos nuclis 
principals de cria, s’Albufera i s’Albufereta 
i que es desconeix si es produeixen també 
aquestes fluctuacions a la resta de les locali-
tats de cria a Mallorca.

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de la Balea-
res: preocupació menor (LC); Catalogació: 
no catalogada.

Es pot veure afectada directament per la caça 
i per tots aquells factors que impliquin la pèr-

dua o alteració de la vegetació emergent i sub-
mergida, així com la dessecació, canalització, 
eutrofització i/o contaminació de les aigües 
(Ramírez, 2003b). Darrerament, un problema 
que preocupa és la presència abundant de car-
pes Cyprinus carpio a s’Albufera ja que aquests 
peixos remouen el fons a la recerca d’aliment 
i provoquen que l’aigua torni tèrbola, amb la 
conseqüent pèrdua de gran part de les prade-
ries de vegetació submergida, que necessiten 
aigües transparents i per tant, en darrer ter-
me, una disminució de l’aliment de les fotges.

Pere Vicens

Probable o Segur: 18 (9,42%)

Possible: 2 (1,05%)
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Fotja banyuda
Fulica cristata

DISTRIBUCIÓ
Espècie de distribució principalment etiòpica 
amb representació paleàrtica de poblacions 
relictes i marginals a Espanya i Marroc (Cramp 
i Simmons, 1980).
A Espanya el gruix de la població reproducto-
ra es situa a les maresmes del Guadalquivir i 
maresmes de Cadis. L’alliberació d’exemplars 
criats en captivitat ha permès la seva repro-
ducció en altres llocs d’Andalusia, València i 
Balears (Amat i Raya, 2003).
A les Illes Balears només es reprodueix al 
Parc Natural de s'Albufera de Mallorca (GOB, 
2009).
És una espècie no tractada a l’anterior edició 
de l’Atles (Avellà i Muñoz, 1997).

HÀBITAT
Espècie aquàtica, selecciona enclavaments 
amb elevada cobertura de macròfits submer-
gits i flotants que utilitza com aliment, amb 
el que pareix existir una relació directa entre 
l’abundància d’aquesta espècie i la superfí-
cie de la zona humida coberta per macròfits 
(Amat i Raya 2004).
Les parelles territorials detectades es troben 
molt localitzades, utilitzant majoritàriament 
els canals principals del Parc de s’Albufera de 
Mallorca. Durant la cria sembla evitar aigües 
temporals o amb elevada salinitat.
Pel fet de tractar-se d’una espècie recentment 
reintroduïda i amb baixos efectius poblacio-
nals es desconeixen molts dels paràmetres 

que afecten la selecció i ús de l’hàbitat dins les 
Balears.

FENOLOGIA
A s'Albufera de Mallorca les primeres parelles 
reproductores comencen a marcar territori 
durant l’hivern. Les primeres cites de nius es 
situen a principis d’abril, les primeres postes 
a mitjans d’abril i els primers polls des de  la 
primera quinzena de maig (GOB, 1986-2008).  
S’han registrat casos de tercera posta els anys 
2008 i 2009 en una parella amb abundants re-
cursos alimentaris i freqüents postes de repo-
sició després d’un primer intent fallit (arxius 
del Parc Natural de s’Albufera de Mallorca).
Es desconeixen els paràmetres reproductius 
concrets de l’espècie per Balears.
 
POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea s’estima en 80 parelles, 
totes elles a Espanya (BirdLife International, 
2004), mentre que un cens un poc més recent, 
dut a terme al 2004 va estimar la població pe-
ninsular en només 250 individus adults (Amat 
i Raya, 2004).
Espècie considerada a Mallorca com a seden-
tària (GOB, 2009).
El 2004 es va iniciar un projecte de reintroduc-
ció a s'Albufera de Mallorca a partir d’exem-
plars criats en captivitat (Rebassa, 2006) 
alliberant-se un total de 52 exemplars fins al 
2009. Aquest projecte es va ampliar el 2007 a 
la Reserva Natural de s'Albufereta amb l'alli-
berament de 8 exemplars (Conselleria de Medi 
Ambient, 2007). 
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Des de l’inici del pla de recuperació l’espècie 
s’ha establert a s'Albufera de Mallorca. El 2007 
la població balear s’estimava en 25-30 indivi-
dus (Conselleria de Medi Ambient, 2007). 

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: en perill crític (CR); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Ba-
leares: no avaluada; Catalogació: en perill 
d’extinció.

La pèrdua d’hàbitat es considera com la prin-
cipal amenaça per a l’espècie (Amat i Raya, 
2004). 
La introducció per a la pesca esportiva de 
la carpa (Cyprinus carpio)  i la seva posterior 
proliferació en els canals de s'Albufera de Ma-
llorca ha causat la reducció de la vegetació 
macròfita eliminant recursos alimentaris, de 
la mateixa manera que l’acumulació de con-

taminants en el llit dels canals pot alterar les 
característiques físico-químiques de l’aigua 
produint una degradació de l’hàbitat (Rebas-
sa, 2006). S’han registrat possibles pèrdues 
de postes després d’episodis de vessaments 
accidentals a s'Albufera de Mallorca (Maties 
Rebassa, com. pers.).
El procés de salinització sofert a s'Albufera 
de Mallorca  podria afectar negativament la 
població a l’eliminar zones adequades per a 
l’espècie.
Actualment la Conselleria de Medi Ambient de 
les Balears està aplicant un pla de conservació 
destinat a diverses aus aquàtiques amenaça-
des de les Balears (Pla Homeyer) que contem-
pla la gestió d’aquesta espècie.

Carlos Herrero

Possible: 0

Probable o Segur: 2 (1,05%)
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Avisador
Himantopus himantopus

DISTRIBUCIÓ
Es distribueix per Europa meridional, gran 
part d’Àfrica, Madagascar, Àsia centro-meridi-
onal i occidental, Austràlia, Nova Zelanda i el 
continent americà, des del sud d’Estats Units 
a Patagònia (Cramp, 1983). A Europa cria regu-
larment a Bèlgica, França, Espanya, Itàlia, Sar-
denya, Grècia, Hongria, Turquia i sud de Rússia 
(Cramp, 1983; Pierce, 1996).
Es distribueix per gairebé  tot Espanya, excep-
te la cornisa cantàbrica i Galícia (Muñoz i Hor-
tas, 2003a).
A Balears ocupa com a reproductor les quatre 
illes majors, encara que no cria a l’arxipèlag de 
Cabrera.
A Mallorca es presenta lligada a les zones hu-
mides de mida mitjana i gran (especialment 
les salines del Salobrar de Campos, Parc Natu-
ral de s’Albufera de Mallorca i Reserva Natural 
de s’Albufereta).
Hi ha canvis substancials en l’ocupació d’àrees 
més reduïdes (depuradores, torrents o altres 
petites zones humides), respecte a l’anterior 
Atles (Avellà i Muñoz, 1997), ja que mentre no 
han estat detectades en les quadrícules de 
Santa Ponça durant el present mostreig, s’han 
detectat parelles reproductores a Binissalem, 
Ses Fontanelles i algunes zones disperses del 
Prat de Sant Jordi.

HÀBITAT
Cria en tot tipus d’hàbitats, naturals i artifici-
als, tant en el litoral com a l’interior, en gene-
ral prop de l’aigua, com zones no inundades 

de maresmes, salines, desembocadures de 
torrents, llacunes temporals, basses de reg i 
de depuració d’aigües (Ferrer et al., 1986).
A Mallorca la podem trobar en aigües somes 
de poca profunditat (menys de 25 cms.), tant 
salades com dolces, ja siguin naturals o artifi-
cials i fins i tot amb certa presència humana, 
sempre amb la condició que hi hagi una certa 
vegetació arbustiva als voltants de les zones 
entollades.

FENOLOGIA
La defensa del territori i les parades nupcials 
comencen a principis de març perllongant-se 
durant l’abril i part de maig.
El niu és una estructura de branquetes entre-
llaçades, sempre a certa altura sobre el nivell 
de l’aigua, ja sigui recolzada en la vegetació o 
sobre camins o illetes a la vora de l’aigua. Els 
primers nius amb ous s’observen a principis 
d’abril, trobant-se postes fins ben entrat el 
mes de juny, encara que no es coneix si són 
producte de segones postes o de postes de 
reposició (Martínez i Suárez, 2010). La mitjana 
d’ous posts és de 3.6 (n:18; rang: 2-4) almenys 
en les primeres postes (Avellà i Muñoz, 1997; 
Martínez i Suárez, 2010).
Els polls neixen a partir de mitjans de maig, 
podent trobar polls no envolats fins a finals 
de juliol o principis d’agost. En un seguiment 
realitzat sobre 11 grups familiars, la mitjana de 
polls acompanyats per adults fou de 2.1 polls/
parella (rang: 1-3) (Martínez i Suárez, 2010).

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea ha estat estimada en 
37.000-64.000 parelles (BirdLife Internatio-
nal, 2004), mentre que la població espanyola 
ha estat calculada en 2007 en un rang ampli de 
24.800-108.600 individus (Palomino i Molina, 
2009a).
Aquests alts rangs en els censos, es deuen al 
fet que la població d’aquesta espècie és molt 
fluctuant a tota l’àrea de distribució (Rufino, 
1989; Martínez-Vilalta, 1991; Pierce, 1996) afec-
tada pel règim de precipitacions.
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L’estatus que presenta a Balears és el d’estival 
a totes les illes, amb fracció migradora a tra-
vés de Mallorca, Menorca i Eivissa i població 
hivernant a Mallorca (GOB, 2009).
A les Illes Balears s’estimen al 2007 entre 800 
i 1.800 exemplars de l’espècie (Palomino i Mo-
lina, 2009a), registrant-se en un cens directe 
realitzat aquest mateix any per aquest Atles, 
entre 406 i 554 parelles per a la població de 
Mallorca.
El fet de ser una espècie amb fluctuacions im-
portants en la població reproductora en fun-
ció de factors climatològics ens fa ser conser-
vadors en quant a les tendències de l’espècie 
a l’àrea d’estudi.

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE);  
Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-

res: preocupació menor (LC); Catalogació: 
d’interès especial.

Sent una au lligada als ambients aquàtics, està 
exposada als perills de la pèrdua d’hàbitat 
més que a cap altre factor (Muñoz i Hortas, 
2003a).
Les zones humides sotmeses a gestió com les 
salines o les de règim hídric molt variable po-
den inundar algunes colònies a causa de cres-
cudes ràpides del nivell de l’aigua (Martínez i 
Suárez, 2010).
Els depredadors terrestres poden produir 
greus danys durant la reproducció. Per altra 
part, la creació d’illetes en mig de l’aigua i el 
manteniment d’àrees inundades als voltants 
pot afavorir l’espècie, com ja s’ha demostrat 
en el Parc Natural de s’Albufera, dins del Pro-
grama Anual d’actuacions d’aquest espai pro-
tegit.

Pere J. Garcias

Possible: 2 (1,05%)

Probable o Segur: 15 (7,85%)
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Bec d’alena
Recurvirostra avosetta

DISTRIBUCIÓ
Espècie monotípica de distribució paleàrtica 
meridional i occidental i també etiòpica. Es 
distribueix per Europa, cap a l’est a través de 
l’oest i centre d’Àsia fins al sud-est de Sibèria i 
nord-est de Xina i del nord d’Àfrica fins al sud i 
est d’Àfrica (Cramp, 1983; Pierce, 1996).
A Espanya està molt concentrada a les grans 
zones humides d’Andalusia, la Manxa humida, 
Delta de l’Ebre o Salines de Santa Pola, i de 
forma més dispersa a zones humides de mida 
mitjana d’altres regions, incloses les Illes Bale-
ars (Muñoz i Hortas, 2003b).
A l’arxipèlag balear tan sols es coneix la seva 
cria a l’illa de Mallorca, i concretament al Salo-
brar de Campos i en menor mesura als estanys 
de s’Avall.

HÀBITAT
Cria a aigües salabroses amb vegetació escas-
sa o sense cobertura vegetal, tant naturals 
com artificials, costaneres o interiors (Díaz et 
al., 1996).
A Mallorca utilitza àrees de salines artificials, 
tot i que recentment s’ha detectat la seva re-
producció a llacunes naturals, també de caràc-
ter salí, com la llacuna dels Tamarells.
Sembla seleccionar aigües amb vegetació pe-
rillacunar herbàcia o arbustiva (salicorniars i 
saladars).

 

FENOLOGIA
Espècie colonial que ubica el niu sobre la ve-
getació halòfila o al terra, construint un petit 
i malforjat entramat de restes vegetals, sem-
pre a llocs secs però prop de l’aigua.
Comencen a defensar territori i realitzar vols 
nupcials a mitjan o final de març, quan arriben 
dels quarters d’hivernada. 
Les primeres còpules es registren a principis 
d’abril, mentre que les primeres postes s’ini-
cien a partir de la segona desena del mes. A 
principis de juny encara es detecten adults 
covant. 
Els polls més primerencs neixen la segona 
quinzena de maig encara que se’n troben sen-
se envolar fins a mitjans de juliol. Aquesta dife-
rència temporal entre el naixement dels polls 
es podria deure a l’asincronia de les colònies 
en l’inici de la incubació, tot i que també es po-
dria deure a postes de reposició.
Es desconeixen els paràmetres reproductius a 
les Balears, com la mida de la posta, èxit re-
productor o productivitat.

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea està xifrada en 38.000-
57.000 parelles (BirdLife International, 2004), 
mentre que l’espanyola ha estat avaluada en 
una mitjana de 56.900 aus (Palomino i Molina, 
2009a).
El seu estatus a les Balears és d’estival escàs a 
Mallorca i migrant i hivernant en major o me-
nor grau a totes les illes majors (GOB, 2009).
A les Balears la primera data de cria recent 
fou d’una parella al 1984 al Salobrar, i al 1995 
una altra parella a s’Albufera (Avellà i Muñoz, 
1997; Arxius del parc natural de s’Albufera de 
Mallorca). Des de 1998 es reprodueix de for-
ma regular al Salobrar (GOB, 1986-2008).
Tot i que s’han estimat 410 aus per les Bale-
ars (Palomino i Molina, 2009a), sembla que la 
població mallorquina ha estat un poc sobre-
estimada, ja que un cens realitzat pel present 
Atles va resultar en 47-57 parelles el 2007.
L’increment de les poblacions balears, que 
van des de les 3 parelles el 1998 fins les esti-
mes actuals de gairebé 60 parelles, així com la 
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colonització recent de l’estany dels Tamarells, 
fan pensar que la tendència és lleugerament 
positiva.
Sembla que la colonització d’altres zones adi-
ents per a l’espècie com s’Albufera, s’Estany 
de ses Gambes i les salines de la Colònia de 
Sant Jordi és qüestió de temps.
No apareix com a reproductor a la resta d’Illes 
Balears.

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: preocupació menor 
(LC); Libro Rojo de los Vertebrados de las 
Baleares: no avaluada (NE); Catalogació: 
d’interès especial.

Tot i que la tendència sembla positiva a les po-
blacions de les Balears, s’ha de tenir en comp-
te que els hàbitats actualment utilitzats per 
l’espècie per a la reproducció estan sotmesos 
a un fort maneig (en el cas de les salines del 

salobrar de Campos). És possible que canvis 
dràstics en el maneig d’aquestes àrees tinguin 
influències negatives sobre l’espècie, davant 
la concentració de la població reproductora.
El seguiment i cens continuats d’aquesta i al-
tres espècies de limícoles pot proporcionar in-
formació molt valuosa pel manteniment tant 
de les seves poblacions com de les zones hu-
mides de les Balears.

Pere J. Garcias

Possible: 1 (0,52%)

Probable o Segur: 1 (0,52%)
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Sebel·lí
Burhinus oedicnemus

DISTRIBUCIÓ
Present a la zona sud del Paleàrtic passant per 
Anglaterra, Ibèria, Canàries i Mauritània. La 
subespècie nominal ocupa el sud d’Europa, 
encara que a les illes grans de la mediterrània, 
incloses les Balears, s’assignen a la subespè-
cie saharae que també habita el nord d’Àfrica, 
Grècia i Turquia (De Juana et al., 2003). 
A la Península Ibèrica té una àmplia distribu-
ció mediterrània excepte a redols molt petits 
i aïllats de la franja humida del nord. Absent 
dels sistemes muntanyencs, tot i que puntu-
alment es troba a altituds superiors als 1.500 
m., i de bona part del litoral mediterrani, amb 
excepció de les provincies més àrides (Múrcia 
i Almeria) (De Juana et al., 2003).
A les Balears i Pitiüses nidifica a totes les illes 
principals, inclosa Cabrera (1-2 parelles) (Joan 
Miquel González, com. pers.) És una espècie 
ben distribuïda a Mallorca, mancant sols a al-

gunes quadrícules muntanyenques i boscoses 
de la Serra de Tramuntana.

HÀBITAT
Al contrari que altres espècies del seu mateix 
ordre presents a les Balears, no éstà lligat 
principalment a hàbitats palustres  (Avellà i 
Muñoz,  1997), més bé al contrari ocupa zones 
obertes, planures i tanques de secà arbrades 
o sense gaire cobertura, guarets i pastures de 
secà i tot tipus d’espais agrícoles exceptuant 
reguius i alguns cultius de fruiters. És present 
a alguns carritxars de muntanya amb conreus 
propers. També ocupa algunes zones costa-
neres, garrigues amb poca cobertura i zones 
humides. 

FENOLOGIA
Els cants es poden sentir tot l’any, encara que 
a mitjan març semblen intensificar-se.  No fa 
niu, sinó que pon els ous directament en terra 
sense aports de materials, en tot cas alguns 
maquets. Les postes solen ser de dos ous i el 
període d’incubació és de 24-26 dies (Avellà i 
Muñoz, 1997). 
En aquest treball s’han localitzat nius amb ous 
entre el 3 i el 16 de maig i observat joves entre 
el 5 de maig i el 13 d’agost. A l’hivern l’espècie 
és molt gregària, localitzant-se esbarts de de-
senes d’individus.

POBLACIÓ I TENDENCIA
La població reproductora europea és relativa-
ment petita amb  un màxim de 78.000 pare-
lles amb una tendència negativa les darreres 
dècades tot i que algunes poblacions es man-
tingueren estables o incrementaren durant 
la dècada 1990-2000. A la Península Ibèrica 
xifren l’espècie entre 30.000 i 40.000 parelles 
amb una tendència negativa, als quals cal afe-
gir uns efectius d’entre 1.000 i 2.500 parelles a 
les Illes Canàries amb tendència desconeguda 
(BirdLife international, 2004).
És una espècie sedentària abundant a Mallor-
ca i Eivissa i moderada a Menorca i Formen-
tera. Hivernant i migrant escassa a Mallorca i 
Formentera (GOB, 2009).
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No hi ha dades poblacionals ni treballs espe-
cífics a l’illa. Es desconeix la densitat segons 
l’hàbitat. Sembla que localment l’espècie és 
abundant i actualment es troba ben distribu-
ïda per les zones obertes de l’illa.

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de Aves de España: quasi amenaçada (NT); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Bale-
ares: quasi amenaçada (NT); Catalogació: 
d’interès especial.

A nivell estatal la caça incontrolada, les pertur-
bacions a les àrees de cria, l’augment d’ús de 
biocides i l’alteració i destrucció de l’hàbitat 
són les causes d’amenaça més importants per 
a l’espècie (RD 439/1990).
Les dades de què disposam a Mallorca prove-
nen principalment d’exemplars accidentats 
que arriben als centres de recuperació, bàsi-
cament relacionats amb problemàtiques amb 

infraestructures lineals que fragmenten el ter-
ritori (col·lissions amb vehicles, col·lisions amb 
esteses o cables i enganxaments amb fils de 
pues col·locats pel tancament de solars i case-
tes arreu de Mallorca). Anualment també es 
detecten casos d’exemplars abatuts per esco-
peta (COFIB, 2003-2007). Cal tenir present que 
fa dècades era una espècie caçable i consumi-
da localment. La construcció de residències i 
infraestructures diverses al camp pot estar 
afectant l’espècie a causa de la fragmentació i 
pèrdua d’hàbitat.

Jaume Adrover

Possible: 13 (6,81%)

Probable o Segur: 148 (77,49%)
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Picaplatges petit
Charadrius dubius

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica de distribució paleàrtica 
(Cramp, 1983, Wiersma, 1996). Té tres subes-
pècies de les quals sols curonicus, d’Euràsia 
des d’Escandinàvia, Illes Britàniques, nord-
oest d’Àfrica i cap a l’est fins al nord de Xina, 
Corea i el Japó, es troba a les Balears (Díaz et 
al., 1996). 
A Espanya, està molt repartida, encara que és 
més escassa en la vessant est i no està present 
a Galícia. Cria en els dos arxipèlags (Hortas i 
Figuerola, 2003).
A les Illes Balears, falta com a reproductora 
únicament a Formentera, entre les illes majors 
(GOB, 2009).
A Mallorca presenta una distribució idèntica a 
l’anterior Atles (Avellà i Muñoz, 1997), estant 
molt correlacionada la seva presència amb 
les grans zones humides del Parc Natural de 
s’Albufera, Reserva Natural de s’Albufereta i 
en menor mesura, el Salobrar de Campos, es-
tant present de manera més dispersa en altres 
quadrícules del sud-est i nord de l’illa.
No es presenta com a reproductor a l’arxipè-
lag de Cabrera.

HÀBITAT
Cria a platges, vores de basses i llacunes. 
També als salobrars, tant inundats com secs, 
i camps oberts, canteres d’arena i embassa-
ments (Cramp, 1983).
A les Balears cria a totes les zones humides 
però de forma irregular a moltes petites llacu-
nes. Prefereix aigües més dolces que altres es-

pècies de picaplatges. Algunes parelles crien 
repartides pel territori a petites basses de rec, 
depuradores, torrents de cales i fins i tot en la 
línia de platja.

FENOLOGIA
El niu és una depressió al terra (tant en l’arena 
com entre còdols o restes de posidònia) l’in-
terior del qual no està folrat per cap material 
(Cramp, 1983).
Es detecten còpules des de primers de març i 
les primeres postes des de finals d’aquest ma-
teix mes, si bé el gruix de la població sembla 
estar en plena incubació entre finals d’abril i el 
mes de maig (Avellà i Muñoz, 1997; Martínez i 
Suárez, 2010).
La posta té una mitjana de 3.6 ous/niu (n: 19; 
Rang: 3-4), amb un període d’incubació de 
24-25 dies (Avellà i Muñoz, 1997; Martínez i 
Suárez, 2010).
Els primers polls es poden observar des dels 
primers dies de maig encara que es troben 
polls no envolats fins ben entrat el juny (Avellà 
i Muñoz, 1997; Martínez i Suárez, 2010).
La taxa d’eclosió (calculada sobre adults 
acompanyats per polls de menys de 5 dies) va 
ser de 3.2 polls/parella (n:7; Rang: 2-4), mentre 
que la mitjana de polls de fins a 20 dies fou de 
1.8 polls/parella  (n:7; rang: 1-2), el que podria 
estar indicant una elevada mortalitat en els 
primers dies de vida (Martínez i Suárez, 2010). 

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea està estimada en 110.000-
240.000 parelles (BirdLife International, 
2004), mentre que un cens realitzat al 2007 a 
Espanya dóna xifres d’entre 36.970 i 97.000 
exemplars (Palomino i Molina, 2009a), xifres 
que pareixen estar molt allunyades d’anteri-
ors estimes a Espanya (4.277 parelles mínim 
en Hortas i Figuerola, 2003).
L’estima per a Balears és de 200-590 individus 
(Palomino i Molina, 2009a), mentre que en 
un cens realitzat per a aquest Atles la pobla-
ció mallorquina es situava en 85-115 parelles. 
S’ha de tenir en compte que es tracta d’una 
espècie que cria de forma molt dispersa i irre-
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gular en petites zones humides, depuradores, 
basses de reg, etc., el que fa que sigui difícil de 
quantificar.
Encara que no es coneixen les tendències 
generals de l’espècie per a tota la població 
mallorquina, sí es té alguna informació sobre 
zones humides concretes on l’espècie sembla 
mantenir-se estable com el Parc Natural de 
s’Albufera i la Reserva natural de s’Albufereta 
(Arxius del Parc Natural de s’Albufera de Ma-
llorca; Martínez i Suárez, 2010).

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC): Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-
res: vulnerable (VU); Catalogació: d’interès 
especial. 

La pèrdua de l’hàbitat seria la major amenaça 
però el fet el major nombre de parelles es re-
produeixi al Parc Natural de s’Albufera de Ma-

llorca assegura en gran mesura l’estabilitat de 
la població. Les escasses parelles repartides 
un poc per tot arreu podrien veure’s perjudi-
cades pels canvis d’usos de basses de reg, can-
teres abandonades o dessecació de basses. El 
cens periòdic de les poblacions d’aquesta i 
altres espècies d’aus limícoles podrien donar 
informació molt important sobre les tendèn-
cies.
En algunes zones on cria en platges o prop 
d’àrees amb trànsit humà, s’ha constatat la 
destrucció directa de nius por trepig, pràcti-
ques massives d’esports com l’skysurf o pre-
sència prolongada de pescadors vora els nius 
(Martínez i Suárez, 2010).

Pere J. Garcias

Possible: 3 (1,57%)

Probable o Segur: 17 (8,90%)
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Picaplatges camanegre
Charadrius alexandrinus

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica de distribució holàrtica, eti-
òpica i neotropical (Cramp, 1983). Actualment 
es reconeixen cinc subespècies (Wiersma, 
1996) de les quals sols la nominal alexandrinus 
es presenta a les Balears (Díaz et al., 1996). 
Aquesta subespècie, es distribueix per Euro-
pa occidental, illes atlàntiques i nord d’Àfrica 
fins al Senegal, cap a l’est a través de la me-
diterrània, al nord-est d’Àfrica, Orient Mitjà, i 
sud-oest i centre d’Àsia fins a l’Oceà Pacífic i 
nord-est de Xina (Wiersma, 1996). 
A Espanya es distribueix principalment per les 
costes mediterrànies i atlàntiques, de forma 
molt més dispersa en el centre peninsular i a 
Galícia (Molina, 2009b).
A les Illes Balears es presenta com a reproduc-
tor en totes les illes majors i fins i tot a alguns 
petits illots (GOB, 1986-2008).
A Mallorca té les seves àrees de reproducció 
principalment lligades a les zones humides de 
certa mida com el Parc Natural de s’Albufera, 
la Reserva Natural de s’Albufereta o el Salo-
brar de Campos, així i tot es troben parelles 
disperses en desembocadures de torrents o 
línies de platja més o menys tranquil·les.
La distribució respecte a l’anterior Atles (Ave-
llà i Muñoz, 1997) és pràcticament la mateixa 
amb l’excepció d’un punt central de l’illa que 
es correspon a parelles aïllades que crien a 
Vilafranca. No es reprodueix a l’arxipèlag de 
Cabrera.

HÀBITAT
Cria a platges, costes, llacunes interiors i salo-
brars, tant inundats com secs (Cramp, 1983). 
A les Balears cria a totes les zones humides 
però també a costes tranquil·les, depuradores 
i torrents de cales, sempre i quan presentin 
zones arenoses de relleu més o menys suau, 
sense excessiva vegetació arbustiva, utilitzant 
a àrees amb salicòrnies o excessiva cobertura 
herbàcia, petites clarianes sense vegetació.
En les línies costeres arenoses i desemboca-
dures de torrents té tendència a utilitzar les 
àrees amb lleugera pendent per tal d’evitar 
inundacions (Martínez i Suárez, 2005b). S’han 
trobat nius als illots de la costa del Migjorn.

FENOLOGIA
Al febrer ja s’observen comportaments terri-
torials amb persecucions i còpules. Les prime-
res postes són a mitjans de març; ponen direc-
tament sobre l’arena o entre còdols i sense 
aportar material, en ocasions adornen el clot 
amb pedres, copinyes o altres materials de pe-
tita mida. Poden trobar-se nius amb ous fins 
al juliol, amb una posta excepcional el mes de 
setembre (Avellà i Muñoz, 1997).
La mitjana d’ous posts va ser de 2.8 (n: 27; 
rang: 2-3) (Avellà i Muñoz, 1997; Martínez i 
Suárez, 2005b). Probablement fan més d’una 
posta, a jutjar per l’interval en què es troben 
els nius amb ous (de març a juliol). 
En un estudi dut a terme sobre reproducció a 
la R.N. de s’Albufereta sobre 11 parelles, no-
més es detectaren postes de reposició (Mar-
tínez i Suárez, 2005b).
Els polls són nidífugs abandonant el niu a les 
poques hores de néixer.

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea està estimada en 22.000-
35.000 parelles (BirdLife International, 2004), 
mentre que l’estima més recent per Espanya 
realitzada el 2007 fou de 4.322-4.645 parelles 
(Molina, 2009b).
A les Balears és sedentari, migrant i hivernant, 
en diferents graus, a tot l’arxipèlag (Costa, 
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1987; Garcias, 1996; Wijk i Jaume, 1997; Escan-
dell, 1997; GOB, 2009).
La població balear va ser censada el 2007, en 
236-291 parelles, de les quals 161-185 parelles 
crien a l’illa de Mallorca, principalment con-
centrades al Salobrar de Campos (80-95 pare-
lles) i P.N. de s’Albufera de Mallorca (30 pare-
lles), segons censos realitzats en el treball de 
camp d’aquest Atles.
Encara que l’espècie sembla presentar un lleu-
ger declivi a Europa (BirdLife International, 
2004), les dades que es donen a Mallorca són 
d’estabilitat, atès que els resultats del cens de 
2007 són propers a l’estima realitzada el 1995 
de 154-177 parelles (Garcias, 1996).

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: vulnerable (VU); Li-
bro Rojo de los Vertebrados de las Balea-

res: vulnerable (VU); Catalogació: d’interès 
especial. 

L’amenaça més important sobre l’espècie és 
la pèrdua de l’hàbitat per ocupació humana i 
per infraestructures, sobretot a la costa, per 
instal·lacions d’oci, hotels, vials i aparcaments, 
o per destrucció directa com rebliments de 
salines i salobrars. Malgrat tot l’espècie és 
bastant tolerant amb la presència humana i 
aprofita instal·lacions com depuradores, sali-
nes i pistes als camps d’aviació per fer els nius 
(Figuerola i Amat, 2003).

Pere J. Garcias

Possible: 1 (0,52%)

Probable o Segur: 15 (7,85%)
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Cama-roja
Tringa totanus

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica de distribució àmplia per tot 
el Paleàrtic occidental. La subespècie nominal 
és la que es reprodueix a tot el continent euro-
peu (Cramp, 1983; Del Hoyo et al., 1996). 
A Espanya les seves principals àrees de distri-
bució es localitzen a Andalusia, Castella i Lleó, 
Castella-La Manxa i Catalunya, amb altres zo-
nes disperses i de menor importància entre les 
quals es troben les Illes Balears (Hortas et al., 
2003).
A l’arxipèlag balear tan sols es presenta com 
a reproductor a l’illa de Mallorca, amb tot el 
contingent reproductor concentrat al Salo-
brar de Campos. Les observacions realitzades 
a la quadrícula de Can Pastilla - s’Arenal corres-
ponen sense cap dubte a un exemplar en pas, 
ja que no s’ha constatat de bell nou la presèn-
cia de l’espècie a la zona.
Al Parc Natural de s’Albufera de Mallorca s’ha 
optat per situar-la com a possible o probable, 
ja que es presenten aus en època adequada i 
defensen territori juntament amb l’avisador, 
però tot i que es tracta d’un espai protegit 
amb bon seguiment avifaunístic no s’han de-
tectat nius ni polls de l’espècie en el passat 
recent.
Existeixen lleugeres diferències amb la dis-
tribució localitzada a l’anterior Atles (Avellà i 
Muñoz, 1997), tot i que és possible que moltes 
d’aquestes localitzacions corresponguin a aus 
en pas migratori.

HÀBITAT
A la Península Ibèrica cria a prats i pastures 
sempre properes a llits fluvials o llacunes, i 
també a estuaris (Díaz et al., 1996).
A Mallorca selecciona aigües de poca fondària 
de caràcter salí i amb presència de salicòrnia 
Arhtrocnemun macrostachyum, Sarcocornia 
fruticosa o vegetació de vorera ben desenvo-
lupada.

FENOLOGIA
Cria sovint en petits grup i construeix el niu a 
terra, entapissant-lo amb una mica de vege-
tació, gairebé sempre davall la vegetació de 
les voreres, normalment salicòrnia i el perío-
de d’incubació dura 24 dies (Avellà i Muñoz, 
1997).
Les aus realitzen vols nupcials i cants a partir 
del març, realitzats fonamentalment el cap-
vespre, iniciats normalment des de damunt 
la vegetació present. La posta seria a mitjans 
d’abril ja que s’anellaren sengles polls al Salo-
brar, el 30 de maig i el 6 de juny, de pocs dies 
d’edat. Així mateix el 15 de juny ja es poden 
trobar polls envolats (obs. pers.).

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea està estimada en 280.000-
610.000 parelles, mentre que a Espanya s’ha 
estimat en un mínim de 1.100 aus i màxim de 
5.600 individus (Palomino i Molina, 2009a).
A les Balears es comporta com a migrant en-
tre moderat i escàs, i hivernant entre rar i mo-
derat a totes les illes (GOB, 2009; Martínez i 
Palerm, 1999; Ferrer et al., 1986). La seva única 
localitat de reproducció és el Salobrar de Cam-
pos (GOB, 2009).
La població balear sembla sedentària o, si més 
no, fortament filopàtrica atenent als controls 
d’aus anellades (Díaz et al. 1996, GOB, 1986-
2008).
En un cens realitzat l’any 2007 es van estimar 
12-16 parelles reproductores al Salobrar de 
Campos.
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CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: vulnerable (VU); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Bale-
ares: no avaluada; Catalogació: d’especial 
protecció.

Pel fet de ser una espècie lligada a les zones 
humides pateix els problemes que les afecten, 
com són la dessecació, la urbanització, i les 
transformacions diverses o l’aixecament d’in-
fraestructures. A més a més, el fet de nidificar 
en terra suposa un afegitó d’altres amenaces 
com poden ser la depredació de nius per part 
de rates, cans orats o gavines (Hortas et al., 
2003).
El desconeixement de bona part de la seva bi-
ologia pot considerar-se un problema afegit a 
la concentració de tota la població reproduc-
tora balear en un sol enclavament.
Com que gran part del salobrar de Campos, 
única localitat actual de reproducció, està sot-

mesa a ús humà, cal vetllar especialment pels 
canvis d’ús.
No es disposa de censos anteriors, per la qual 
cosa es desconeix la tendència poblacional.
A Europa és una espècie considerada en lleu-
ger declivi (Birdlife International, 2004). A Es-
panya les dades indiquen fluctuacions però 
mantenint-se els nuclis més importants, pel 
que cal que sigui considerada amb “Dades in-
suficients” (Palomino i Molina, 2009a).

Pere J. Garcias

Possible: 2 (1,05%)

Probable o Segur: 3 (1,57%)
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Gavina roja
Larus audouinii

DISTRIBUCIÓ
Espècie monotípica de distribució circumme-
diterrània que ocupa, principalment, petites 
illes i punts aïllats de les costes continentals 
(Oro et al., 2000). Les poblacions més impor-
tants es troben a la Mediterrània occidental. 
També cria a les illes i illots de Còrsega, Sar-
denya, Itàlia continental, Croàcia, diverses illes 
de Grècia, localitats de Turquia i Líban. Al nord 
d’Àfrica hi ha petites colònies a Marroc, Algè-
ria i Tunísia. Recentment s’ha reproduït al sud 
de Portugal (Muntaner, 2003). A Mallorca i Ca-
brera, la seva distribució respecte del darrer 
Atles no ha variat gaire.

HÀBITAT
Originàriament criava a petits illots, però als 
anys vuitanta va colonitzar un nou hàbitat de 
dunes litorals i salines al delta de l’Ebre. Pos-
teriorment altres colònies s’han instal·lat a 
aquests ambients de València i del sud de Por-
tugal. També han aparegut petites colònies a 
punts aïllats de les costes continentals o a illes 
majors, a ambients semblants als dels illots on 
han criat tradicionalment. Normalment fan 
colònies molt denses a zones rocoses, amb 
poca vegetació arbustiva i molt baixa o amb 
vegetació herbàcia halòfila.

FENOLOGIA
Espècie molt sincrònica que inicia les postes 
la darrera setmana d’abril o poc abans. Les 
eclosions comencen a la tercera setmana 
de maig. La posta modal és de tres ous i en 

ponen excepcionalment quatre. L’incubació 
dura quatre setmanes i els polls volen a finals 
de juny i començaments de juliol. Els juvenils 
locals deixen les colònies entre mitjans o finals 
d’agost i realitzen un desplaçament fins a les 
costes d’Àfrica nordoccidental, arribant al del-
ta del Senegal. Alguns joves poden romandre 
a les costes del sud i sud-est d’Espanya i nord 
d’Àfrica. Respecte als adults, la majoria aban-
donen les illes a finals d’estiu cap a les costes 
del llevant i sud d’Ibèria, nord d’Àfrica i les cos-
tes atlàntiques fins al Senegal. Part dels adults 
hivernen a les nostres costes (Oro i Martínez-
Vilalta 1994). El retorn s’inicia a finals de febrer 
i durant el març. A mitjan abril els reproduc-
tors, de quatre anys o més de vida, comencen 
a ocupar les localitats de reproducció. A les 
Balears, les colònies canvien freqüentment 
d’ubicació, mantenint alguns llocs amb assidu-
ïtat (Oro i Muntaner, 2000; Muntaner, 2003).

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població espanyola suposa aproximada-
ment, el 95% de la població mundial. Ha cres-
cut, per mor de l’augment de la colònia del 
Delta de l’Ebre, la més gran del món. El 2005 
la població espanyola va arribar a les 18.661 
parelles reproductores del les quals 13.981 es 
trobaven al Delta de l’Ebre (Oro et al. 2000). 
La població balear va ser censada per primera 
vegada el 1978 (Mayol, 1978), trobant-se 316 
parelles en set colònies. Des d’aquell any la po-
blació Balear ha crescut de forma irregular fins 
a un màxim de 1.956 parelles el 2001, reparti-
des en 13 colònies. Posteriorment va davallar 
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a 1.117 parelles el 2004, pujant a 1.469 parelles 
el 2005 i a 1.696 el 2006 per baixar novament 
a les 1.474 el 2007. Al període comprès entre 
1997 i 2005 la població balear sumava el 5.77% 
de la població espanyola, el valor més baix, i 
el 10.93% de 2001, el més alt (Muntaner et al., 
2006).

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: quasi amenaçada (NT); Libro Rojo de 
las Aves de España: vulnerable (VU); Libro 
Rojo de los Vertebrados de las Baleares: 
quasi amenaçada (NT); Catalogació: d’inte-
rès especial.

L’espècie manté una dependència tròfica molt 
important amb la pesca d’arrossegament i els 
canvis en les polítiques pesqueres podrien 
afectar-la negativament. La població balear 
presenta els avantatges d’estar distribuïda en 
nombroses colònies per totes les illes i de no 
presentar una dependència tan important del 

rebuig de l'activitat pesquera. Alguns adults 
es veuen afectats per captures accidentals en 
certs arts de pesca i per accidents provocats 
per embulls amb fils de pesca. Quasi totes les 
colònies de les Balears es troben en espais 
protegits i, algunes d’elles, sota una certa vigi-
lància. El Govern de les Illes Balears ha aprovat 
el 2007 un Pla de Maneig per a aquesta espè-
cie.

Jordi Muntaner

Possible: 0

Probable o Segur: 10 (5,24%)
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Gavina
Larus michahellis

DISTRIBUCIÓ
Els darrers, anys s’han produït canvis impor-
tants en la taxonomia de les grans gavines 
de mantell gris del Paleàrtic. La gavina és una 
espècie politípica amb dues subespècies ben 
diferenciades: L. m. michahellis a la Mediterrà-
nia i a la costa atlàntica de la Península Ibèrica 
i L. m. atlantis, a Macaronèsia (Yésou 2002). 
Les poblacions del NO de la Península Ibèrica 
s’han inclòs dins la subespècie L .m. lusitanius 
(Pons et al., 2004).
És una espècie sedentaria i abundant arreu 
de les Illes Balears (GOB, 2009). Respecte del 
l’anterior Atles (Avellà i Muñoz, 1997), la seva 
distribució no ha variat gaire.

HÀBITAT
És una au marina que s’alimenta sobre la su-
perfície de la mar al llarg de la plataforma cos-
tanera. Molt comuna a zones humides i basses 
de tot tipus. És una espècie amb gran capaci-
tat d’adaptació a nous recursos tròfics, cosa 
que ha  facilitat la seva interacció amb l’ésser 
humà, des de l’aprofitament dels rebutjos pes-
quers fins a l’alimentació a abocadors de resi-
dus a grans ciutats (Bosch et al., 1994, Snow et 
al., 1998; Duhem et al., 2007).
A les Balears es pot trobar a tot tipus d’hà-
bitats, tot i que descansa i nidifica preferent-
ment a la costa o prop d’ella. Nidifica prefe-
rentment a zones costaneres, penya-segats i 
illots, sense depredadors terrestres. Pot arri-
bar a formar grans colònies de milers de pa-
relles (com a l’illa de sa Dragonera o illa des 

Conills a l’Arxipèlag de Cabrera) o en petits 
grups de pocs individus. També nidifica a al-
guns edificis de Palma.

FENOLOGIA
Les poblacions de les Balears són parcialment 
migratòries, sobretot les aus immadures. Una 
part important dels juvenils abandonen les 
colònies i es dispersen cap al NO, arribant a 
les costes de Catalunya i de la Comunitat Va-
lenciana; des d’allà es produeix un moviment 
cap al Cantàbric, creuant la Península Ibèrica i 
seguint el curs dels grans rius. Molts individus 
es mouen al llarg de les costes de la Mediter-
rània, aprofitant els abundants recursos dels 
abocadors urbans, i alguns juvenils es despla-
cen entre illes.
Les primeres postes són a finals de març, en-
cara que la majoria es concentren a la primera 
meitat d’abril. El niu es construeix a terra, a 
vegades a redós d’una roca o davall una mata. 
La mida de la posta és de 2-3 ous, i la incubació 
dura aproximadament un mes. Els polls són 
volanders al cap de 40 dies, a finals de maig i a 
principis de juny. Les dues primeres setmanes 
els polls volanders queden prop de la colònia. 

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
Probablement hi ha més de 300.000 parelles 
a la Mediterrània i a l’Atlàntic. A principis del 
segle XX era una espècie no excessivament 
nombrosa, i Munn (1931) cità petites colòni-
es disperses amb poques parelles al llarg de 
la costa. El 1983 la població es va estimar en 
7.515 parelles a les Balears, de las quals 2.155 
a Mallorca i 880 a Cabrera; el 1988 la població 
augmenta a 13.500 parelles, i es recompten 
12.079 parelles el 1991 (Aguilar 1992; Aguilar 
1991). A principis del 2000 la població s’estima 
en 14.000 parelles (Bermejo i Mouriño 2003). 
Les dades més recents suggereixen una pobla-
ció de 18.000 parelles a les Balears. L’augment 
de la població és conseqüència de l’adaptació 
de les aus a recursos tròfics d’origen antròpic 
(rebutjos pesquers i abocadors urbans).
Des dels anys 90 es realitzen de forma siste-
màtica campanyes de control de la població, 
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eliminant adults i postes a les colònies, i més 
recentment aus que visiten els abocadors. 
El tancament dels abocadors serà un factor 
decisiu en l’autoregulació de les poblacions ( 
Duhem et al., 2005; Duhem et al., 2007; Oro i 
Martínez-Abrain, 2007).

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-
res: preocupació menor (LC); Catalogació: 
no catalogada.

No hi ha dades globals de l’evolució de la 
població. En tota la seva àrea de distribució 
les poblacions semblen estables, i la majoria 
d’elles amb un marcat increment poblacional 
en regions desenvolupades per la qual cosa 
no sembla que estigui amenaçada. Com s’ha 
comentat abans, és una espècie sotmesa a 

control poblacional i des de fa anys s’eliminen 
una gran quantitat d’exemplars.

Miguel McMinn

Probable o Segur: 16 (8,38%)

Possible: 10 (5,24%)
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Llambritja
Sterna hirundo

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica. La subespècie nominal, que 
és la que es presenta a Espanya, té una dis-
tribució neàrtica i paleàrtica (Del Hoyo et al., 
1996).
A Espanya es distribueix principalment a zo-
nes humides litorals (sobretot de la costa me-
diterrània), però també a algunes localitats 
de l’interior peninsular. També nidifica als dos 
arxipèlags, si bé en baixes quantitats (Dies et 
al., 2003).
A les Illes Balears només es reprodueix a Ma-
llorca, en el Parc Natural de s’Albufera, al nord 
de l'illa. Aquesta espècie no apareixia com a re-
productor en l’anterior Atles (Avellà i Muñoz, 
1997) i el primer cas de reproducció constatat 
a Mallorca és de l’any 2001 (Mas, 2002). 
 
HÀBITAT
L’hàbitat idoni per a aquesta espècie són els 
deltes arenosos, les salines i llacunes litorals 
(Dies et al., 2003).
A Mallorca nidifica a petites illes de grava situ-
ades a basses salabroses i poc fondes del parc 
natural de s’Albufera. Aquestes illes, sense a 
penes vegetació emergent en el moment de 
les postes, són compartides per altres espèci-
es amb requeriments de nidificació semblants. 
Entre totes aconsegueixen fer fora als possi-
bles predadors de polls i ous.

FENOLOGIA
Es comporta com a estival i els primers efec-
tius arriben a Mallorca a mitjans d’abril (GOB, 
1986-2008), observant-se les primeres còpu-
les ja des de finals d’aquest mes.
Les primeres postes tenen lloc dins la segona 
quinzena de maig (GOB, 1986-2008), excepci-
onalment a finals del mes d’abril, i encara que 
es veuen postes fins ben entrat l’estiu, pro-
bablement es tracti de postes de substitució. 
S’han observat polls ja a finals de maig-princi-
pis de juny, i en la darrera setmana del mes de 
juny ja s’observen joves volanders (GOB, 1986-
2008).
Manquen dades concretes sobre productivi-
tat, si bé aquesta no sembla ser baixa (obs. 
pers.), el que podria explicar en part la pujada 
d’efectius que té lloc d’any en any. 
Es comporta com a migrant rar a Menorca i 
Formentera, i és accidental a Eivissa. A Mallor-
ca és un estival rar, amb baixos efectius repro-
ductors (GOB, 2009).

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea està xifrada entre les 
270.000 i 570.000 parelles reproductores 
(BirdLife International, 2004) mentre que la 
població espanyola en el 2007 es trobava als 
voltants de les 3.196 i les 3.204 parelles (Cor-
bacho et al., 2009).
A Mallorca la seva població estival reproduc-
tora ha anat augmentant molt lentament des 
de l’any 2001, en què una parella va començar 
a criar a s’Albufera (Mas, 2002). Gràcies a les 
mesures de gestió específiques dutes a terme 
en aquest espai per a afavorir-la, l’any 2007 hi 
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varen criar 7 parelles i l’any 2008 la població 
reproductora es va estimar entre 8-10 parelles 
(GOB, 1986-2008).
Aquesta recent colonització pot ser una con-
seqüència de l’important augment poblacio-
nal que han sofert algunes colònies del litoral 
mediterrani espanyol durant els darrers 20 
anys, després de superar una forta crisi en els 
anys 70 (Dies et al., 2003).

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: quasi amenaçada 
(NT); Libro Rojo de los Vertebrados de las 
Baleares: no avaluada; Catalogació: d’inte-
rès especial.

A Mallorca, la principal amenaça que pesa so-
bre aquesta espècie ve donada per l’extrema 
localització de les seves colònies, i pel seu baix 
nombre d’efectius. Actualment, existeix una 
única localitat de cria, amb 3-4 sub-colònies 

d’entre 1 i 3 parelles cada una d’elles, que actu-
en com a una única població. A més, les illes de 
grava on hi fan niu requereixen d’una gestió 
específica anual.
El fet de criar a zones protegides, i la creixent 
salinització de les aigües de s’Albufera que 
augmenta l’hàbitat potencial per a aquesta 
espècie, fa pensar en un lent però progressiu 
increment de les seves poblacions. Seria alta-
ment aconsellable induir l’espècie a la colonit-
zació d’altres espais. La bassa de sa Barcassa, 
dins s’Albufereta de Pollença, seria un lloc 
òptim en el qual es podrien realitzar senzilles 
mesures de gestió per a atraure l’espècie.

Maties Rebassa

Possible: 0

Probable o Segur: 3 (1,57%)
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Colom salvatge
Columba livia

DISTRIBUCIÓ
Espècie cosmopolita, la distribució originària 
de la qual es limita a les Illes Britàniques, els 
països de l’Europa mediterrània, Orient mitjà i 
l’Àsia central (Del Hoyo et al., 1997). En aques-
ta espècie és difícil destriar les poblacions ver-
taderament salvatges de les de procedència 
domèstica i readaptada a la llibertat (Farfán i 
Vargas, 2003). 
Hi ha una gran confusió en quant a la seva dis-
tribució real a causa de l’elevat grau d'hibrida-
ció amb coloms semidomèstics (Glutz i Bauer, 
1980). A Espanya, tenint en compte el grau de 
confusió mencionat, es distribueix quasi de 
forma homogènia per tot el territori, incloent-
hi els dos arxipèlags (Farfán i Vargas, 2003). 
Les poblacions salvatges mallorquines es con-
centren principalment als espadats marins de 
la costa de llevant i sud de l’illa, amb alguns 
nuclis reproductors a l’interior  de l’illa i a la 
costa nord de la Serra de Tramuntana, relaci-
onats bé amb espadats rocosos i torrents, bé 
amb l’activitat humana. Respecte de l’anterior 
Atles (Avellà i Muñoz, 1997), sembla haver-hi 
una menor presència als penya-segats marins 
de la serra de Tramuntana i a la península de 
Llevant i a altres indrets costaners. I segueix 
sense aparèixer com a reproductor a l’arxipè-
lag de Cabrera.
S’ha de tenir en compte que per al present 
Atles només s’han tractat les observacions 
d’exemplars amb clares característiques de 
l’espècie en qüestió (disseny de plomatge i 
mida). Al mateix temps s’han eliminat les de-
teccions de l’espècie en ambients clarament 

humanitzats o els esbarts de les quals no ten-
guessin en la seva totalitat les característiques 
morfològiques de l’espècie. Aquesta meto-
dologia pot explicar la reducció de localitats 
de cria respecte a l’anterior Atles. La variant 
domèstica és present al llarg de tot el territori 
illenc.

HÀBITAT
Aucell ben adaptat a viure en àmbits d’activi-
tat humana (almenys les fraccions híbrides). 
El seu hàbitat originari semblen ser els penya-
segats marins o parets rocoses de serres i es-
padats fluvials (Del Hoyo et al., 1997). Segons 
les dades recollides per al present Atles, a Ma-
llorca visita zones de conreus propers a àrees 
forestals per a alimentar-se, però és especi-
alment abundant a alguns espadats rocosos 
marins i també d’interior, on cria en colònies.

FENOLOGIA
Fa el niu a coves, forats i represes rocoses, 
amb una petita acumulació de branquetes i 
plomes. Sol pondre 2 ous. Els polls neixen des-
prés d’una incubació d’uns 17-19 dies i ja són in-
dependents als 30-35 dies. La cria sol anar des 
del març al setembre. (Harrison, 1983).
A Mallorca, i a causa de la dificultat d’accés 
a les zones on cria, es té poca informació so-
bre la seva biologia reproductiva, encara que 
es detecten indicis d’incubació des del març 
i s’observen polls coacurts fins ben entrat 
l’agost (Avellà i Muñoz, 1997).

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
S’estima que la població salvatge a Europa 
està entre les 9.300.000 i 15.000.000 de pare-
lles, de les quals entre 2.000.000 i 2.280.000 
pertanyerien a la població espanyola (BirdLife 
Internacional, 2004). Les tendències , tant eu-
ropees com espanyoles, es desconeixen, pos-
siblement a causa de la dificultat de separar 
clarament les poblacions salvatges de les se-
midomèstiques (Farfás i Vargas, 2003; BirdLife 
International, 2004).)
És un sedentari abundant a les illes majors i un 
hivernant rar a Formentera (GOB, 2009). La 
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tendència i mida poblacional a les Balears són 
actualment desconegudes.
  
CONSERVACIÓ I AMENACES

UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de Espanya: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-
res: preocupació menor (LC); Catalogació: 
no catalogada.

Segons Farfán i Vargas (2004), la seva princi-
pal amenaça sembla ser el deteriorament de 
l’hàbitat i la seva hibridació amb formes semi-
domèstiques orades. Aquesta hibridació im-
plica tant la pèrdua genètica de l’espècie com 
canvis importants en la selecció d’hàbitat.
El fet de no conèixer ni la mida de les pobla-
cions (i per tant la seva distribució real), ni el 
grau d’hibridació de les distintes localitats, així 
com gran part de la seva biologia, afegeix un 
risc per a la pèrdua del colom salvatge com 

identitat genètica única i, per tant, com a es-
pècie.

Estudis demogràfics i genètics podrien apor-
tar informació molt important que permetés 
la gestió i conservació d’aquest columbifor-
me.

Pere Vicens

Possible: 9 (4,71%)

Probable o Segur: 35 (18,32%)
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Tudó
Columba palumbus

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica pròpia del Paleàrtic que es 
distribueix per tot el continent europeu fins a 
l’Àsia central i part del nord d’Àfrica. A Europa, 
on cria la subespècie nominal, les poblacions 
nòrdiques i orientals són bàsicament migratò-
ries, passant l’hivern al sud i a l’oest del conti-
nent (Cramp, 1985).
A Espanya es distribueix de forma més o man-
co homogènia per tot el territori a excepció de 
l’arxipèlag canari (Fernández i Bea, 2003).
A les Illes Balears cria a totes les illes grans, on 
presenta una àmplia distribució com a repro-
ductor a Mallorca, mentre que a Cabrera sem-
bla restringir-se a l’illa principal (GOB, 2009).
Respecte de l’anterior Atles, es pot observar 
clarament que ha augmentat notablement la 
seva distribució (Avellà i Muñoz, 1997), especi-
alment al centre i sud de l’illa de Mallorca.

HÀBITAT
Aucell típicament forestal, tant de pinars com 
d’alzinars, que utilitza de manera habitual es-
pais agrícoles principalment per alimentar-se. 
Adaptable i versàtil, és present també a àre-
es urbanes, especialment a jardins i a parcs 
(Cramp, 1985).
A Mallorca i Cabrera selecciona principalment 
els pinars, on presenta el 56% de les detecci-
ons, encara que els alzinars, cultius arbrats de 
fruiters i les garrigues altes representen tam-
bé bona part de les observacions (41%).
És present a tot tipus d’hàbitat on hio hagi 
algun tipus d’estrat arbori. De fet, la seva co-
lonització dels nuclis urbans sembla relativa-
ment recent, associada als parcs i jardins de 
mida mitjana i gran.

FENOLOGIA
Fa el niu a arbres, majoritàriament pins i alzi-
nes, amb una dèbil acumulació de branques 
febles fent que el niu sembli especialment frà-
gil. La posta és habitualment de 2 ous. Els polls 
neixen després d’una incubació d’uns 17 dies 
i ja són independents als 29-35 dies. Són ha-
bituals vàries pollades dins el mateix any, co-
mençant a l’abril. Es troben nius amb ous fins 
i tot els primers dies de juliol (Avellà i Muñoz, 
1997).

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
S’estima que la població reproductora euro-
pea està entre 9.000.000 i 17.000.000 de pare-
lles (BirdLife International, 2004), mentre que 
l’espanyola es xifra en un mínim de 244.890 
(Fernández i Bea, 2003).
Les poblacions europees i les espanyoles sem-
blen estar en clara expansió, tant en abundàn-
cia com en distribució. A més a més, a Espa-
nya, algunes poblacions urbanes es troben en 
clar creixement (Fernández i Bea, 2004), fet 
que, com s’ha mencionant anteriorment, sem-
bla succeir també a l’àrea d’estudi.
És un sedentari abundant a Mallorca i mode-
rat a la resta de les illes. A Mallorca i a Menor-
ca també té una hivernada moderada (GOB, 
2009).
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Encara que no es coneixen amb detall ni la 
mida de la població ni la seva tendència, l’aug-
ment en la distribució respecte de l’anterior 
Atles (Avellà i Muñoz, 1997) i les cites publi-
cades als distints anuaris de les Balears (GOB, 
1986-2008), fan pensar en un augment de les 
poblacions i de la seva distribució, com ja suc-
ceeix a la resta d’Europa.

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-
res: preocupació menor (LC); Catalogació: 
no catalogada.

Es troba en tendència expansiva en la major 
part de la seva àrea de distribució, malgrat 
que els incendis forestals i la caça abusiva són 
factors negatius que es donen a determinats 
llocs (Fernández i Bea, 2003). A algunes zones 
d’Europa s’han produït importants mortalitats 

per tricomoniasis o per plaguicides que supo-
sen també un important factor limitant de les 
poblacions (Fernández i Bea, 2004). A Mallor-
ca tot sembla indicar que també es troba en 
expansió i no sembla que tengui greus ame-
naces. Els principals problemes que pot tenir 
en aquests moments podrien venir d’una caça 
excessiva.

Pere Vicens

Probable o Segur: 165 (86,39%)

Possible: 9 (4,71%)
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Tórtera turca
Streptopelia decaocto

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica present a gran part d’Euro-
pa, parts del sud i est d’Asia i a Japó i Estats 
Units, on sembla que la seva presència és fruit 
d’introduccions. A tot Europa està present la 
subespècie nominal (Del Hoyo et al., 1997).
Tot i ser una espècie eminentment sedentària, 
ha sofert un espectacular procés d’expansió 
a partir de la seva àrea de distribució original, 
que era la Índia, Sri Lanka i altres parts de l’est i 
oest d’Àsia. Entre 1940 i 1956 l’espècie s’estén 
per la part central d’Europa fins a Dinamarca i 
els Països Baixos a partir de les poblacions co-
negudes dels Balcans. 
A la Península Ibèrica la primera cita de cria 
es dóna l’any 1974, a Santander, ocupant per 
aquestes dates tot el Cantàbric i el nord de Ca-
talunya (Bernis et al., 1985)
A Balears hi va haver un període de confusió 
inicial ja que abans de l’arribada de la tórtora 

turca hi havien colònies de cria en estat sal-
vatge de la varietat domèstica de tórtora de 
collar (Streptopelia roseogrisea), i durant uns 
anys les dades de tórtora turca es van atribuir 
habitualment a la tórtora domèstica. Les pri-
meres cites documentades de cria són de 1995 
(Warden, 1996).
Actualment cria a totes les illes grans (GOB, 
2009) i a Mallorca ocupa la major part del ter-
ritori, faltant a zones de la Serra de Tramunta-
na i de la península d’Artà, així com a zones del 
centre de l’illa.
Si comparam el mapa actual amb el del darrer 
Atles (Avellà i Muñoz, 1997) la diferència és es-
pectacular i sembla emmarcar-se en el procés 
d’expansió de l’espècie. Falta com a reproduc-
tor a l’arxipèlag de Cabrera.

HÀBITAT
Es tracta d’una espècie molt antropòfila, asso-
ciada quasi sempre a zones urbanitzades, que 
són el seu principal hàbitat de cria i d’alimen-
tació. Prefereix especialment urbanitzacions 
dins pinars i alzinars a prop de la costa. També 
la podem trobar criant a altres zones, especi-
alment a zones amb fruiters de secà. La major 
part dels nius observats s’han trobat damunt 
de pins Pinus halepensis habitualment dins 
jardins, zones urbanes i fins i tot patis de col-
legis. Per contra, falta a zones sense cobertu-
ra arbòria.

FENOLOGIA
El període de cria és molt llarg per a aquesta 
espècie, habitualment entre març i setembre, 
tot i que es pot allargar durant tot l’any a les 
zones de cria del sud (Del Hoyo et al., 1997). 
Per les dades obtingudes també seria aquest 
el cas a Mallorca ja que hi ha cites de nius amb 
polls al gener, tot i que la major part estan en-
tre els mesos d’abril i juliol. 
Les postes són habitualment de dos ous i el niu 
està format per una plataforma de branquetes 
poc elaborada habitualment a pins alts. Falta 
informació de paràmetres reproductius de les 
poblacions illenques.
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POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea s’estima en un mínim de 
4.7 milions de parelles. Ha sofert descensos 
de població els darrers anys a diversos països 
del centre d’Europa, mentre que es mantén 
estable o amb suaus increments a la zona sud 
i a Rússia (BirdLife International, 2004). La 
població espanyola estaria per damunt de les 
36.000 parelles (Gámez, 2003a). 
A les Illes Balears se la considera com sedentà-
ria abundant a Mallorca i Menorca i sedentària 
escassa a Eivissa. No hi ha dades del seu esta-
tus a Formentera (GOB, 2009).
Falta informació sobre la tendència de la po-
blació nidificant a les Illes Balears, si bé pareix 
que s’ha produït un augment important de la 
seva població des de l’anterior Atles (Avellà i 
Muñoz, 1997).

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-
res: preocupació menor (LC); Catalogació: 
no catalogada.

No és una espècie amb problemes greus de 
conservació. Els principals problemes per a 
l’espècie poden venir per una banda de la 
pressió cinegètica que pugui tenir, tot i que 
pels seus hàbits no apareix habitualment a 
zones de caça, i per altra banda de possibles 
problemes derivats de la cria en zones urba-
nes com són les destruccions de nius o l’acció 
de depredadors domèstics.

Manuel Suárez

Possible: 28 (14,66%)

Probable o Segur: 101 (52,88%)
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Tórtora
Streptopelia turtur

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica present a gran part d’Euro-
pa, oest d’Àsia i nord d’Àfrica. A Europa hi és 
present la subespècie nominal però a Balears 
trobam la subespècie arenicola, un poc més 
petita i pàl·lida, que es troba també present 
al nord d’Àfrica i fins a l’Afganistà (Díaz et al., 
1996). És una espècie migradora, la major part 
de la qual hiverna des de Senegal i Gàmbia 
fins a Etiòpia i Eritrea (Del Hoyo et al., 1997). 
A l’estat espanyol està ben distribuïda per tot 
el territori, inclosos els arxipèlags, llevat de les 
zones d’alta muntanya i els grans plans extre-
menys i del Guadalquivir (Balmori, 2003).
Cria a totes les illes majors (GOB, 2009), ocu-
pant a Mallorca la major part del territori, 
mancant únicament a algunes zones del nord 
de la Serra de Tramuntana i a zones humides 
extenses com el Parc Natural de s’Albufera. 
En comparació amb l’anterior Atles (Avellà i 

Muñoz, 1997), ha crescut la seva distribució al 
centre i part de la Serra de Tramuntana. Des-
coneixem si es deu a una millor prospecció a 
aquestes àrees o per mor d’una recuperació 
poblacional. Hi ha dades de reproducció possi-
ble i probable al Parc Nacional de Cabrera.

HÀBITAT
A la península sembla seleccionar mosaics de 
cultius arbrats i deveses o boscos de ribera 
(Balmori, 2003).
Les dades de camp recollides per a l’elaboració 
d’aquest Atles, mostren que l’hàbitat principal 
de cria per aquesta espècie a Mallorca és el pi-
nar, on s’han donat el 44% de les deteccions, 
amb bona presència d’exemplars també a cul-
tius de fruiters de secà i a la garriga. La major 
part dels nius observats s’han trobat damunt 
pins Pinus halepensis, mentre que les dades 
de l’anterior Atles indiquen que l’espècie es 
va trobar amb major nombre a garrigues i cri-
ant principalment a ullastres (Avellà i Muñoz, 
1997). En tot cas ambdós hàbitats són selecci-
onats, usant-se també els dos substrats.

FENOLOGIA
Les dades de posta al nord d’Àfrica comen-
cen el mes d’abril, mentre que a Europa es 
donen a partir del mes de maig, sense grans 
diferències entre les diferents zones (Cramp, 
1985). Per les dades obtingudes també seria 
aquest el cas a Mallorca, on hem trobat pos-
tes a mitjans del mes de maig i fins a finals de 
juny. Alguns nius tenien polls encara a finals 
de juliol. Les postes són habitualment de dos 
ous i el niu està format per una plataforma de 
branquetes poc elaborada. Falta informació 
de paràmetres reproductius de les poblacions 
illenques.

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea s’estima en un mínim de 
3.5 milions de parelles. Hi ha hagut una dis-
minució moderada durant els anys 90, espe-
cialment als llocs on les poblacions són més 
importants, com a Rússia, Turquia i Espanya. 
A Espanya hi ha entre 750.000 i 1.000.000 de 
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parelles (BirdLife International, 2004). No te-
nim dades sobre la població nidificant a les 
Illes Balears llevat de la població de Formen-
tera que s’estimà en 150–200 parelles (Wijk i 
Jaume, 1997). A les Illes Balears és considera-
da com estival moderada a Mallorca i Menor-
ca i abundant a Eivissa i Formentera, així com 
un migrant moderat a Mallorca i abundant a la 
resta de les illes (GOB, 2009).

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: vulnerable (VU); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Bale-
ares: vulnerable (VU); Catalogació: no ca-
talogada.

Els principals problemes per a l’espècie venen 
per una banda d’una important pressió cinegè-
tica durant la mitja veda que pot afectar l’es-
pècie just a la fase final de la cria i per l’altra als 

problemes de pèrdua d’hàbitat i ús de pestici-
des tant als seus llocs de cria com d’hivernada 
(Rebassa i Muntaner, 2002; Balmori, 2003; Vi-
ada, 2006). A les nostres illes, les mesures de 
conservació d’aquesta espècie haurien d’anar 
encaminades a una reducció de la pressió cine-
gètica, tan legal com il·legal. Tot indica que la 
fragmentació i ocupació d’hàbitats adequats 
per habitatges i infraestructures l’han feta 
recular a molts indrets de l’illa, de fet és molt 
escassa o absent a zones rururbanitzades on 
abans disposava d’hàbitat favorable.

Manuel Suárez

Possible: 20 (10,47%)

Probable o Segur: 122 (63,87%)
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Cucui
Cuculus canorus

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica extensament distribuïda per 
tot el Paleàrtic i per part de la regió Oriental 
amb poblacions més abundants en zones del 
nord d’Europa. Les poblacions arriben fins al 
nord-oest del continent africà. Acusadament 
migratòria, tots els exemplars del Paleàrtic oc-
cidental hivernen a territoris africans (Cramp, 
1985).
A Espanya es distribueix per tot el territori 
amb l’excepció de les grans extensions cere-
alistes del centre i sud peninsular i de l’arxipè-
lag canari (Fouces, 2003).
Se presenta com a reproductor a Mallorca, 
Menorca i Eivissa, però hi ha dubtes a Formen-
tera (GOB, 2009).
A Mallorca es distribueix de manera relativa-
ment uniforme per las masses boscoses de 
tota l’illa i, tot i que han augmentat lleuge-
rament el nombre de deteccions respecte a 

l’anterior Atles (Avellà i Muñoz, 1997), aquest 
fet podria ser per diferències metodològiques 
entre la forma de fer un i altre i no tant en un 
augment real de la seva distribució.
No es presenta com a reproductor a l'arxipè-
lag de Cabrera.

HÀBITAT
Present a hàbitats molts diversos amb pre-
ferència per les zones boscoses o arbustives 
ben desenvolupades (Cramp, 1985).
Utilitza preferentment els pinars (70% de les 
localitzacions) i en menor mesura altres hàbi-
tats sempre que tenguin una bona cobertura 
arbustiva o arbòria.
Sembla que es tracta d’una espècie amb dues 
necessitats ecològiques principals: una pobla-
ció d’aus apta per realitzar el parasitisme re-
productiu que practica aquesta espècie i una 
bona comunitat de grans invertebrats dels 
quals s’alimenta. Tots els hàbitats que com-
pleixin aquestes dues condicions són aptes 
per acollir l’espècie (Hagemeijer i Blair, 1997).

FENOLOGIA
Els primers exemplars arriben a les Balears a 
partir de la segona quinzena de març tot i que 
hi ha observacions aïllades des del comença-
ment de mes (GOB, 1986-2008).
Es tracta d’una espècie que parasita els nius 
d’altres aus. Hi ha moltes espècies parasitades 
i sembla que cada cucui arriba a especialitzar-
se en una espècie determinada. Posa normal-
ment de 8 a 12 ous, a vegades més (màxims de 
25) a diferents nius. Els polls neixen als 12-13 
dies i ja volen als 20-23 dies. (Harrison, 1983).
Dades recollides a  Mallorca demostren la pa-
rasitació en les espècies de Sylvia melanocep-
hala, Acrocephalus scirpaceus i Muscicapa stri-
ata (Avellà i Muñoz, 1997) .

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea està estimada entre 
4.200.000 i 8.600.000 (BirdLife International, 
2004). La població espanyola s’ha calculat re-
centment en un mínim de 49.916 parelles (Fou-
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ces, 2003) tot i que podria arribar a les 100.000 
parelles (BirdLife International, 2004).
És un estival moderat a Mallorca i a Eivissa 
mentre que és més escàs a Menorca i a For-
mentera. Com a migrant és abundant a Eivissa 
mentre que es considera com a moderat a la 
resta d’illes (GOB, 2009).
Les poques dades actuals de cria segura ens 
mostren la dificultat d’estudi d’aquesta espè-
cie que, per altra banda, es veu compensada 
per la facilitat de detectar mascles territorials 
durant l’època de cria.
Aquesta espècie té unes variacions demogrà-
fiques que no són fàcils d’interpretar, la qual 
cosa ha dificultat conèixer la tendència de l’es-
pècie a gran part d’Europa, incloses les pobla-
cions espanyoles (Fouces, 2003).
No hi ha censos ni tendències poblacionals a 
l’àrea d’estudi.

CONSERVACIÓ I AMENACES.
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-
res: preocupació menor (LC); Catalogació: 
d’interès especial.

És una espècie força adaptable que podria 
veure’s afectada de manera notable única-
ment per les transformacions agrícoles a gran 
escala o si hi hagués grans variacions demo-
gràfiques de les espècies a les quals parasita 
(Fouces, 2003), tal com ha passat al Parc Na-
tural de s’Albufera de Mallorca, on l’espècie 
ha esdevingut molt escassa en els darrers 10 
anys per mor dels canvis biològics estructurals 
derivats de la pèrdua de qualitat del bosc de 
galeria per malalties, plagues i salinització de 
l’aigua (Arxius ornitològics del Parc Natural de 
s’Albufera).

Xavier Morell

Possible: 1 (0,52%)

Probable o Segur: 81 (42,41%)
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Òliba
Tyto alba

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica, cosmopolita i mundialment 
distribuïda, que manca únicament a latituds 
extremes. És una espècie bàsicament seden-
tària amb moviments de dispersió post-cria i 
d'aprofitament d'explosions de recursos trò-
fics o fluctuacions alimentàries (Cramp, 1985; 
Del Hoyo et al., 1999). A les Illes Balears es 
presenta la subespècie nominal Tyto alba alba, 
pròpia també del sud i oest d’Europa, Sicília, 
nord de Turquia, oest de les Illes Canàries i 
Malta (Cramp, 1985). 
A Mallorca es troba pràcticament a tota l’illa, 
encara que és absent a algunes àrees de la 
part més alta de la Serra de Tramuntana. Pro-
bablement les quadrícules buides que es do-
nen al pla de Mallorca es deuen a una manca 
de prospecció.
A l'arxipèlag de Cabrera es presenta de mane-
ra fraccionada, únicament a l'illa major.

HÀBITAT
És un aucell molt adaptat als hàbitats huma-
nitzats, inclòs l’urbà, que es refugia i nidifica 
sovint a edificis abandonats o poc freqüen-
tats. D’altra banda, també és present al seu 
hàbitat originari, constituït per penyals (Avellà 
i Muñoz, 1997). 
Aprofita les zones perifèriques de nuclis ur-
bans, graners, cases i construccions abando-
nades, marges de carreteres i clarianes dels 
camps de conreu arbrats i/o de cereals per a 
capturar les seves preses.
El 73% de les localitzacions es produeixen en 
cultius arbrats de secà, la qual cosa coincideix 
amb els paràmetres abans mencionats.

FENOLOGIA
Probablement és una de les espècies noctur-
nes amb una major facilitat d’adaptar el seu ci-
cle reproductiu a la disponibilitat de recursos 
tròfics. A Mallorca s’han trobat polls de l’espè-
cie durant tots els mesos de l’any, tot i que el 
màxim de polls volanders observats es dóna 
en el mes de juny (COFIB, registre de dades). 
Les postes comencen, en general, entre mit-
jans i finals de març amb una incubació d’uns 
30-31 dies.
Es va trobar a una localitat del centre de Ma-
llorca una llocada de 9 polls. La mitjana d’ous 
descrita per a l’espècie es de 4-7 (Del Hoyo et 
al., 1999).
Es desconeixen la gran majoria de les varia-
bles reproductives de l'espècie a Mallorca i 
Cabrera. 

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
A Europa s'estima una població de 110.000-
220.000 parelles, mentre que Espanya acull la 
població més important del continent amb un 
contingent a l’any 1992 de 50.400-90.500 pa-
relles (BirdLife International, 2004). 
A les Illes Balears està considerada com a es-
pècie sedentària moderada a les quatre illes 
majors (GOB, 2009).
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No es coneixen ni la mida ni les tendències de 
les poblacions a l`àrea d'estudi.

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Bale-
ares: dades insuficients (DD); Catalogació: 
d'interès especial.

La pèrdua d’hàbitat i l’ús de rodenticides han 
estat descrits com a problemes principals per 
a l’espècie a Espanya. Altres amenaces són la 
persecució directa, els atropellaments, la in-
tensificació dels cultius, l'abandonament de 
les terres de conreu, les molèsties directes, 
i les fluctuacions anuals dels recursos als hi-
verns molt freds (Cramp, 1985; Martínez-Cli-
ment i Zuberogoitia, 2003).
A Mallorca, on encara es conserva en part un 
mosaic rural adient per a l’espècie, s’han regis-
trat com a problemes principals en els centres 

de recuperació de fauna les col·lisions amb 
infraestructures lineals i amb vehicles. L’alte-
ració i remodelació de cases i edificis antics eli-
minant els forats on nidifica també constitueix 
un problema habitual. S’han detectat casos 
puntuals de mortalitat per l’ús de rodentici-
des, la utilització d’adhesius per a rosegadors i 
la persecució directa (COFIB, 2003-2007).

Lluís Parpal

Probable o Segur: 82 (42,93%)

Possible: 28 (14,66%)
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Mussol
Otus scops

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica, ben distribuïda per la part 
meridional del Paleàrtic central i occidental, 
exceptuant algunes localitats mediterrànies, 
les Illes Britàniques, Europa central i països 
escandinaus (Cramp, 1985). És una espècie 
acusadament migratòria excepte les pobla-
cions del sud, on es comporta com a parcial-
ment migradora o sedentària (Del Hoyo et al., 
1999). 
La subespècie mallorcae, pròpia també del sud 
i est de la Península Ibèrica i del nord d’Àfrica, 
és la que es troba a les Balears, ocupant les 
quatre illes majors.
A Mallorca es distribueix homogèniament per 
tota l'illa. És possible que sigui absent a les zo-
nes menys arbrades de la Serra de Tramunta-
na, encara que algunes de les poques quadrí-
cules que es presenten sense ocupar podrien 

ser degudes a defectes de prospecció. No cria 
a l'arxipèlag de Cabrera.

HÀBITAT
L’hàbitat típic està constituït pels conreus 
de secà arbrats amb zones obertes, tot i 
que també aprofita altres espais com boscos 
clars, parcs, jardins i edificis habitats (Avellà i 
Muñoz, 1997). 
A Mallorca selecciona el mosaic agrícola de 
secà (amb un 53% de les deteccions), així com 
el pinar (21% de les deteccions), sempre i quan 
disposi de zones obertes on caçar. No obs-
tant, no rebutja cap tipus d'hàbitat, si compta 
amb arbres, zones obertes i/o cases disperses. 
Aprofita el llum dels fanals d’àrees urbanes 
per caçar els insectes que aquests atreuen. 

FENOLOGIA
Ubica el niu a forats d’arbres vells, amb espe-
cial predilecció pel garrover -també ametllers, 
figueres, alzines, etc.- i a forats de façanes de 
cases de camp i urbanitzacions amb proximi-
tat de zones obertes (Avellà i Muñoz, 1997). 
A Mallorca s’han trobat polls volanders des 
del mes de març fins al mes de setembre tot i 
que la majoria surten del niu durant els mesos 
de juny i juliol (COFIB, registre de dades). Amb 
una mitjana de 3-4 ous i un període d'incuba-
ció d’uns 24-25 dies (Del Hoyo et al., 1999), la 
major part de les postes es deuen realitzar a 
mitjans dels mes d’abril. 
El pas prenupcial té lloc entre març i maig, 
mentre que la migració postnupcial transcorre 
entre setembre i novembre a les diferents illes 
de l’arxipèlag balear (GOB, 1986-2008). No hi 
ha dades suficients que permetin concretar 
quins exemplars corresponen a les poblacions 
sedentària, hivernant o migrant durant els di-
ferents períodes.

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea està estimada en 210.000-
440.000 parelles, mentre que la població es-
panyola a l’any 1992 es calculava en 30.000-
35.000 parelles (BirdLife International, 2004), 
si bé estudis recents mostren que aquesta 
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darrera xifra podria estar subestimada (Alon-
so et al., 2003).
A les Illes Balears es considera sedentari abun-
dant a Mallorca i Eivissa i moderat a Menorca. 
Així mateix es considera la presència d’exem-
plars hivernants i migratoris a totes les illes 
(GOB, 2009).
A Mallorca presenta una població important 
no estimada, representada pràcticament a to-
tes les quadrícules de l’illa. Tot i que les fluctua-
cions poblacionals periòdiques poden ser nor-
mals, si considerem els registres dels centres 
de recuperació com a estimes de l’evolució de 
la població, s'indica una tendència negativa a 
Mallorca durant els darrers anys (COFIB, regis-
tre de dades).

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-

res: preocupació menor (LC); Catalogació: 
d’interès especial.

La fragmentació i alteració del territori, la 
substitució d’arbres vells i la restauració de 
façanes que redueixen els llocs adients per 
nidificar, i l’ús indiscriminat de pesticides són 
probablement les causes principals que afec-
ten l’espècie (Alonso et al., 2003). 
El mussol reial Asio otus i l'òliba Tyto alba po-
drien ser també factors d’amenaça puntuals/
locals com a depredadors directes de l’espè-
cie (Garcia, et al., 2008).
La col·lisió amb vehicles i la troballa-expolia-
ció accidental de polls al medi natural són les 
principals causes d’entrada registrades per 
a aquesta espècie a Mallorca (COFIB, 2003-
2007).

Lluís Parpal

Possible: 5 (2,62%)

Probable o Segur: 158 (82,72%)
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Mussol banyut
Asio otus

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica, àmpliament distribuïda per 
l’hemisferi nord, ocupa la regió paleàrtica i ne-
àrtica (Cramp, 1985; Del Hoyo et al., 1999). Es 
considera una espècie bàsicament sedentària 
al sud d’Europa tot i que els moviments migra-
toris no són clars (Del Hoyo et al. 1999). A la 
nostra àrea de distribució es presenta la sub-
espècie nominal.
La població es troba amplament distribuïda a 
Mallorca on ocupa en major o menor densitat 
una part important del territori. Falta a l'arxi-
pèlag de Cabrera.

HÀBITAT
Cria a boscos, a prop de terrenys oberts, a 
bosquets entre conreus amb vegetació bai-
xa,  i a parcs grans amb coníferes (Mullarney 
K., 2003; Cortés i Martí, 2003). Tot i que a Ma-
llorca mostra una predilecció pels bosquets 

enrevoltats de garriga, generalment pinars 
esclarissats que és on s’han realitzat el 72% 
de les localitzacions, i per camps de conreu 
arbrats, el podem trobar a qualsevol hàbitat, 
fins i tot a les rodalies de zones urbanes, grans 
infraestructures i a arbres aïllats de jardins, on 
pot trobar recursos tròfics (COFIB, registre de 
dades).

FENOLOGIA
Nidifica a arbres, sobretot pins a zones de gar-
riga, garrovers i ullastres. També aprofita fo-
rats de tronc o penyals (Avellà i Muñoz, 1997). 
Hi ha algun cas de nidificació en terra, enmig 
dels bordalls d’un garrover (Cosme Aguiló, 
com pers.). Els darrers anys s’han trobat al-
guns nius a xiprers i fassers de parcs i jardins i 
ocupant la part superior d’un niu a una colònia 
de cria de cotorra de cap gris Myiopsitta mo-
nachus.
Els primers polls es detecten a mitjans de març 
i els darrers durant el mes de juny, amb un  
màxim de volanders entre la segona quinzena 
d’abril i la primera de maig. Les postes deuen 
començar el mes de febrer i la mitjana de polls 
per niu detectats a Mallorca es 2-3 (COFIB, re-
gistre de dades). La incubació realitzada per 
la femella dura entre 26 i 28 dies (Del Hoyo et 
al., 1999).
No hi ha dades sobre la mida ni la tendència 
poblacional de l’espècie a Mallorca.

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població nidificant europea s’estima entre 
380.000 i 810.000 parelles amb poblacions 
estables a la major part dels països (BirdLife 
International, 2004). A Espanya hi ha un mínim 
de 3.321 parelles nidificants, amb estimes en-
tre 4.800 i 6.550 (Cortés i Martí, 2003).
Es considera sedentari moderat a Mallorca 
i Formentera i escàs a Eivissa. Es comporta 
també com migrant escàs a Mallorca i Menor-
ca (GOB, 2009). Manca com a nidificant a Me-
norca, on hi ha una dada de cria ocasional al 
1997 (Catchot, 1998). 
Les poques dades històriques sobre aquesta 
espècie a l’illa i l’increment d’observacions 
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i entrades als centres de recuperació, fan 
pensar en una expansió relativament recent, 
encara que és una espècie coneguda per bas-
tants de pagesos vells.

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-
res: preocupació menor (LC). Catalogació: 
d’interès especial.

La disponibilitat de presses, l’alteració i modi-
ficació de l’hàbitat, especialment la intensifi-
cació de l’agricultura, i la pèrdua de llocs de 
nidificació estan descrits com a principals pro-
blemes per a l’espècie. La persecució directa 
i l’ús de rodenticides també es citen com a 
amenaces (Cramp, 1985; Cortés i Martí, 2003, 
Del Hoyo et al., 1997). 
A Mallorca i a les Balears, no sembla haver-hi 
una competència amb l’òliba, ja que no com-

parteixen llocs de nidificació i la dieta del mus-
sol reial a Mallorca és, en general, molt més 
variada i ornitòfaga que la de l’òliba (obs. 
pers.).
Els problemes més greus detectats a Mallorca 
per a l’espècie, a partir de les dades obtingu-
des de centres de recuperació, són l’elevada 
mortalitat que pateix a causa de la important 
fragmentació del territori amb infraestruc-
tures lineals: col·lisions amb vehicles, engan-
xament a fils de pues i col·lisions amb fils i 
esteses elèctriques. L’espoliacio involuntària 
de polls del medi natural per l’excessiva urba-
nització del medi rural i els casos de mortali-
tat per persecució directa també es detecten 
anualment  (COFIB, 2003-2007).

Lluís Parpal

Possible: 9 (4,71%)

Probable o Segur: 79 (41,36%)
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Enganapastors
Caprimulgus europaeus

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica que es distribueix durant 
l’època de nidificació per tot el Paleàrtic, com-
portant-se com a migratòria a tota la seva àrea 
i hivernant a Àfrica.
La subespècie meridionalis és la que es presen-
ta al sud d’Europa, Península Ibèrica i àrea me-
diterrània (Del Hoyo et al., 1999). A Balears no 
està clar si es troba la subespècie meridionalis 
o la nominal (GOB, 2009).
A Mallorca és una espècie nidificant, de cos-
tums poc conegudes a causa dels seus hàbits 
crepusculars i nocturns, amb una àmplia distri-
bució estival a les planes de secà, pinars i gar-
rigues litorals de l’illa, faltant principalment en 
les àrees més humanitzades del sud-oest de 
Mallorca, zones de certa altitud de la serra de 
Tramuntana i a l'arxipèlag de Cabrera.

HÀBITAT
Prefereix àrees obertes i seques de terres 
drenades amb presència de pinar (Cramp, 
1985). Principalment camps oberts de secà 
i zones baixes. Tendeix a no criar a zones ur-
banes i muntanyes (Del Hoyo et al., 1999). La 
seva sensibilitat a las molèsties diürnes fa que 
eviti aquelles zones amb assentaments hu-
mans permanents i les activitats associades a 
aquests (Cramp, 1985).
A Mallorca és present a tota la part plana de 
l’illa, principalment a pinars i garrigues, tant 
de l’interior com a litorals, amb àmplies zones 
obertes i amb presència de conreus herbacis 
de secà, que representen el 53% de les localit-
zacions. També s’ha detectat a alzinars, carrit-
xars i a conreus de fruiters de secà. Falta a les 
zones més altes i boscos densos de la serra de 
Tramuntana.

FENOLOGIA
És present a Mallorca d’abril a octubre (GOB, 
1986-2008), tot i que les dades d’abril fan re-
ferència probablement a exemplars en pas 
prenupcial. A partir de mitjans de maig es de-
tecten els primers individus reproductors a 
Mallorca (GOB, 1986-2008).
La posta és d’entre 1 i 2 ous que pon directa-
ment en terra i que incuba principalment la fe-
mella entre 17 i 21 dies (Del Hoyo et al., 1999). 
Es coneix molt poc sobre la seva biologia re-
productiva a les Illes Balears. La dificultat per 
conèixer aquests paràmetres ve determinada 
per la complicació en trobar els exemplars i les 
seves postes, com queda palès en el fet que a 
Mallorca únicament s’ha trobat un niu, amb 2 
ous, el maig del 1988, a la finca San Josep (Ma-
nacor), a una zona de garriga amb pins crema-
da alguns anys abans (Avellà i Muñoz, 1997)

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
El nombre de parelles a Europa està estimat 
entre 470.000-1.000.000, de les quals unes 
82.000-112.000 es troben a Espanya (BirdLife 
International, 2004).
És una espècie considerada estival i migrant 
moderada a les illes de Mallorca, Menorca i 
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Eivissa i migrant escàs a Formentera (GOB, 
2009).
Les dades de les darreres dècades indiquen 
un descens moderat a la majoria de les pobla-
cions en tota l’àrea de distribució europea. 
(BirdLife International, 2004).
Se desconeixen tant la mida com la tendència 
de la població mallorquina.

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Bale-
ares: dades insuficients (DD); Catalogació: 
d’interès especial.  

Globalment no amenaçada i  localment pot ser 
comú als hàbitats adequats, però s’ha detec-
tat un descens generalitzat a les seves pobla-
cions europees, en especial a partir dels anys 
setanta. (Del Hoyo et al., 1999).

Les causes principals d’amenaça són les alte-
racions de l’hàbitat, les molèsties i la disminu-
ció dels grans insectes per l’ús de pesticides 
(Cramp, 1985). L’increment del tràfic rodat 
també pot causar morts per col·lisió i la pre-
sència de depredadors poden condicionar 
la viabilitat de les niarades (Del Hoyo et al., 
1999). 

Lluís Parpal

Possible: 11 (5,76%)

Probable o Segur: 75 (32,27%)
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Falzia
Apus apus

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica àmpliament distribuïda per 
tota l’àrea del Paleàrtic, ocupant tot Europa, 
algunes zones del nord d’Àfrica i gran part 
d’Àsia fins a Mongòlia i el nord de Xina. És 
escassa o manca a les àrees més septentrio-
nals. Tota la població hiverna a Àfrica al sud de 
l’equador. La  subespècie present a les Illes és 
la nominal igual que a la resta d’Espanya i Eu-
ropa (Del Hoyo et al., 1999).
A les Illes Balears és estival, colonial i abun-
dant arreu de les Illes. També és una espècie 
molt abundant durant la migració (Avellà i 
Muñoz, 1997). 
La població nidificant es troba ben distribuïda 
per tota l’illa de Mallorca i també a Cabrera, 
sols manca a les quadrícules on no hi ha subs-
trat de nidificació adequat. La seva distribució 
sobre Mallorca sembla no haver variat gaire 
respecte del darrer Atles (1983-1994) tot i el 
canvi de format de les quadrícules a 5x5. Man-
ca a algunes zones de les Marines de Llucma-
jor i de Petra i a localitats de la Serra de Tra-
muntana i del Pla de Mallorca (Avellà i Muñoz, 
1997). 

HÀBITAT
Dins tota la seva àrea de distribució l’hàbitat 
de cria original d’aquesta espècie són prin-
cipalment els penyals, els penya-segats i les 
coves, i en el cas de les poblacions més orien-
tals, utilitzen també troncs d'arbre buits, així 
com antics nius foradats als arbres per altres 
espècies. Tot i això,  aquest substractes han 

estat substituïts en gran part per la utilitza-
ció d'edificis i construccions (Cramp, 1985), 
de manera que en l'actualitat les falzies crien 
fonamentalment a nuclis urbans aprofitant fo-
rats, encletxes i molt freqüentment davall de 
les teulades, sobretot als nuclis urbans amb 
cases tradicionals. 
Les falzies es poden observar a tots els hàbi-
tats de l’illa alimentant-se o desplaçant-se, 
fins i tot sobre la mar. Es poden veure concen-
tracions importants a zones humides i camps 
de cereals a certes èpoques. Aquesta espècie 
està adaptada per recórrer grans distàncies 
respecte del niu per a la recerca d'aliment. 
També s'ha observat que, durant períodes de 
mal temps, les falzies poden interrompre la 
cria per realitzar de manera sobtada despla-
çaments de llarga distància, durant els quals 
els joves sobreviuen durant un període sense 
rebre alimentació (Cramp, 1985).

FENOLOGIA
Les primeres falzies es poden veure a partir de 
la segona quinzena de març, tot i que el gruix 
de la població es fa més present durant el mes 
d’abril. El niu és una petita tassa feta de tiges, 
fulles, restes vegetals i plomes aferrades amb 
saliva (Avellà i Muñoz, 1997) que capturen al 
vol.  Els primers joves de l’any es comencen 
a veure a darreries de juny i principis de juliol. 
Després de la reproducció es fa evident una 
fuita de dins els nuclis de població on cria, i 
ben aviat, ja a les primeries d’agost es percep 
una davallada forta dels efectius locals.

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
Es tracta d’una espècie que té poblacions im-
portants a Europa, amb estimacions mínimes 
de 6.900.000 parelles a tot el continent. Du-
rant el període 1990–2000 hi ha hagut lleugers 
descensos a algunes poblacions europees, 
però per contra s'han incrementat les poblaci-
ons més importants, com les de França, Itàlia 
i Turquia (Birdlife International, 2004).  A l’es-
tat espanyol s’ha estimat una població mínima 
de 618.326 parelles, encara que no es disposa 
d’informació de tot l’àmbit geogràfic (Casaux, 
2003a). La població de Catalunya va ser esti-
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mada en 203.557-288.977 parelles (Estrada et 
al., 2004). La població mallorquina, molt abun-
dant, no ha estat mai quantificada ni es coneix 
la seva tendència.

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-
res: preocupació menor (LC);  Catalogació: 
d’interès especial.

Si bé no presenta problemes greus de conser-
vació, pot considerar-se com a possible ame-
naça per a l'espècie la contaminació atmos-
fèrica. La utilització de pesticides i productes 
fitosanitaris a l’agricultura també pot afectar 
les falzies, en fer minvar les poblacions d’in-
sectes als camps de conreu on s’alimenten. 
També s’han de tenir en consideració les re-
modelacions dels edificis antics, els materials, 
i les formes de construcció dels nous edificis, 

que eliminen molts de llocs adequats com en-
cletxes i forats per a la cria de l’espècie (Ca-
saux, 2003a).

Xavier Llabrés

Possible: 22 (11,52%)

Probable o Segur: 112 (58,64%)
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Falzia pàl·lida
Apus pallidus

DISTRIBUCIÓ
La seva distribució es localitza bàsicament en-
torn de la ribera de la Mar Mediterrània, tant 
al sud d’Europa com al nord d’Àfrica. També a 
l’Orient Mitjà i Pakistan i fins a Canàries i Madei-
ra. La localitat més septentrional es localitza 
aproximadament entre Itàlia i Suïssa, mentre 
que el límit meridional de l’àrea de distribució 
estival el constituiria la zona compresa entre 
Senegal i Iemen (Burgas i Burgas, 2003). La 
població peninsular espanyola es distribueix 
pel sud-oest, sobretot a la costa mediterrània. 
És una espècie molt estesa a Andalusia. Des de 
l’oest del Paleàrtic, Portugal, Espanya, Marroc, 
fins a Turquia, cria la subespècie brehmorum, 
més gran i fosca que la nominal. Aquesta és 
també la  subespècie que cria a les Illes Balears 
(Del Hoyo et al., 1999).
Es distribueix per totes les Illes Balears. La dis-
tribució geogràfica a Mallorca i Cabrera no ha 
variat gaire respecte del darrer Atles (Avellà 
i Muñoz, 1997) si comparam els dos treballs. 
Les colònies de cria conegudes es distribuei-
xen per les comarques de Llevant i Migjorn de 
Mallorca i també a l’illa de Cabrera.
La nidificació a Cabrera constitueix un dels 
pocs canvis respecte del darrer Atles, on la es-
pècie no s’hi havia localitzat anteriorment, en-
cara que possiblement ja hi era. A la Serra de 
Tramuntana es coneix una colònia, encara que 
hi ha observacions d’individus a la zona nord-
est que caldria estudiar. Ara bé, les dades ob-
tingudes en aquest treball no tenen perquè 
reflectir la distribució real de l’espècie.

La dificultat de cens per confusió amb la falzia 
Apus apus, que emmascara la seva presència 
a zones on aquesta té baixes densitats, i la ni-
dificació a penyals de difícil accés en són els 
principals motius.

HÀBITAT
L’espècie està molt lligada a les zones costa-
neres amb penya-segats. Sembla que el pas de 
les zones originals de cria cap a la utilització de 
construccions humanes per criar està menys 
desenvolupada en aquesta espècie que amb 
la falzia. Així i tot no és estrany trobar-la, per 
exemple, a ciutats del sud d’Espanya, a colò-
nies mixtes amb falzies (Cramp, 1985). A Cata-
lunya es troba bàsicament a penyals litorals a 
partir de 7 metres d'altitud i fins a 100 metres 
i també es localitzen algunes colònies més a 
l’interior. És molt abundant com a nidificant a 
alguns pobles de la zona del Cap de Creus i és 
present també a les ciutats de Barcelona i Tar-
ragona (Burgas i Burgas, 2003). A Mallorca les 
colònies conegudes estan situades a penya-
segats de les zones costaneres de Llevant i 
Migjorn.

FENOLOGIA
El pas prenupcial de la falzia pàl·lida es comen-
ça a detectar a finals del mes de març i pas-
sa bastant desapercebut per mor de la sem-
blança amb la falzia. Sol partir més tard que 
la falzia. Mentre que aquesta abandona prest 
les colònies, ja el mes d’agost, la falzia pàl·lida 
encara pot observar-s’hi entre 4 i 7 setmanes 
més tard (GOB, 1986-2008). De fet es va trobar 
un poll de pocs dies a una colònia la primera 
setmana de setembre de 1999 (Jaume Adro-
ver, com. pers.) Fa el niu dins forats i enclet-
xes de penya-segats marins i també a algunes 
coves. Sol construir una tassa poc fonda de 
palla i plomes i altres materials vegetals. Hem 
obtingut dades d’entrada a nius a partir del 
mes de març. Sol fer una segona posta a finals 
de juliol. La incubació dura 21-22 dies (Avellà i 
Muñoz, 1997). No tenim dades de postes ni llo-
cades, sols presència a colònies amb entrades 
i sortides a possibles nius.
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POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea s’estima entre 39.000 
i 160.000 parelles. Els darrers anys la pobla-
ció es manté estable (BirdLife International, 
2004). Els darrers censos situen la població 
espanyola per damunt de les 40.000 parelles 
reproductores, molt superior a estimacions 
anteriors i sense quantificar una tercera part 
del territori. En tot cas és la més important 
d’Europa (Molina, 2003b). A Catalunya es va 
estimar la població en 1.284-2.756 parelles re-
productores (Burgas i Burgas, 2003). A Mallor-
ca i Cabrera es desconeix la mida poblacional 
i la tendència.

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-
res: preocupació menor (LC);  Catalogació: 
d’interès especial.

No hi ha amenaces conegudes per a aquesta 
espècie a les Illes Balears, en bona part pel fet 
de desconèixer la distribució. A la resta de l’es-
tat espanyol es citen la pèrdua d’hàbitat per 
les reformes als edificis a les ciutats on nidifica 
i depredació a les colònies per part de rates 
(Molina, 2003b).

Xavier Llabrés

Possible: 3 (1,57%)

Probable o Segur: 12 (6,28%)
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Falzia reial
Apus melba

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica amb una distribució exten-
sa però irregular. És present al sud d’Europa 
i  nord d’Àfrica, al voltant de la Mediterrània, 
també a l’Orient Mitjà i a algunes parts d’Àsia 
com Pakistan o l’Índia. Està present així ma-
teix a algunes zones de l’Àfrica de l’est i del 
sud i a Madagascar (Cramp, 1985).
A Espanya, tot i que la seva distribució és 
principalment mediterrània, es reprodueix a 
gairebé totes les àrees on troba espadats per 
ubicar les colònies. No es presenta com a re-
productor a l’arxipèlag canari (Gámez, 2003b)
A les Balears cria la subespècie nominal 
(Cramp, 1985), ocupant com a reproductor les 
illes de Mallorca, Menorca i Cabrera, si bé es 
tenen dubtes sobre la seva possible cria a Ei-
vissa (GOB, 2009). 
A Mallorca és molt localitzada a uns pocs 
punts de l’interior de l’illa, mentre que al Parc 
Nacional de Cabrera la seva distribució es res-
tringeix a l’illa principal. L’ocupació de Cabrera 
és relativament recent, ja que no apareix cita-
da a l’anterior Atles (Avellà i Muñoz, 1997).
És una espècie que realitza grans desplaça-
ments per alimentar-se, fins i tot en plena 
època reproductora (Gámez, 2003b), fet que 
podria haver motivat algunes de les observaci-
ons realitzades com a possibles fora dels llocs 
habituals de cria.

HÀBITAT
A zones temperades de l’Oest del Paleàrtic i 
en el Mediterrani, l’hàbitat típic són les munta-

nyes, tot i que es poden trobar també a zones 
baixes (Del Hoyo et al., 1999). Tot i això ocupa 
gairebé tots els penya-segats gallecs, princi-
palment de la vessant atlàntica, ponts, preses 
i fins i tot edificacions urbanes en zones baixes 
de la vall de l’Ebre. (Gámez, 2003b).
La informació recollida en el present Atles indi-
ca que a Mallorca únicament es presenta a pe-
nyals interiors, a diferència del que s’observa 
a l’illa de Cabrera on selecciona penya-segats 
marins. 

FENOLOGIA
Els primers exemplars procedents dels llocs 
d’hivernada africans arriben a les Balears en-
tre els darrers dies de març i primers d’abril 
(GOB, 2009), tot i que es desconeix si són aus 
en pas o són exemplars que comencen a ocu-
par els llocs de cria.
Al nord d’Àfrica les primeres postes comencen 
a mitjans d’abril, mentre que a Suïssa aquestes 
primeres postes es realitzen un mes més tard 
o fins i tot a principis de juny (Cramp, 1985). 
Construeix el niu principalment en encletxes 
i forats de parets rocoses, en forma de tassa 
un poc fonda a base de restes de vegetals o 
plomes aferrades amb saliva. (Avellà i Muñoz, 
1997).
No hi ha dades sobre la biologia reproductiva 
ni paràmetres de productivitat de la població 
mallorquina.

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea de falzia reial s’ha estimat 
en 140.000-300.000 parelles reproductores, la 
major part a l’est de l’àrea de distribució (prin-
cipalment a Turquia). Es manté estable amb 
lleugers augments els darrers anys (Birdlife 
International, 2004). El càlcul per al conjunt 
d’Espanya és d’unes 10.000 parelles i la pobla-
ció es manté estable (Gámez, 2003b).
A l’àrea d’estudi es considera un estival escàs i 
migrant moderat (GOB, 2009).
A Mallorca la seva població és petita, tot i que 
no hi ha censos. Podem destacar que des de 
fa uns anys cria a Cabrera, amb una estimació 



ATLES DELS AUCELLS NIDIFICANTS
DE MALLORCA I CABRERA, 2003-2007

173

actual d’unes 20 parelles reproductores (Mc-
Minn com. pers.).
No es coneix la tendència poblacional de 
l’espècie, ja que no s’han realitzat censos es-
pecífics. En relació a l’anterior Atles (Avellà i 
Muñoz, 1997), la distribució mallorquina sem-
bla no haver variat substancialment, si bé no 
s’ha localitzat com a nidificant segura a les 
muntanyes d’Artà i en canvi ara s’ha localitzat 
a Cabrera.

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-
res: preocupació menor (LC); Catalogació: 
d'interès especial.

No sembla presentar problemes de conser-
vació a nivell espanyol (Gámez, 2003b), tot i 
que les principals amenaces per a l’espècie a 
Mallorca podrien derivar de les activitats hu-
manes, com la proliferació de punts d’escala-

da a les localitats de cria, que poden provocar 
molèsties a les parelles durant el període de 
reproducció. Serien necessaris estudis per de-
terminar el motiu pel qual la població d’aques-
ta espècie és tan baixa a Mallorca, ja que en 
principi disposa de moltíssim hàbitat potenci-
al (penya-segats, i espadats de la serra de Tra-
muntana). 

Manuel Suárez

Possible: 4 (2,09%)

Probable o Segur: 3 (1,57%)
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Abellerol
Merops apiaster

DISTRIBUCIÓ
Espècie monotípica que ocupa el nord-oest 
d’Àfrica i sud-oest d’Europa, estenent-se cap a 
l'oest de Rússia i cap al sud-oest i centre d'Àsia, 
arribant fins a Oman i l’Afganistan. També és 
present al sud de Namíbia i a Sud-àfrica (Del 
Hoyo et al., 2001). 
A les Balears nidifica a les quatre illes majors 
(Avellà i Muñoz, 1997).

HÀBITAT
A Europa ocupa valls de rius, pastures i camps 
cultivats amb bardisses i arbres dispersos. Es 
pot trobar a prats, turons assolellats, planu-
res, estepes, riberes arbustives a zones se-
miàrides, i a qualsevol camp obert, així com 
boscos de sureres, olivars, tamarellars, camps 
d’arròs, camps de cereals i màquia mediterrà-
nia (Del Hoyo et al., 2001).  És un aucell típic 
dels ambients mediterranis i termòfils. (Estra-
da et al., 2004). 
A les Balears cria en petites colònies, a zones 
arenoses amb talussos, dunes fòssils, voreres 
de torrents i explotacions d’extracció d’arenes 
abandonades de manera temporal o definitiva 
(Avellà i Muñoz, 1997) .

FENOLOGIA
Es comporta com estival escàs a Mallorca i les 
Pitiüses i moderat a Menorca, i com a migrant 
abundant a Mallorca i Formentera i moderat a 
Menorca i Eivissa (GOB, 2009).  

Se presenta en migració a Cabrera encara que 
no figura com a nidificant. 
Els passos migratoris es concentren des de fi-
nals de març fins a la primera setmana de juny, 
i des dels darrers dies d’agost fins a les darreri-
es de setembre (GOB, 1986-2008). 
Construeixen el niu al final d’una galeria pro-
funda excavada dins d’una paret arenosa. 
La posta és d'entre 4 i 7 ous (Harrison, 1983) 
que s’incuben durant 20 dies (Del Hoyo et al., 
2001). A Mallorca ponen els ous a comença-
ments de juny i els polls ja volen amb els adults 
a mitjans de juliol (Arxius del Parc Natural de 
s’Albufera, 2007). 

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
A Europa l’estima en el nombre de parelles 
es xifra entre 480.000-1.000.000 (BirdLife 
International, 2004). A l’estat espanyol l’esti-
ma poblacional (excloent Balears) està entre 
4.430.000-7.830.000 exemplars i sembla tenir 
una tendència lleugerament positiva (Carras-
cal i Palomino, 2008).  
La població mallorquina és fluctuant i amb 
una clara disminució en els darrers anys (obs. 
pers.), tot i que la inexistència de dades no 
permet avaluar la tendència poblacional.
La colònia de cria més important en el període 
2003-2007 estava situada a Son Servera, dins 
un solar d’emmagatzematge de material de 
construcció, amb un màxim de 20 parelles al 
2003 (censades al present Atles) i 18 parelles 
al 2004 (GOB, 1986-2008). Al 2009 no es de-
tecten individus nidificants a la zona (R. Mas, 
com. pers.). 
La segona població en importància és la loca-
litzada a Son Bosc (Muro) que ha sofert una 
minva important en el nombre de parelles ni-
dificants arribant a uns mínims de 2 parelles 
(GOB, 1986-2008). Tot i que la colònia pateix 
reiterades molèsties per pràctiques de mo-
tocross, a l’any 2009 s’han detectat fins a 11 
parelles criant a nivell de terra i en els peralts 
de la pista de motos (M.À. Reus, com pers.). 
No obstant, en el moment de la publicació 
d'aquest Atles, la persistència de la pobla-
ció nidificant en la zona de Son Bosc es veu 
amenaçada per l'existència d'un projecte de 
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construcció d'un camp de golf que, en cas de 
dur-se a terme, eliminarà l'hàbitat de cria per 
a l'espècie.  
En general es pot deduir una clara tendència a 
la baixa al comparar el nombre de localitats de 
cria detectades a l’anterior Atles (1997) amb 
les dades de localitats amb reproducció segu-
ra en el període  d’estudi (2003-2007) passant 
de 10-11 localitats segures a només 2-3.
 
CONSERVACIÓ I AMENACES

UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Bale-
ares: dades insuficients (DD); Catalogació: 
d’interès especial.

A les Illes Balears, la pressió antròpica i la de-
gradació dels hàbitats on crien els abellerols 
semblen ser els responsables de la minva dràs-
tica d’aquesta espècie. La desaparició pro-
gressiva de zones naturals amb hàbitat real o 

potencial idoni per a la cria, fa preveure que la 
disminució observada fins al moment continu-
arà durant els propers anys. L'establiment de 
mesures de protecció del territori en aquestes 
zones podria afavorir l'estabilització de les po-
blacions nidificants. Altres factors d’amenaça 
són la utilització indiscriminada de pesticides 
que, per una banda poden tenir efectes nega-
tius directes sobre les aus, i per l'altra poden 
afectar les plantes arvenses i els seus pol-
linitzadors, limitant la disponibilitat d'aliment. 
Igualment són causes d'amenaça la utilització 
de verí específic i la caça incontrolada per part 
d’apicultors (Conselleria de Medi Ambient).

Pere Vicens

Possible: 10 (5,24%)

Probable o Segur: 4 (2,09%)
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Puput
Upupa epops

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica d’àmplia distribució per tot 
el Paleàrtic més temperat, Orient mitjà, l'Índia 
i fins al Sud-est asiàtic. A Europa, presenta el lí-
mit septentrional a França, Nord-est d’Alema-
nya i Estònia, essent pràcticament absent als 
Països Baixos, Illes Britàniques i Escandinàvia. 
Les àrees d’hivernada són a la regió subsaha-
riana del continent africà (Muñoz i Altamiro, 
2003).
Nidifica a totes les Balears i Pitiüses (Avellà i 
Muñoz, 1997). El mapa de distribució obtingut 
en aquest treball mostra com l’espècie ocupa 
pràcticament tota l’illa, llevat d’algunes zones 
de la Serra de Tramuntana. La distribució res-
pecte del darrer Atles (Avellà i Muñoz, 1997) 
no ha variat gaire tot i la diferent mida de la 
quadrícula usada. El canvi més destacat és la 
nidificació a Cabrera, on no se’n tenia cons-

tància com a nidificant anteriorment (Garcias, 
2000).

HÀBITAT
És una de les espècies termòfiles per excel-
lència, que cerca els indrets més assolellats. 
Per a alimentar-se, necessita camps oberts 
amb vegetació baixa (Ferrer et al., 1986). A 
Mallorca l’hàbitat de cria on s’ha localitzat 
amb més freqüència ha estat el conreu arbrat 
de secà, sobretot ametllerars, garroverars i fi-
guerals. També s’han localitzat territoris i nius 
dins olivars, garrigues, pinars, alzinars, zones 
humides i esporàdicament a pobles. És nidi-
ficant troglodita i no fa aports de materials, 
usant soques, encletxes o forats de parets 
a cases de camp. El niu és la part del territo-
ri més defensada enfront d’altres puputs, en 
canvi diferents parelles poden compartir zo-
nes d’alimentació (Ferrer et al., 1986). 

FENOLOGIA
Els cants més primerencs ja es senten a mit-
jan febrer i es perllonguen fins al juliol. A partir 
del març és habitual veure’ls traginar aliment. 
Hem obtingut també alguna dada de cant aï-
llada a l’agost. L’única posta registrada de niu 
amb ous, difícils de veure dins les cavitats on 
cria, és del 4 d’abril. Les dades recollides de 
nius amb polls són majoritàriament al maig, 
amb una dada tardana el 19 de juny. Aques-
ta darrera observació podria tractar-se d’una 
segona posta. Va tenir lloc 66 dies més tard 
que la més primerenca registrada en aquest 
treball i dins el mateix any. Els polls s’han ob-
servat tots a partir de la segona setmana de 
maig, mai més prest.

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població mundial s’ha estimat en 5.000.000 
d’individus amb una tendència desconegu-
da, mentre que l’europea s’ha estimat en 
890.000-1.700.000 parelles amb una tendèn-
cia de moderat declivi (BirdLife International, 
2004). A les Illes no hi ha dades ni estimes po-
blacionals. A la Península Ibèrica es considera 
bàsicament estival, encara que una part de la 
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població passa l’hivern al sud de la península i 
litoral mediterrani. (Román i Altamira, 2003).
Es considera sedentari abundant a Mallorca 
i Formentera i moderat a Menorca i Eivissa 
(GOB, 2009). Hi ha un pas migratori sobre les 
Illes. Les campanyes d’anellatge efectuades a 
Cabrera mostren que aquest és més evident 
a la primavera, dins l’abril i fins ben entrat el 
juliol. El pas postnupcial és més dispers produ-
int-se des d'agost fins a primers de novembre 
(Garcias, 2000). 

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Bale-
ares: preocupació menor (LC); ; Cataloga-
ció: d'interès especial. 

La lleugera tendència descendent de les po-
blacions europees podria ser atribuïble a la 
disminució de llocs aptes per a la cria i l’ús 

intensiu d'insecticides. L’agricultura intensiva 
pot produir un doble efecte negatiu: disminu-
ció de preses i mort directa per enverinament 
(Román i Altamira, 2003).
A les Illes Balears, sembla trobar-se en bon es-
tat de conservació si ens cenyim a la seva àm-
plia distribució a l’illa. La pèrdua, d’ametllerars, 
figuerals i garroverars, on té el seu principal 
hàbitat de cria i alimentació, ben segur l’hi és 
desfavorable,  igual que la urbanització i ocu-
pació urbana d’espais rurals. L’ús d’herbicides 
podria afectar-lo de forma local. L’augment 
de infraestructures viàries probablement ten-
guin una incidència negativa sobre l’espècie. 
Les causes d’entrada a centres de recuperació 
van ser totes per col·lisions entre 2003 i 2004 
(Parpal, 2005). 

Maria Cantallops

Possible: 24 (12,56%)

Probable o Segur: 134 (70,16%)
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Formiguer
Jynx torquilla

DISTRIBUCIÓ
S’estén com a nidificant per gran part d’Euro-
pa, ocupant també el nord d’Àfrica i la major 
part d’Àsia fins al Japó (Cramp, 1985). Àmpli-
ament distribuït per la Península Ibèrica, ocu-
pant més territori a la vessant nord i a la conca 
mediterrània de València i Catalunya. A les Ba-
lears sembla que hi cria la subespècie nominal 
de distribució paleàrtica occidental (Del Hoyo 
et al., 2002). És present com a nidificant a Ma-
llorca, Menorca i Eivissa (GOB, 2009).
A Mallorca està ben distribuït mancant úni-
cament a quadrícules amb poca o nul·la pre-
sència de vegetació arbustiva desenvolupada, 
zones humides grans, planes cerealístiques o 
roquissars i zones extenses de carritxeres de 
la serra. L’augment de la distribució del formi-
guer respecte al darrer Atles (Avellà i Muñoz, 
1997) ha estat substancial, especialment cap a 
la zona sud de l’illa. En tot cas aquest augment 

sembla que es deu més a una diferència me-
todològica i a un major coneixement del seu 
reclam que a una expansió de l’espècie. No es 
presenta com a reproductor a l’arxipèlag de 
Cabrera.

HÀBITAT
Manifesta clares preferències per paisatges 
en mosaic, com cultius abandonats amb ar-
busts i arbres que li proporcionen refugi per 
a nidificar, sense la necessitat de masses fo-
restals importants. Evita els boscos densos, 
ocupant-ne els llindars (Cramp, 1985). A Ma-
llorca les dades obtingudes mostren prefe-
rències per zones agrícoles arbrades i pinars 
amb un 74% de les localitzacions entre ambdós 
hàbitats. Es produïren observacions a la resta 
d’ambients arbrats i arbustius mostrejats.

FENOLOGIA
És una espècie de biologia encara desconegu-
da a Mallorca, fins i tot hi ha alguns dubtes so-
bre el seu estatus que són motiu de discussió. 
Ubica els nius a forats, principalment d’arbres. 
L’espècie es comença a fer notar molt amb 
el seu reclam insistent a partir de la segona 
setmana de març. La incubació dura entre 11 
i 14 dies i a l’anterior Atles es va obtenir una 
dada de cria dia 4 de juliol, concretament un 
niu amb 4 polls i un ou (Avellà i Muñoz, 1997). 
Entre dia 1 de juny i el 27 de juliol s’han vist 
adults amb menjar al bec i s’han capturat jo-
ves els mesos de juny, juliol i agost. Sols s’ha 
obtingut una dada de posta, al 2007, tractant-
se d’un niu ubicat a un forat d’un ullastre vell, 
dins una garriga ombrívola al nord de Porto-
colom, i que contenia almanco 8 ous la darre-
ra setmana d’abril. El niu no disposava de cap 
aport de material. Dins el maig s’hi observaren 
almanco 4-5 polls i la primera setmana de juny 
tornava haver-hi adults covant i una posta 
d’altres 4 ous (Jaume Adrover i Enric Ramos, 
com. pers)

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea s’ha estimat entre 
580.000 i 1.300.000 parelles (BirdLife Interna-
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cional, 2004), mentre que els efectius repro-
ductors espanyols sense quantificar les Illes 
Balears, han donat xifres de 85.000 i 182.000 
exemplars (Carrascal i Palomino, 2008). A 
gran part d’Europa les poblacions de formi-
guer pateixen una regressió (BirdLife Interna-
cional, 2004). Aquest declivi s’ha constatat a 
vàries regions de la Península Ibèrica (Cortés 
i González-Escudero, 2003), encara que les 
fluctuacions que mostra en general l’espècie 
fan que estigui considerada com a incerta la 
seva tendència  (Carrascal i Palomino, 2008). 
El seu estatus a les Illes Balears, és de migrant 
i hivernant entre moderat i escàs a totes les 
Illes grans, essent sedentari moderat a Mallor-
ca, escàs a Eivissa i estival rar a Menorca (GOB, 
2009).

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 

Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-
res: preocupació menor (LC); Catalogació: 
d’interès especial. 

Sembla que la transformació i desaparició de 
les àrees d’alimentació emprades per l’espècie 
constitueix un factor determinant de la seva 
regressió. D’altra banda, l’escassesa d’arbres 
amb les cavitats necessàries per a la nidificació 
està actuant com a factor limitant dels índexs 
d’abundància de l’espècie (Cortés i González-
Escudero, 2003). 

David García

Possible: 10 (5,24%)

Probable o Segur: 128 (67,02%)



ATLES DELS AUCELLS NIDIFICANTS
DE MALLORCA I CABRERA, 2003-2007

180

Terrola
Calandrella brachydactyla

DISTRIBUCIÓ
La terrola es distribueix pel sud del Paleàrtic, 
des d’Ibèria i Berberia fins a les estepes de 
Transbaicalia, Mongòlia i centre i nord de Xina. 
A l’oest del Paleàrtic ocupa una franja entorn 
la Mar Mediterrània i el Mar Negre (Cramp, 
1988). Les poblacions més importants estan 
situades a Ibèria i secundàriament al sud de 
Rússia (Tucker i Heat, 1994). A l’Estat espanyol 
està àmpliament distribuïda llevat dels sectors 
no mediterranis del nord i zones muntanyen-
ques (De Juana i Suárez, 2003).
A les Illes Balears es presenta com a reproduc-
tor a totes les illes majors (GOB, 2009). El mapa 
de distribució obtingut a aquest treball mostra 
com l’espècie ocupa sobretot la comarca del 
Pla, el sud i el sud-est de l’illa. Més cap al nord 
nidifica als voltants de les badies d’Alcúdia i 
Pollença, coincidint amb àrees de cultius de 
secà i zones planes. Una prospecció específi-

ca a tots els hàbitats adequats probablement 
mostraria una distribució major a la registrada 
en aquest treball. Manca a les zones boscoses, 
també falta a la Serra de Tramuntana i a la Pe-
nínsula de Llevant, a les zones humanitzades i 
generalment a qualsevol hàbitat no agrari. No 
nidifica a Cabrera.   

HÀBITAT
Selecciona zones obertes, principalment pla-
nes de secà sense arbres, guarets, zones de 
pastura permanent i altres espais agrícoles 
amb vegetació baixa i sense pendents pro-
nunciats (De Juana i Suárez, 2003). A Mallorca 
ocupa principalment àrees de conreus herba-
cis de secà i també és abundant a zones de frui-
ters de secà sense massa cobertura. A aquests 
llocs s’han donat el 82% de les deteccions de 
l’espècie. Així mateix pot aparèixer en menor 
mesura a zones humides o al seu entorn, i a 
alguns conreus de regadiu i a garrigues sense 
arbres i amb poca cobertura. La terrola selec-
ciona negativament les àrees de muntanya i 
les masses forestals de l’illa.

FENOLOGIA
La terrola és un aucell estival i nidificant a to-
tes les Illes Balears (GOB, 2009), llevat de les 
illes i illots més petits. Les aus europees que 
corresponen a la subespècie nominal brac-
hydactyla hivernen principalment al sud del 
Sahel (Cramp, 1988). L’espècie es comença a 
registrar a les illes a primers d’abril i a mitjans 
de mes ja es senten molts de cants nupcials i 
bregues territorials a zones aptes per la nidi-
ficació. Es desconeixen els paràmetres repro-
ductors de l’espècie, si bé hem observat polls 
volanders a finals de maig. Nidifica directa-
ment en terra. 

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: vulnerable (VU); Libro 
Rojo de los Vertebrados de las Baleares: dades 
insuficients (DD); Catalogació: d’Interès Espe-
cial.
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A Europa s’estima una població d’entre 
7.300.000 i 14.000.000 de parelles (BirdLife 
International, 2004) i la seva tendència és de 
declivi. A la Península Ibèrica s’estima una re-
gressió de la població d’un 30% dins la darre-
ra dècada que podria ser encara superior (De 
Juana i Suárez, 2003). S’ha estimat la població 
espanyola, llevat de les Illes Balears, entre 
2.100.000 i 3.200.000 exemplars (Carrascal i 
Palomino, 2008). A Mallorca no es coneix la 
població ni la seva tendència.
 
CONSERVACIÓ I AMENACES

UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: vulnerable (VU); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Bale-
ares: dades insuficients (DD); Catalogació: 
d’interès especial. 

La problemàtica de l’espècie podria ser, en 
part, similar a la registrada a la Península Ibèri-
ca, on s’atribueix la disminució als canvis agrí-

coles (De Juana i Suárez, 2003). A Mallorca es 
podria veure afectada localment per la intro-
ducció de varietats de cereals de sega més pri-
merenca, el que destrueix un bon nombre de 
nius, encara que probablement la reducció o 
substitució de l’hàbitat de nidificació i alimen-
tació sigui el factor clau per a la seva conser-
vació. La fragmentació d’hàbitats adequats a 
causa de la construcció de residències al camp 
i la construcció d’infraestructures lineals com 
carreteres pot ser negativa a nivell local. Les 
voreres de camins i algunes carreteres menors 
són molt freqüentades per la terrola, pel que 
pensam que la seva fumigació amb herbicides 
a partir d’abril pot ser negativa.

Jaume Adrover

Possible: 5 (2,62%)

Probable o Segur: 67 (35,08%)
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Cucullada
Galerida theklae

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica, amb una distribució frag-
mentada en dues grans àrees, una que inclou 
alguna zona del sud de França, la Península 
Ibèrica (inclou les Illes Balears) i el nord d’Àfri-
ca, des de Líbia fins a la costa occidental del 
Sàhara, i l’altra àrea a l’Àfrica oriental, entre 
Somàlia, Eritrea i Etiòpia (Cramp, 1988).
Les poblacions de la Península Ibèrica i les Illes 
Balears pertanyen a la subespècie nominal 
(Díaz, 2003a)
Cria a totes les illes grans de les Balears, però 
no apareix com a reproductora a l’arxipèlag 
de Cabrera (GOB, 2009). 
A Mallorca se l’ha trobada a tota l’illa a excep-
ció de les zones més abruptes i més boscoses 
de la Serra de Tramuntana i a algunes zones 
de la península de Llevant.
Si ho comparam amb l’anterior Atles (Avellà i 
Muñoz, 1997) podem veure que la distribució 

actual de l’espècie presenta un augment im-
portant, principalment a les zones centrals de 
l’illa, possiblement a causa de diferències me-
todològiques i no tant a una expansió real.

HÀBITAT
Aucell típic de garrigues obertes i ambients 
secs amb vegetació arbustiva baixa, costers 
pedregosos i àrees estepàries. A Catalunya té 
una presència notable als camps de conreu de 
cereal i fruiters de secà (Estrada i Bustamante, 
2004), però a la resta de la Península sembla 
evitar les àrees conrades i selecciona els erms 
i matollars esclarissats (Díaz, 2003a).
La selecció d’hàbitat a Mallorca està molt rela-
cionada amb els cultius arbrats de secà (supo-
sa el 41% de les localitzacions) i les garrigues, 
especialment les costeres, on es van donar el 
31% de les observacions registrades.
A la serra de Tramuntana és present només a 
les carritxeres, ja que evita els boscos i altres 
ambients forestals tancats.

FENOLOGIA
Fa el niu en terra, dins d’un clot folrat d’herba 
seca i branquillons, amb material més fi a l’in-
terior. Pon entre 3 i 6 ous que cova entre 12 i 
13 dies. Els joves ja volen als 18 dies de néixer. 
(Harrison, 1983; Avellà i Muñoz, 1997).
A Mallorca, les poques dades que es tenen ens 
permeten dir que comença a criar a les darreri-
es de març i es troben nius fins als darrers dies 
de juny (Avellà i Muñoz, 1997). Hi ha molt poca 
informació dels paràmetres reproductius a les 
Illes Balears.

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea està xifrada entre 1.5 i 2.1 
milions de parelles, de les que entre 1.4 i 1.6 
milions  es reprodueixen a Espanya (BirdLife 
International, 2004).
És un aucell sedentari a totes les illes, amb 
densitats moderades a Mallorca i Menorca, i 
sembla que més elevades a Eivissa i a Formen-
tera (GOB, 2009).
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No hi ha cap estima de la població de les Illes 
Balears ni tampoc per a l’illa de Mallorca.
A pesar de l’augment de les quadrícules on 
apareix l’espècie en qualsevol dels nivells de 
reproducció respecte a l’anterior Atles, no 
sembla que sigui per una tendència positiva de 
l’espècie sinó que, com s’ha comentat abans, 
perquè les metodologies que s’han fet servir a 
cada Atles han estat molt diferents.
Per tant, la tendència de l’espècie a Mallorca 
és desconeguda.  
  
CONSERVACIÓ I AMENACES

UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-
res: preocupació menor (LC); Catalogació: 
d’interès especial.

Espècie afavorida pels incendis forestals, es-
pecialment en els primers estadis de regene-
ració, al crear-s’hi àrees de vegetació baixa i 

dispersa. En canvi es veu desafavorida per la 
pèrdua d’àrees obertes amb l’increment de 
massa arbustiva i forestal espessa per l'aban-
donament dels cultius de secà.
L’hàbit de nidificar en terra la fa una espècie 
sensible a la intensificació agrícola, sobretot 
en sembrats primerencs, i a més, podria veu-
re’s afectada per predadors generalistes com 
rates i mostels (Díaz, 2003a).

Pere Vicens

Possible: 9 (4,71%)

Probable o Segur: 122 (63,87%)
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Cabot de roca
Ptyonoprogne rupestris

DISTRIBUCIÓ
Espècie monotípica que a Europa està present 
als voltants de la Mediterrània. Al continent 
Africà se la pot trobar criant principalment al 
nord del Marroc i d’Algèria així com a algunes 
zones de Líbia i de Tunísia. També s’estén per 
grans zones d’Àsia central, Iran, Afganistan i 
Xina. Les poblacions del nord són parcialment 
migratòries cap a la Mediterrània i part d’elles 
creua l’estret de Gibraltar cap al Marroc. Les 
poblacions del sud, amb hiverns més suaus, 
semblen sedentàries (Cramp, 1988; Del Hoyo 
et al., 2004), o realitzen desplaçaments a cur-
tes distàncies, sovint de caràcter altitudinal 
(Malo de Molina, 2003). A Espanya la seva dis-
tribució està lligada a la topografia escarpada 
i és absent a les planes. No es presenta com a 
reproductor a l’arxipèlag canari (Malo de Mo-
lina, 2003). 
A les Illes Balears només es troben poblacions 
reproductores a Mallorca (on se’l considera un 
sedentari abundant) i a Eivissa (on es compor-
ta com a sedentari escàs). No cria a Menorca 
ni a Formentera (es comporta com hivernant 
i migrant escàs a Menorca, i migrant escàs a 
Formentera) (GOB, 2009).
 A Mallorca la població reproductora es troba 
majoritàriament a la Serra de Tramuntana i la 
Serra de Llevant, encara que també es presen-
ta al centre de l’illa, al voltant del massís de 
Randa i a d'altres zones on troba un hàbitat de 
cria adient. La distribució registrada durant la 
realització d'aquest estudi és molt semblant a 
la de l’anterior Atles (Avellà i Muñoz, 1997).

No es presenta tampoc com a reproductor a 
l’arxipèlag de Cabrera.

HÀBITAT
Com en tota la seva àrea de distribució, l’hà-
bitat de cria per a aquesta espècie a Mallorca 
són els penyals, especialment els interiors, on 
construeix el niu en escletxes o cavitats pro-
tegides de les inclemències meteorològiques. 
També es pot observar, durant l’època de cria, 
a zones de pinar i garriga que freqüenta a la 
recerca de menjar.

FENOLOGIA
Cria en solitari o de forma colonial en petits 
grups de fins a 20 parelles. El niu el constru-
eixen conjuntament el mascle i la femella uti-
litzant fang amb el qual formen una tassa que 
ubiquen en balmes i petites coves a les parets 
dels penyals. Pot nidificar excepcionalment 
en construccions humanes (Del Hoyo et al., 
2004).
La cria es dóna entre els mesos de maig i agost. 
La posta pot arribar als 5 ous, encara que ge-
neralment consta de 3 ó 4 i la incubació, que 
realitza quasi exclusivament la femella, no 
comença fins que s’ha post el darrer ou. Des-
prés d'entre 13 i 17 dies d'incubació naixeran 
els polls, que romandran al niu durant 10 dies 
més. Posteriorment els polls seran alimentats 
pels pares fora del niu uns 14-21 dies més; du-
rant aquest temps els joves tornaran al niu a 
dormir (Del Hoyo et al., 2004).

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea, que ha estat estable 
entre 1970 i 1990, s’estima en un mínim de 
120.000 i un màxim de 370.000 parelles. En 
els darrers anys sembla que es manté aquesta 
tendència, fins i tot amb lleugers increments, 
tot i que es desconeix la situació actual de la 
població espanyola que és, d'altra banda, una 
de les més importants d’Europa (BirdLife In-
ternational, 2004). 
A Espanya la xifra mínima és de prop de 50.000 
parelles reproductores (Malo de Molina, 
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2003), amb  estimes que arriben a les 100.000 
(BirdLife International, 2004).
No tenim dades sobre la mida de la població 
nidificant a les Illes Balears, ni tampoc de la 
seva tendència. A l’hivern es poden observar 
concentracions importants, de fins a 1.000 
exemplars, fora de les zones de cria, sobretot 
damunt zones humides com s’Albufera de Ma-
llorca (GOB, 1986-2008).

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-
res: preocupació menor (LC); Catalogació: 
d’interès especial.

Hi ha molts pocs estudis específics sobre el ca-
bot de roca a Espanya. Tot i això sembla ser 
que els problemes relacionats amb l’ús d’in-
secticides i pesticides, que afecten les dife-
rents espècies d'aus insectívores, no semblen 

tan importants en el cas del cabot de roca, a 
causa de l’hàbitat on es mou. És possible que 
la pràctica d’alguns esports d’aventura, com 
l’escalada o l'espeleologia, pugui afectar ne-
gativament les colònies durant l’època de cria 
(Malo de Molina, 2003). A Mallorca l’incre-
ment de la pràctica d’aquests esports podria 
estar afectant-lo localment.

Manuel Suárez

Possible: 14 (7,33%)

Probable o Segur: 52 (27,22%)
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Oronella
Hirundo rustica

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica i cosmopolita, amb una dis-
tribució molt àmplia per tot l’hemisferi nord, 
que cria a Europa, Àsia i Amèrica. Totes les 
poblacions són migradores. Es reconeixen 8 
subespècies de les quals la nominal cria a Eu-
ropa inclòs el sud de la Mediterrània i les Illes 
Balears (Del Hoyo et al., 2004).
A Espanya es distribueix de forma més o man-
co uniforme per tot el territori, amb l’excepció 
de l’arxipèlag Canari (De Lope, 2003a).
A Balears cria a totes les illes grans (GOB, 
2009), i és absent com a reproductor a l'ar-
xipèlag de Cabrera. A l'illa de Mallorca té una 
distribució molt àmplia per tot el territori, 
encara que manca a zones de muntanya de 
la Serra de Tramuntana on ocupa únicament 
algunes quadrícules, especialment al sud-oest 
de la Serra.
En comparació amb l'Atles anterior (Avellà i 
Muñoz, 1997), durant el període d'estudi  ac-
tual l'espècie ocupa un major percentatge de 
territori, sobretot a les zones centrals, possi-
blement a causa de les diferències en la meto-
dologia emprada per a la realització dels dos 
Atles, i no tant a una expansió de l’espècie a 
l'illa.

HÀBITAT
L’hàbitat principal de nidificació són les zones 
de fruiters de secà, seguit de zones urbanes, 
així com àrees obertes de cultius herbacis sem-
pre i quan hi hagi construccions pels voltants, 

que aprofiten  per ubicar els nius. Eviten les 
zones amb la vegetació arbòria més densa.
Es tracta d’una espècie molt vinculada a la pre-
sència humana que construeix, en els sostres 
d'edificacions obertes sovint relacionades 
amb la presència d’animals de granja, un niu 
en forma de tassa o mitja tassa de poca pro-
funditat. Utilitza fang normalment mesclat 
amb matèria vegetal per a l'estructura exter-
na, i una coberta de plomes a la cara interna. 
També pot criar a penyals i més rarament a fo-
rats d’arbre (Cramp, 1988).

FENOLOGIA
Les primeres arribades d’exemplars proce-
dents d’Àfrica es produeixen  a mitjans del 
mes de febrer, si bé la major part de la migra-
ció arriba a Mallorca durant la primera meitat 
del mes de març (GOB, 1986-2008). En els dar-
rers anys i durant la realització de l’Atles, s'ha 
observat la possible presència a Mallorca d'al-
guns exemplars hivernants.
Cria normalment en solitari o en petits grups, 
en els quals els nius no es troben junts.
Les primeres postes es donen el mes de març 
i solen ser de 4 o 5 ous. Habitualment hi ha 
segones postes al mes de maig o juny. Poden 
covar els dos sexes, tot i que habitualment és 
la femella la que cova els ous. Els pollets s’es-
taran al niu uns 20 dies i després de volar no 
seran independents fins vàries setmanes més 
tard (Cramp, 1988).
A Mallorca, tot i que són escasses les referèn-
cies de reproducció, sembla ser que també re-
alitzen segones postes. Les primeres s'inicien 
a començaments del mes de maig i les sego-
nes durant els primers dies de juliol (Martínez 
et al., 2006).

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea és enorme, amb una esti-
ma d’entre 16 i 36 milions de parelles. Tot i així, 
aquesta població ha sofert un petit però con-
tinu descens durant els darrers 30 anys, que 
ha estat moderat en alguns casos (BirdlLife 
International, 2004).
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La població espanyola, sense comptar amb 
les poblacions insulars, es calcula entre els 
25.600.000 i els 33.200.000 exemplars (Car-
rascal i Palomino, 2008).
A les Illes Balears se'l considera com a estival 
abundant a Eivissa, moderat a Mallorca i a For-
mentera i escàs a Menorca. A totes les illes es 
comporta com un migrant abundant.(GOB, 
2009).
No tenim dades sobre la població nidificant 
ni sobre la tendència d’aquesta població a les 
Illes Balears.

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-
res: preocupació menor (LC); Catalogació: 
d’interès especial.

La tendència negativa que està patint l’espè-
cie podria estar causada en part per l'abando-

nament de les activitats agrícoles i ramaderes, 
que provoca que les zones tradicionalment 
utilitzades per criar siguin ocupades per po-
tencials depredadors com rates, i que el seu 
hàbitat d’alimentació més característic sigui 
substituït progressivament per una cobertura 
densa d'arbres i arbusts. Un altre problema 
important està relacionat amb l’ús d’insecti-
cides i pesticides agrícoles, que poden reduir 
notablement l’èxit reproductor en provocar 
una manca d’aliment (De Lope, 2003a).

Manuel Suárez

Possible: 46 (24,08%)

Probable o Segur: 87 (45,55%)
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Oronella coa-rogenca
Hirundo daurica

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica de distribució àmplia pel sud 
d’Europa, Àfrica i Àsia (Cramp, 1988), presen-
tant una expansió de la població europea des 
de mitjan segle passat  (Telleria et al., 1999).
A la Península Ibèrica la seva expansió cap al 
nord també ha estat notable des de mitjans 
del segle passat. Ha passat de ser un nidificant 
dispers en el sud, a ocupar gran part del cen-
tre i sud-oest de la Península Ibèrica, ocupant 
de forma més aïllada la vessant mediterrània 
(De Lope, 2003b).
Es tracta d’un reproductor recent, atès que 
no apareix a l’anterior Atles (Avellà i Muñoz, 
1997). Les primeres dades de reproducció con-
firmades a Mallorca s’han produït durant la re-
alització d’aquest Atles i daten de l’any 2006 
(Bazán, 2008).

HÀBITAT
És una espècie que es presenta a tot tipus 
d’hàbitat, des de construccions humanes fins 
a zones de muntanya i valls fluvials, amb la 
condició que presentin un mica d’aigua, i àre-
es cobertes com ara ponts, coves o roquissars 
on ubicar el niu (De Lope, 2003b).
La parella reproductora controlada en el port 
d’Andratx va emprar àrees periurbanes prope-
res a la zona humida des Saluet, i va instal·lar 
el niu a l’interior d’una porxada d’una casa que 
no està habitada habitualment  (Bazán, 2008). 
Existeix una altra cita de nidificació possible de 
dos exemplars entrant i sortint d’una cova a la 
Mola de s’Esclop (Estellencs) (Tàpia, 2007).

FENOLOGIA
Les primeres postes de les oronelles coa-ro-
genques a Espanya es donen a mitjans d’abril i 
les més tardanes arriben a nidificar fins al mes 
de setembre. Els dos progenitors intervenen 
en la construcció del niu, i tarden de 8 a 15 dies 
per acabar-lo. El niu té una forma caracterís-
tica que recorda a una gerra xapada pel mig. 
Està fet de fang i construït sempre en un pla 
horitzontal, on es deixa un característic túnel 
d’entrada.
L’època d’incubació va des de maig a juliol i sol 
durar entre 13 i 16 dies. Solen pondre de 2 a 7 
ous, sent de 4 a 5 el nombre més freqüent. Els 
adults s’alternen en la incubació que comença 
quan ha posat el darrer ou o d’1 a 2 dies des-
prés (Cramp, 1988). El 86% d’aquestes orone-
lles efectuen dues postes i un 21%, 3 postes. 
Els polls romanen en el niu de 22 a 26 dies i la 
mitjana de polls que arriben a volar és de 3.46 
(Tellería et al., 1999).
Els primers exemplars arriben a Balears en-
tre la darrera setmana de febrer i la primera 
de març, si bé la majoria són aus migradores 
(GOB, 1986-2008). De fet la població repro-
ductora és tan reduïda que es desconeix en 
quin moment sedimenten els exemplars que 
nidifiquen a l’illa.
Cria de forma molt escassa a Mallorca i no es 
presenta com a reproductora a l’arxipèlag de 
Cabrera.

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea està estimada entre 
100.000 i 430.000 parelles (BirdLife Internati-
onal, 2004), mentre que la població espanyola 
es calcula al voltant de 2.400.000-5.700.000 
exemplars (Carrascal i Palomino, 2008).
A Balears es comporta com a migrant escàs a 
Mallorca i a Eivissa i com a migrant rar a Me-
norca i a Formentera. Únicament cria a Mallor-
ca.
La població nidificant mallorquina no ha estat 
censada, tot i que actualment no deuen su-
perar-se les 10 parelles reproductores a jutjar 
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per les observacions realitzades dins l’hàbitat 
i època adequats.
Es desconeixen les tendències de la població 
a Mallorca, si bé la recent colonització de l’ar-
xipèlag balear coincideix amb una expansió a 
gran part de la seva àrea de distribució, espe-
cialment a Espanya i Portugal, el que podria 
significar l’inici de la seva expansió també a la 
nostra illa. (BirdLife International, 2004).

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Bale-
ares: no avaluada; Catalogació: d’interès 
especial.

La població nidificant a Mallorca és molt petita 
i no es pot considerar que sigui una espècie en-
cara ben establerta. A les àrees de distribució 
més properes de la Península Ibèrica no sem-
bla presentar problemes greus i de fet sembla 

que està en expansió. A la Península s’ha ob-
servat l’ocupació de nius per part d’altres es-
pècies d’aus, entre elles els gorrions teuladers 
Passer domesticus, obligant a les oronelles a 
fer un nou niu (De Lope, 2003b).

Juan J. Bazán

Possible: 0

Probable o Segur: 1 (0,52%)



ATLES DELS AUCELLS NIDIFICANTS
DE MALLORCA I CABRERA, 2003-2007

190

Cabot
Delichon urbicum

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica distribuïda per gairebé tot 
el Paleàrtic. És una espècie colonial i acusada-
ment migratòria. Es reconeixen 3 subespècies 
(Del Hoyo et al., 2005), de les que Delichon 
urbicum ssp meridionale, distribuïda pel Sud 
d’Europa, Nord d’Àfrica i centre-oest d’Àsia, 
és a la vegada la que ocupa les Illes Balears 
(Cramp, 1988).
Es presenta com a reproductor en totes les 
illes majors de les Balears, amb excepció de 
Formentera.
Dins l’àrea d’estudi es troba molt dispersa per 
tota l’illa de Mallorca i no es presenta com a 
reproductora a l’arxipèlag de Cabrera.
Les colònies més nombroses es localitzen 
a pobles del Migjorn i Pla de Mallorca, enca-
ra que altres localitats del Llevant alberguen 
efectius igualment importants. A la comar-

ca del Raiguer manca a la majoria de pobles  
(Inca és una excepció).

HÀBITAT
Espècie típicament urbana, molt lligada a po-
bles i ciutats on estableix les seves colònies 
de cria. Així i tot, encara es localitzen petites 
poblacions a determinats penya-segats, que 
corresponen amb el seu hàbitat originari de 
nidificació (Clarabuch, 2004). A l’hora de l’ali-
mentació freqüenta àrees obertes com cul-
tius, i sobrevola concentracions d’aigües inte-
riors embassades on captura petits insectes i 
altres invertebrats voladors.
Així, a Mallorca es va presentar a nuclis urbans 
en un 82% de les localitzacions i, als voltants 
de les seves àrees de cria, ja siguin penyals o 
edificacions, sembla que és elemental que hi 
hagi àrees obertes sense vegetació arbòria o 
arbustiva excessivament densa.
 
FENOLOGIA
El niu, està fet a base de fang i s’instal·la ge-
neralment baix voladissos d’edificis, té forma 
de copa que és ajustada fins al límit superior 
deixant una única petita obertura lateral per 
accedir-hi.
Les primeres observacions pre-nupcials a Ma-
llorca tenen lloc a partir de la tercera setmana 
de febrer i corresponen a individus migrants 
trans-saharians que tenen les seves estacions 
d’hivernada a l’Àfrica oriental i austral (GOB, 
1986-2008). Les primeres postes tenen lloc 
a mitjan maig. El període d’incubació és de 
14-16 dies. Las segones postes són freqüents 
(Cramp, 1988).
Es detecten concentracions post-nupcials i 
pre-migratòries regulars de joves i adults a 
partir de la segona setmana d’agost i fins a la 
quarta, juntament amb exemplars d’oronella 
Hirundo rustica (GOB, 1986-2008).

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea s'estima entre 9.900.000 
- 24.000.000 milions de parelles (BirdLife In-
ternational, 2004), mentre que l’espanyola 
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oscil·la entre 6.040.000 i 11.890.000 exem-
plars (Carrascal i Palomino, 2008).
Es comporta com a migrant abundant a totes 
les Illes,  i és estival abundant a Mallorca, Me-
norca i Eivissa (GOB, 2009).
La tendència espanyola entre 1998-2006 
sembla anar en ascens (Carrascal i Palomino, 
2008) i encara que no hi ha dades de censos 
de població ni la tendència a Mallorca, alguns 
pobles com Santanyí han sofert descensos de 
fins a un 11% en els darrers anys (Toni Mestre 
com. pers.), mentre que en recomptes duts a 
terme al llarg dels darrers anys a pobles com 
Artà i Sineu no es detecten variacions d’im-
portància en el nombre de nius ocupats (obs 
pers.)

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-

res: preocupació menor (LC); Catalogació: 
d’interès especial.

En diverses colònies a nuclis costaners es 
constata com de forma reiterada d’any en any 
la destrucció generalitzada dels nius als esta-
bliments turístics. També es té constància, en-
cara que en menor grau, la destrucció de nius 
a cases particulars. Altres aspectes no han es-
tat avaluats.

Cati Artigues

Possible: 19 (9,95%)

Probable o Segur: 49 (25,65%)
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Titina d’estiu
Anthus campestris

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica que cria al centre i sud d’Eu-
ropa, una petita franja al nord d’Àfrica des de 
Marroc fins a Tunísia i una part central d’Àsia 
fins al nord-oest de Xina. A Europa cria la sub-
espècie nominal, incloses les illes del Mediter-
rani i el nord d’Àfrica. (Del Hoyo et al., 2004).
A Espanya es distribueix principalment a la 
Meseta Nord i Vall de l’Ebre així com a les Illes  
Balears, sent  més escàs i dispers a la meitat 
sud de la península i mancant a l’arxipèlag ca-
nari (Juan, 2003).
A Balears es presenta com a reproductor a 
totes les illes (GOB, 2009). A Mallorca apareix 
preferentment a prop de la costa, tot i que se 
la pot trobar també a alguns punts de l’interi-
or. La distribució actual és molt semblant a la 
que apareix a l’anterior Atles (Avellà i Muñoz, 
1997).

No es presenta com a  reproductora a l'arxipè-
lag de Cabrera. 

HÀBITAT
Aquesta espècie prefereix els terrenys secs i 
oberts, sense arribar a ocupar zones àrides. 
Habitualment apareix a terres baixes, tot i 
que es pot trobar a alta muntanya a determi-
nades zones d’Europa, fins i tot per damunt 
dels 2.500 metres. Sovint a zones de dunes 
a prop de la costa (Cramp, 1988). A Mallorca 
els hàbitats més comuns per l’espècie són les 
garrigues i el carritxar, en els dos casos en 
terrenys oberts i secs amb pocs arbres, on va 
presentar, durant el període d’estudi, el 80% 
de les localitzacions. Els hàbitats més arbrats, 
com ara pinars, són colonitzats a les vores de 
les àrees obertes. 

FENOLOGIA
Les primeres postes al sud d’Europa es pro-
dueixen a partir de mitjan maig i fins al mes 
de juliol, i al nord d’Àfrica comencen abans 
amb les postes ja a la segona meitat d’abril. La 
posta és normalment de 4-5 ous a un niu fet 
directament en terra. Una part de les parelles 
fan una segona posta. Incuben els dos sexes 
i la incubació dura uns 12 dies. Volen als 13-14 
dies i són totalment independents a partir de 
la quarta setmana (Cramp, 1988).
Tot i això a Mallorca es desconeixen els parà-
metres reproductius de l’espècie. 

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea, que s’estima  entre 1 i 
1.9 milions de parelles, va sofrir un gran de-
clivi durant els anys 1970 - 1990. Tot i que es 
desconeix el comportament de les poblacions 
d’Espanya i Rússia, sembla que durant els dar-
rers anys s’ha mantingut aquesta davallada, 
especialment a Turquia (Birdlife International, 
2004).
La població espanyola al període 2004-2006, 
descartant les Balears, s’estima entre 673.000-
1.174.000 individus (Carrascal i Palomino, 
2008).
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A les Illes Balears se la considera estival mode-
rada a Mallorca i Menorca, i escassa a Eivissa 
i Formentera. Es considera també com un mi-
grant moderat a Mallorca, Menorca i Formen-
tera i escàs a Eivissa.(GOB, 2009).
No es coneix ni la mida poblacional ni les ten-
dències de l’espècie a Mallorca.

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro rojo de los Vertebrados de las Balea-
res:  preocupació menor (LC); Catalogació: 
d’interès especial.

Les causes de la minva de l’espècie a nivell 
europeu no són clares. S’apunta a la pèrdua o 
transformació de l’hàbitat com a causa princi-
pal, especialment els motivats pels canvis dels 
cultius de secà a reguiu, els incendis, les repo-
blacions forestals i els canvis d’ús dels camps 
(Juan, 2003). 

Essent una espècie d’espais oberts, és pos-
sible que l’abandonament de l’agricultura, a 
moltes àrees de Mallorca, afecti l’espècie a 
causa, principalment, del desenvolupament 
de la vegetació. Els primers estadis de regene-
ració arbustiva poden ser beneficiosos, però 
el desenvolupament posterior de l’arbrat tin-
drà una influència negativa. 

Manuel Suárez

Possible: 6 (3,14%)

Probable o Segur: 50 (26,18%)



ATLES DELS AUCELLS NIDIFICANTS
DE MALLORCA I CABRERA, 2003-2007

194

Xàtxero groc
Motacilla flava

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica de distribució holàrtica, pre-
sent des del nord d’Àfrica i Orient mitjà fins a 
l’estret de Bering i Alaska (Pérez-Tris, 2003). 
Es tracta d’una espècie amb una marcada i 
complexa variació geogràfica. A la Península 
i a les Balears cria la subespècie Iberiae, tot i 
que hi ha dades de la nidificació d’exemplars 
aparentment purs de Motacilla flava cinereoca-
pilla a Catalunya (Aymí i Roy, 2004) i, molt re-
centment, també a Mallorca (Garcias, 2008).
A Espanya es distribueix principalment en els 
litorals atlàntic i mediterrani, Meseta Nord 
i Vall del Guadalquivir, amb presència molt 
dispersa a la resta de la geografia espanyola 
(Pérez-Tris, 2003). 
A les Illes Balears es presenta com a reproduc-
tora a Mallorca, Eivissa i Formentera (GOB, 
2009).

A Mallorca és present a les zones humides 
més importants, el Parc Natural de s’Albufera, 
la Reserva Natural de s’Albufereta i el Salobrar 
de Campos, i també ocupa una franja central 
en direcció nord-sud a l’empara de síquies, 
torrents i petites basses.
És sorprenent la falta de dades en l’anterior 
Atles (Avellà i Muñoz, 1997) a tota la franja 
central de l’illa. En el present apareix com a 
reproductor freqüent en el Pla de Lanzell o els 
cultius cerealístics de Maria de la Salut, pro-
bablement gràcies a una major cobertura de 
quadrícules.
No és present com a reproductor a l’arxipèlag 
de Cabrera.

HÀBITAT
Espècie lligada habitualment a zones humides 
obertes i sense arbres, tal com prats i zones 
embassades, albuferes, salines, depuradores, 
camps de conreu amb canals de rec i altres. La 
seva distribució està condicionada a l’existèn-
cia d’aquest tipus d’hàbitat i està absent de les 
zones elevades (Pérez-Tris, 2003).
A Mallorca se la pot trobar criant en zones 
humides, basses de depuradora i, al Pla, en 
camps de conreu prop de síquies.

FENOLOGIA
Els primers xàtxeros grocs arriben durant la 
primera quinzena de març, observant-se aus 
de subespècies diferents a M .f. iberiae, la qual 
cosa indica la presència d’aus en pas (GOB, 
1986-2008). 
Construeix el niu a terra amb fibres vegetals i 
pèl, entre la vegetació herbàcia, en forma de 
tassa (Avellà i Muñoz, 1997; Garcias, 2008).
A les Illes Balears, les primeres postes comen-
cen a finals d’abril o principis de maig, amb els 
primers juvenils volant durant el maig, fins a 
principis de juliol (Avellà i Muñoz, 1997; pre-
sent estudi). 

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea està estimada entre 
7.900.000 i 14.000.000 de parelles (BirdLife 
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International, 2004), mentre que l’espanyola 
(sense censar les aus de les Illes Balears) és 
d’entre 2.2 i 3.2 milions d’exemplars (Carrascal 
i Palomino, 2008).
La seva tendència és lleugerament descen-
dent a nivell europeu (BirdLife International, 
2004) i és incerta a nivell estatal, deguat al fet 
que sofreix fluctuacions poblacionals impor-
tants interanuals (Pérez-Tris, 2003). 
La població reproductora a les Illes Balears 
és considerada com a estival moderada a Ma-
llorca i a Eivissa, i escassa a Formentera (GOB, 
2009). 
Són desconegudes la tendència i les mides 
poblacionals d’aquesta espècie a les Illes Ba-
lears.

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-

res: preocupació menor (LC); Catalogació: 
d’interès especial.

Tractant-se d’una espècie lligada a zones hu-
mides durant l’època de cria, la major amena-
ça amb que es troba a Balears és la destrucció 
i modificació de l’hàbitat on nidifica. Al Pla, les 
tasques de recollida del gra podrien afectar al-
gunes postes, tot i que generalment tria per 
nidificar els camps sense sembrar.

Steve Nicoll

Possible: 8 (4,19%)

Probable o Segur: 17 (8,90%)
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Passaforadí
Troglodytes troglodytes

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica de distribució holàrtica. És 
l’únic representant europeu de la família Tro-
glodytidae, ocupant tot el continent. És bàsi-
cament sedentari, llevat de les poblacions del 
nord d’Europa que hivernen més al sud (Fer-
rer et al., 1986; Purroy i Purroy, 2003). Al nord 
i a l’oest peninsular hi cria la forma nominal, 
mentre que a la resta de la Península i Balears 
hi cria T. t. kabylorum, típica del nord d’Àfrica 
(Tellería et al., 1999; Purroy i Purroy, 2003). 
A les Balears es presenta com a reproductor 
tan sols a les illes de Mallorca i Eivissa (GOB, 
2009), i  ha criat de forma esporàdica a Menor-
ca i Formentera (Ferrer et al., 1986). 
A Mallorca se l’ha trobat a gairebé tota l’illa, 
excepte en unes poques quadrícules, sense o 
amb molt poc hàbitat forestal (zones urbanes 
de mida mitjana o gran, àmplies extensions de 
cereal o grans zones humides). No ha estat 

detectat com a reproductor a l’arxipèlag de 
Cabrera al llarg de l’elaboració d’aquest Atles. 
La distribució registrada no sembla haver ex-
perimentat canvis en relació a l’anterior Atles 
(Avellà i Muñoz, 1997), mantenint-se pràctica-
ment la mateixa ocupació del territori.

HÀBITAT
Al continent és una espècie estretament lliga-
da a matollars i vegetació arbustiva densa dels 
llocs humits. A la conca mediterrània tendeix 
a tenir una distribució discontínua, lligada als 
nuclis muntanyosos, evitant les zones estepà-
ries, adevesades i de secà (Bernis, 1971; Purroy 
i Purroy, 2003). 
A Mallorca ocupa pràcticament tots els bos-
cos i garrigues denses, essent més escàs o 
absent als ullastrars més secs i esclarissats. És 
present, així mateix, a les praderies de càrritx 
de les serres de Tramuntana i de Llevant, i en 
comellars de cales propers al litoral. Al Pla i al 
Migjorn evita les zones de conreu, però ocu-
pa la majoria de petites taques forestals. Als 
conreus arbrats de secà, així com als nuclis 
urbans, es va presentar lligat a petites bosqui-
nes esclerofil·les o de coníferes.

FENOLOGIA
A Mallorca els cants dels mascles són detecta-
bles gairebé tot l’any. Les primeres postes co-
mencen a principis de maig, observant-se els 
primers joves volanders a partir de la segona 
quinzena de maig i la primera de juny (Martí-
nez i Suárez, 2010). 
El niu és una bolla de branquetes, herba i mol-
sa que situa en un arbust a baixa altura, o en 
forats de parets rocoses, coves i marges (Ave-
llà i Muñoz, 1997).
Es desconeixen en gran mesura els paràme-
tres reproductius de l’espècie a Mallorca.

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea ha estat estimada entre 
23 i 40 milions de parelles reproductores (Bird-
Life International, 2004), mentre que la pobla-
ció espanyola sembla esta formada per 5.5 – 
7.2 milions d’individus, mancant per estimar 
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les poblacions de les Illes Balears (Carrascal i 
Palomino, 2008).
Espècie que sembla estable o que mostra una 
tendència positiva a nivell nacional (Purroy i 
Purroy, 2003). A Mallorca és sedentari abun-
dant en els hàbitats favorables (GOB, 2009). 
Tot i no disposar de treballs específics sobre 
les mides poblacionals a les Balears, sembla 
que la tendència a l’illa ha de ser positiva, ate-
sa la recuperació de zones forestals per aban-
donament de l’activitat agrícola en terres mar-
ginals. 

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de les Vertebrados de las Balea-
res: preocupació menor (LC); Catalogació: 
d’interès especial.

Espècie que no sembla tenir problemes re-
llevants de conservació, ni a escala europea 

(BirdLife International, 2004) ni espanyola 
(Purroy i Purroy, 2003).

Steve Nicoll

Probable o Segur: 136 (71,20%)

Possible: 7 (3,66%)
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Rupit
Erithacus rubecula

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica pròpia del Paleàrtic occiden-
tal, ocupa Europa fins als Urals i el mar Caspi, 
a més d'Anatòlia, nord d'Àfrica i Macaronèsia. 
El límit nord coincideix amb el Cercle Polar Àr-
tic, i habita des de la franja boreal a la franja 
temperada-càlida (Purroy, 2003a). 
Les poblacions del sud i oest d'Europa són 
generalment sedentàries, mentre que les del 
nord i est del continent són exclusivament es-
tivals. La subespècie nidificant a l’Europa con-
tinental i, pressumiblement també a Mallorca, 
és la nominal (Cramp, 1988).
Encara que a les Illes Balears el rupit es con-
sidera una au migrant i hivernant abundant 
(GOB, 2009), s’han fet observacions puntuals 
de l'espècie durant els mesos d'estiu dels dar-
rers quinze anys. Durant l'estiu de 2005 es va 
detectar al terme de Palma la presència d'una 
femella amb placa incubatriu, i un exemplar 
juvenil, que van permetre constatar la cria 
ocasional de l'espècie (Mas et al., 2005). De 
llavors ençà, les cites estivals s’han repetit en 
diverses localitats de la Serra de Tramuntana, 
la qual cosa fa pensar en la presència d’una pe-
tita població reproductora a l’illa.
No es troba com a reproductor a l'arxipèlag 
de Cabrera.

HÀBITAT
El rupit és un típic aucell forestal que nidifica 
en zones arbrades amb bona presència de 
sotabosc i també en matollars alts, bardis-
ses, parcs i jardins. Està associat a ambients 

humits, per sobre dels 500-600 mm de pluja 
anuals (Purroy, 2003a).
A Mallorca sembla seguir aquest patró, però la 
seva escassesa com a reproductor no permet 
treure conclusions. En canvi a l’hivern, com 
passa amb els altres túrdids, la selecció d’hà-
bitat no és tan estreta i es pot trobar arreu, en 
densitats molt elevades.

FENOLOGIA
Els primers exemplars hivernants arriben a les 
Illes Balears a finals del mes d'agost i princi-
pis de setembre; les darreres cites abans de la 
migració prenupcial es donen entre finals de 
març i principis d'abril (GOB, 1986-2008). Els 
exemplars reproductors de Mallorca podrien 
ser residents, encara que aquest aspecte es 
desconeix a causa de la seva recent aparició 
com a reproductor. 
Al centre d'Europa l'època de cria abarca des 
de finals d'abril fins a finals de juliol (Del Hoyo 
et al., 2005). L'observació d'un exemplar juve-
nil a Son Pax, Palma (Mallorca) es va realitzar 
el dia 16 de juliol (Mas et al., 2005).
Construeix el niu en forma de tassa amb ma-
terials diversos (molsa, herbes, fulles, bran-
quetes), sempre en un lloc resguardat (bardis-
ses, sotabosc, esquerdes a les parets, forats 
a troncs d'arbre, rabasses, caixes niu...) a una 
alçada per davall dels 5 metres (Del Hoyo et 
al., 2005).

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea s'estima entre els 43 i 
els 83 milions de parelles (BirdLife Internatio-
nal, 2004), mentre que la població espanyola 
es troba entre els 9 i els 11 milions d'individus 
(Carrascal i Palomino, 2008).
Les poques evidències disponibles reflectei-
xen una tendència positiva a Espanya en els 
darrers anys (Carrascal i Palomino, 2008), 
tot i que a Catalunya, més recentment (2002-
2008), s’ha registrat un lleuger descens del 3% 
de la població nidificant (Servidor d'Informa-
ció Ornitològica de Catalunya).
L’establiment a Mallorca com a reproducto-
ra podria ser conseqüència d’una tendència 
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positiva general, bé per dispersió juvenil des 
del continent, o bé a partir d’exemplars hiver-
nants que s’han fet residents, en trobar les 
condicions ambientals adients.
No obstant es desconeix tant la mida pobla-
cional com la tendència de l'espècie a les Illes 
Balears.

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Bale-
ares: no avaluada; Catalogació: d'interès 
especial.

Entre les possibles amenaces per a l'espècie 
s'inclou l'excessiva urbanització del territori, 
que limita els espais verds que el rupit podria 
utilitzar com a hàbitat. D’altra banda, l’aban-
donament de les terres marginals de conreu 
(costers, turons, etc.) n'afavoreix l'expansió 
(Purroy, 2003a), ja que aquestes terres aban-

donades són colonitzades amb relativa rapi-
desa per la vegetació forestal, que constitueix 
un hàbitat idoni per a l'espècie.
La caça tradicional amb diverses arts (garbe-
llets, visc, filats de coll, lloses), continua sent 
una amenaça, encara que en l'actualitat estan  
totalment prohibides la captura i la tinença de 
l'espècie.

Gemma Carrasco

Possible: 1 (0,52%)

Probable o Segur: 1 (0,52%)
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Rossinyol
Luscinia megarhynchos

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica estival al Paleàrtic occiden-
tal, on cria des de la Península Ibèrica i el Mar-
roc fins a l'est de Kazakhstan. El seu límit sud 
es troba entre la zona nord-occidental d’Àfri-
ca i l’Iran. Les localitats més septentrionals 
es troben al sud d’Anglaterra i Alemanya (Del 
Hoyo et al., 2005). 
La subespècie nominal es troba ben distribuï-
da per tot l’estat espanyol, fent-se més rara a 
la regió eurosiberiana i mancant  com a repro-
ductor a l’arxipèlag  canari (Infante, 2003a). A 
les Illes Balears és una espècie estival i repro-
ductora a totes les illes grans a excepció de 
Formentera (GOB, 2009). A Mallorca està ben 
distribuït per tota l’illa, talment com al darrer 
Atles (Avellà i Muñoz, 1997), mancant com a 
reproductor a l’arxipèlag de Cabrera.

HÀBITAT
Es troba a hàbitats diversos però sempre amb 
bona cobertura arbustiva, preferint zones 
ombrívoles amb vegetació densa; és absent a 
l’alta muntanya i a les zones àrides (Infante, 
2003). 
A Mallorca nidifica a alzinars, garrigues, pinars 
amb sotabosc arbustiu, voreres de torrents, 
bardisses de camins i conreus, zones humides, 
etc. Defuig els hàbitats molt oberts, com les 
parts culminals de la Serra de Tramuntana, 
les carritxeres, la franja litoral o els cultius de 
secà, però és present a qualsevol taca arbrada 
o boscosa a prop d’aquests. Mentre que a la 
Península Ibèrica selecciona negativament els 
boscos de coníferes (Infante, 2003) a Mallorca 
els pinars són hàbitats amb molts de registres 
d’aquesta espècie.  

FENOLOGIA
A Mallorca l’arribada dels primers exemplars 
des dels quarters d’hivernada subsaharians es 
produeix a finals de març i, principalment, du-
rant la primera quinzena d’abril. 
Construeix un niu en forma de tasseta amb fu-
lles mortes, herbes, plomes, etc, prop de ter-
ra, en arbusts baixos o lianes, sempre entre la 
vegetació atapeïda. La posta més freqüent és 
de 4 ous (Avellà i Muñoz, 1997). Les primeres 
postes semblen començar entre els deu dar-
rers dies d’abril i els deu primers dies de maig, 
detectant-se femelles amb placa incubatriu 
durant tot el mes de maig i principis de juny. 
Els primers polls volanders es citen a finals 
del mes de maig  (Martínez i Suárez, 2010). Al 
continent, les postes són de 4-5 ous, que són 
incubats durant 13-14 dies. Els joves deixen el 
niu en 10-12 dies, però no són capaços de volar 
fins a 3-5 dies després. Encara dependran dels 
seus progenitors durant 15-30 dies més (Del 
Hoyo et al., 2005).

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea s’estima entre els 
4.200.000 i 12.000.000 de parelles reproduc-
tores (BirdLife International, 2004), mentre 
que la fracció espanyola, sense incloure les 
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nostres illes, es calcula entre els 9.5 i 11.8 mi-
lions d’individus (Carrascal i Palomino, 2008). 
Es considera que es troba estable, tant a Eu-
ropa com a l’estat espanyol. A les Illes Bale-
ars és estival abundant a Mallorca, moderat 
a Menorca i escàs a Eivissa, i com a migrant 
abundant a Mallorca, Eivissa i Formentera, i 
moderat a Menorca (GOB, 2009). No es co-
neixen els seus paràmetres poblacionals ni la 
seva tendència a la zona d’estudi. 

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-
res: preocupació menor (LC); Catalogació: 
d’interès especial.

El principal problema per a l’espècie és la des-
trucció del seu hàbitat de nidificació: l’elimi-
nació o neteja de la vegetació de voreres de 
torrents i de sotabosc, que es realitza sovint 

durant l’època de cria, la urbanització de zones 
agrícoles i forestals, etc. (Infante, 2003). Una 
altra amenaça podria ser l’ús indiscriminat de 
plaguicides. A Mallorca, les intervencions amb 
maquinària pesant als torrents, l’eliminació de 
la vegetació de ribera i l’encimentat dels seus 
llits i voreres pot tenir un efecte molt negatiu 
localment, ben igual que els treballs forestals 
en època reproductora.

Gemma Carrasco

Possible: 3 (1,57%)

Probable o Segur: 161 (84,29%)
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Vitrac
Saxicola torquata

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica amb 25 subespècies descri-
tes, tot i que algunes d’elles poden ser consi-
derades espècies distintes segons els darrers 
estudis genètics. Ocupa Europa, Àfrica i Àsia, 
encara que de manera discontínua (Illera, 
2003).
A Espanya està distribuïda de forma homogè-
nia, faltant només a les Canàries i Melilla (Ille-
ra, 2003).
Com a reproductor a les Illes Balears, es pre-
senta a Mallorca, Menorca i Eivissa (GOB, 
2009), essent representada per la subespè-
cie d’Europa occidental S.t. rubicola (Illera, 
2003). 
A Mallorca cria a gairebé tota l’illa, faltant úni-
cament a algunes quadrícules de la serra de 
Tramuntana, coincidint amb una major massa 
forestal.

No se l’ha localitzat com a reproductor a l’arxi-
pèlag de Cabrera.
En referència a l’anterior Atles (Avellà i Muñoz, 
1997) l’espècie es presenta de forma unifor-
me, especialment a la zona central de l’illa.

HÀBITAT
És una espècie característica d’hàbitats oberts: 
matollars esclarissats, pastures, voreres de 
conreu, clars de bosc, etc. (Illera, 2003).
A Mallorca ocupa pràcticament tots els hà-
bitats oberts de l’illa. Es pot localitzar als ro-
quissars nus de vorera de mar i muntanya, 
màquies, zones humides amb espais oberts, 
carritxars muntanyencs, cultius de secà de tot 
tipus, horts de fruiters, zones en regeneració 
després d’incendis i alguna clariana boscosa. 
Sols manca als boscos més closos, encara que 
es pot trobar a les voreres d’aquests. És una 
espècie molt detectable pel seu costum d’ata-
laiar-se sovint per cercar aliment i marcar ter-
ritori. 

FENOLOGIA
A principis de març l’espècie inicia el festeig 
i sembla que accentua la seva territorialitat, 
iniciant aport de material al niu, la construcció 
del qual té lloc en terra o sobre vegetació a 
poca alçada.
El niu és una estructura d’herbes i molsa amb 
una tassa revestida de llana, pèls i plomes.
Durant la realització del present Atles s’han lo-
calitzat nius amb ous des del 3 d’abril fins al 12 
de maig, encara que es té constància de nius 
amb ous a mitjans de juny (Avellà i Muñoz, 
1997), encara que és probable que algunes 
d’aquestes postes més tardanes es deguin a 
segones postes o a postes de reposició.
Es té poca informació sobre els diversos parà-
metres reproductors a les Illes Balears.

POBLACIÓ I TENDENCIA
La població europea s’estima entre 2.000.000 
i 4.600.000 parelles (BirdLife International, 
2004), mentre que a Espanya es calcula que 
la població reproductora oscil·la entre els 
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6.400.000 i 9.100.000 d’individus, sense cen-
sar les poblacions balears (Carrascal i Palomi-
no, 2008).
A alguns països d’Europa s’han registrat des-
censos de fins al 50% entre 1970 i 1990 per mor 
de la intensificació agrícola i la pèrdua d’espais 
aptes. Les dades per al conjunt d’Espanya no 
són definitives, però sembla mantenir-se esta-
ble (Illera, 2003).
Per a Mallorca no hi ha dades poblacionals ni 
treballs específics, encara que se la considera 
sedentària abundant a Mallorca, així com a 
Menorca i Eivissa (no cria a Formentera), amb 
la probable arribada de migrants i hivernants 
forans a tot l’arxipèlag (GOB, 2009).
Actualment es desconeix la tendència de l’es-
pècie a l’àrea d’estudi.

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 

Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-
res: preocupació menor (LC); Catalogació: 
d'interès especial.

La urbanització d’espais rurals ben conservats 
i la construcció de grans infraestructures com 
carreteres ha reduït l’hàbitat òptim disponi-
ble. Localment es podria veure afectada per 
algunes segues primerenques de cereals i la 
“neteja” de torrents amb maquinària pesant. 
L’ús de pesticides agrícoles i herbicides per 
controlar la vegetació de les voreres de ca-
mins i carreteres també pot estar afectant-la 
de forma local. 
És una espècie vulnerable a episodis de fred 
intens, cosa que pot fer fluctuar les poblaci-
ons de manera important (Illera, 2003), tot i 
que a Mallorca aquests són molt esporàdics.

Jaume Adrover

Possible: 5 (2,62%)

Probable o Segur: 160 (83,77%)
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Coablanca
Oenanthe oenanthe

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica amb una àmplia distribu-
ció per gran part de l’hemisferi nord, criant a 
tot Europa, gran part del nord d’Àsia, la zona 
d’Alaska, algunes zones del nord-oest i nord-
est de Canadà i costes de Groenlàndia. Totes 
les poblacions són migradores i passen l’hi-
vern a Àfrica. Es reconeixen 4 subespècies de 
les quals al sud d’Europa cria la O. o. libanotica 
que és la que també ho fa a les Illes Balears 
(Del Hoyo et al., 2005).
A Balears es presenta com a reproductor a 
Mallorca i a Eivissa (GOB, 2009). A Mallor-
ca té una distribució molt restringida, criant 
únicament a les parts més altes de la serra 
de Tramuntana, mantenint-se estable la seva 
distribució respecte de l’anterior Atles (Avellà 
i Muñoz, 1997). 
No es presenta com a reproductor a l’arxipè-
lag de Cabrera.

HÀBITAT
L’hàbitat d’aquesta espècie a Europa és molt 
variable però sempre requereix d’espais 
oberts sense obstacles, defugint de boscos, 
zones humides o zones enjardinades. Tampoc 
està ben adaptat a les zones de cultiu, tot i 
que sovint freqüenta els seus marges (Cramp, 
1988). 
A Mallorca cria a zones desarbrades i carritxars 
d’alta muntanya, únicament als cims més alts, 
situant-se totes les parelles per damunt dels 
1.000 m s.n.m., a diferència del que succeeix a 

Eivissa, on es coneix algun territori gairebé al 
nivell de la mar (Oliver Martínez com. pers.).

FENOLOGIA
Els primers exemplars procedents d’Àfrica ar-
riben a Mallorca des de finals de febrer, si bé el 
gruix sembla arribar fonamentalment al llarg 
del mes d’abril (GOB, 1986-2008).
Es desconeix en quina època sedimenten els 
exemplars reproductors de la població mallor-
quina.
A Europa del sud i central cria a partir de co-
mençaments de maig fins al juny. Quan més 
al nord, la cria comença més tard i a Islàndia 
no comença a criar fins a finals de maig. Les 
postes són d’entre 4 i 7 ous, habitualment 5 o 
6. La incubació dura uns 13 dies i la realitza úni-
cament la femella amb ajudes esporàdiques i 
curtes del mascle. Els joves romandran al niu 
uns 15 dies tot i que rondaran el niu durant 
10 dies més. Seran independents als 30 dies 
(Cramp, 1988). A Mallorca s’observen joves la 
primera desena de juny, tot i que es desconei-
xen la majoria dels paràmetres reproductius 
de l’espècie a l’àrea d’estudi.

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea és gran, oscil·lant entre 
4.6 i 12 milions de parelles. Durant els darrers 
30 anys s’ha mantingut estable especialment a 
països de l’est, però en el període 1990–2000 
s’ha notat un descens, especialment de la po-
blació de Turquia, que és la més gran d’Euro-
pa, i que es pot considerar com moderat (Bird-
life International, 2004). 
La població espanyola ha estat avaluada en 
326.000-361.000 parelles (Baltà, 2003).
A les Illes Balears se la considera com estival 
escassa a Eivissa i rara a Mallorca. No cria a 
Menorca i Formentera. A totes les illes es com-
porta com un migrant moderat o abundant 
(GOB, 2009).
A les Illes Balears mai ha estat abundant  i no 
supera les 25 parelles, de les quals un màxim 
de 18 es troben a Mallorca (Oliver Martínez i 
Joan Miquel González, com. pers.).
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No es coneix la tendència de l’espècie a Ma-
llorca, tot i que sembla mantenir-se estable.

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-
res: preocupació menor (LC); Catalogació: 
d’interès especial

Els principals problemes per a l’espècie sem-
bla que tenen a veure, pel que fa a la Península 
Ibèrica, amb els canvis de l’ús del territori cap 
a una intensificació i parcel·lació del territori, 
així com en l’ús de pesticides i insecticides. A 
Europa en general l’ha afectat l’augment en 
el nombre de superfície de bosc. Els anys de 
sequera als seus llocs d’hivernada sembla que 
pot ser també un problema per a l’espècie 
(Baltà, 2003).
A Mallorca el problema ve principalment pel 
baix nombre de parelles que crien, ja que qual-

sevol disminució, per petita que sigui, pot pro-
vocar la desaparició de tota la població. S’ha 
de tenir en compte que, igual que succeeix 
amb la mèrlera vermella (Monticola saxatilis), 
les poblacions de Mallorca es troben a les àre-
es de major altitud de les illes, desconeixent-se 
com seran afectades pel canvi climàtic global.

Manuel Suárez

Possible: 0

Probable o Segur: 3 (1,57%)
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Mèrlera vermella
Monticola saxatilis

DISTRIBUCIÓ
Espècie monotípica, estesa per les àrees mun-
tanyenques del Sud del Paleàrtic, des de l'At-
les fins a Mongòlia (Cramp, 1988).
A Espanya ocupa tots els sistemes muntanyo-
sos importants des dels Pirineus fins a Sierra 
Nevada, mancant a l’arxipèlag canari (Domín-
guez, 2003).
A les Illes Balears es presenta únicament com 
a reproductor a Mallorca, on només es troba a 
uns pocs punts de la Serra de Tramuntana, es-
pecialment en les zones de major altitud (Puig 
de Massanella, Puig Tomir, Puig Major i Puig 
de’n Galileu), normalment per damunt dels 
1.000 metres sobre el nivell del mar, essent 
el punt de menor altitud l’àrea de l’embassa-
ment de Cúber.
A l’anterior Atles (Avellà i Muñoz, 1997) apareix 
com a reproductor possible en quadrícules de 
la península de Llevant, on no s’ha tornat a de-
tectar l’espècie durant l’època adient per a la 
reproducció d’ençà de 1994. És possible que 
aquesta cita correspongués a exemplars en 
migració i no a vertaders reproductors en la 
zona. 
És coneguda l’existència, en un passat recent 
(meitat de la dècada dels 90), d’una parella re-
productora, almanco 2 anys consecutius, a la 
Comuna de Bunyola (Lluís Parpal, com. pers.), 
que tampoc ha estat localitzada durant els tre-
balls de camp d’aquest Atles. No es presenta 
com a reproductor a l’arxipèlag de Cabrera.

HÀBITAT
Tal com succeeix en tota la seva àrea de distri-
bució europea (Cramp, 1988), aquesta espècie 
està molt lligada a penya-segats i roquissars de 
muntanya especialment a les cotes més altes 
i de vegetació escassa, on mostra un compor-
tament molt esquiu i discret, essent moltes 
vegades delatada la presència únicament pel 
seu melodiós cant.
La vegetació d'aquestes zones es correspon 
amb comunitats de càrritx i aritja (Smilaco 
balearicae-Ampelodesmetum mauritanicae) 
producte de la degradació d’alzinars de mun-
tanya, amb presència d’eixorba-rates negre 
(Astragalus balearicus) o romaní (Rosmarinus 
officinalis subsp. palaui). De vegades, a zones 
exposades a forts vents, també coincideix 
amb comunitats d’escanyacabres i alacantins 
de muntanya (Cneoro tricocci-Rhamnetum 
bourgeani) (Llorens et al., 2007). 

FENOLOGIA
Les primeres arribades d’exemplars proce-
dents dels quarters d’hivernada africans es 
produeixen principalment a finals d’abril i 
durant la primera quinzena de maig (GOB, 
1986-2008), tot i que es desconeix si aquestes 
primeres fraccions es comporten com aucells 
que migren a través de l’illa o s’assenten en les 
zones de reproducció.
Construeix un niu a forats, escletxes o davall 
roques, en forma de tassa, a base d’herbes i 
molses, amb una cobertura interna de materi-
als més fins com llana, pèls, etc.
Hi ha escassa informació sobre la biologia re-
productiva de l’espècie a Mallorca, tot i que 
sembla iniciar la incubació cap a mitjans del 
mes de maig, amb polls en creixement al llarg 
del mes de juny. S’observen joves volanders 
des de finals d'aquest mes, fins a mitjans del 
mes de juliol (Avellà i Muñoz, 1997).

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea s’estima en 100.000-
320.000 parelles (Birdlife International, 2004), 
mentre que la població espanyola es troba 
entre les 3.500-4.800 parelles al 1995 (Purroy, 
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1997a) amb un càlcul mínim de 2.652 parelles 
el 2002 (Domínguez, 2003).
Es tracta d’un estival escàs a Mallorca i mi-
grant escàs a Menorca i Eivissa, essent rar a la 
resta de les illes majors (GOB, 2009).
La seva difícil detectabilitat i les dificultats per 
accedir al seu hàbitat impedeixen un acurat 
coneixement de la població. Malgrat això s’es-
tima que la població mallorquina deu ser infe-
rior a les 15 parelles.
No es coneix la tendència de la població a les 
Balears, encara que sembla mantenir-se esta-
ble en els darrers anys.

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-
res: preocupació menor (LC); Catalogació: 
d’interès especial. 

No està sotmès a cap tipus d'amenaça. Els 
seus hàbitats de cria gaudeixen d'un excel·lent 
estat de conservació, ja que tots o bona part 
d'ells estan inclosos dins la xarxa Natura 2000 
com a LIC (Lloc d'Importància Comunitària). 
Tot i això, el fet de trobar-se la població ma-
llorquina en els límits altitudinals de l'illa, po-
dria fer que es veiés afectada per la incidència 
del canvi climàtic global.
És possible que el seguiment d’aquesta i altres 
espècies d’alta muntanya a Mallorca puguin 
ser un bon indicador de la influència d'aquest 
canvi climàtic a les illes del Mediterrani.

Joan M. González

Possible: 2 (1,05%)

Probable o Segur: 1 (0,52%)
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Pàssera
Monticola solitarius

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica present a les àrees munta-
nyenques del Sud del Paleàrtic del nord-oest 
d’Àfrica fins al Japó, essent sedentàries la ma-
joria de poblacions. Les poblacions migratòri-
es hivernen a l'Àfrica tropical, la península Arà-
biga, l'Índia i el sud-est asiàtic (Cramp, 1988).
A Espanya és molt frequent a la regió medi-
terrània rarificant-se cap a la regió atlàntica 
i ocupant en el centre i oest de la península 
principalment les àrees muntanyenques (Pe-
drocchi, 2003).
La subespècie nominal està present com a 
reproductora en les regions mediterrànies 
(Snow i Perrins, 1998), ocupant totes les illes 
majors de les Balears. La seva distribució a 
Mallorca està fonamentalment lligada a les 
zones de muntanya de la Serra de Tramunta-
na i Llevant i al litoral rocós de l’est i sud-est de 

Mallorca. A les àrees interiors de l’illa ocupa 
zones aïllades de roquissars.
Cria a tot el Parc Nacional de Cabrera, incloent 
algun dels illots menors. 

HÀBITAT
Espècie rupícola que aprofita penya-segats, 
espadats, cingles i roquissars tant interiors 
com costaners, principalment assolellats i 
secs, fins i tot les construccions humanes de 
certa mida (castells, atalaies, esglésies, runes, 
etc.), arribant ocasionalment a observar-se a  
nuclis urbans habitats (Muntaner et al., 1983; 
Telleria i Potti, 1984; Jutglar i Masó, 1999).
A l’àrea d’estudi es troba molt lligat a roquis-
sars i espadats muntanyencs, així com a pe-
nya-segats marins. En aquest hàbitat va pre-
sentar el 82% de les localitzacions. A la resta 
d’ambients on es va presentar l’espècie, sem-
pre estava lligada a petits roquissars o cons-
truccions humanes.

FENOLOGIA
Construeix el niu a forats, escletxes i forats 
davall pedres, on fa una gran tassa d’herbes 
i molsa. Ocasionalment pot criar a construcci-
ons humanes (Avellà i Muñoz, 1997).
S’han trobat nius amb ous a la segona quin-
zena d'abril, amb un període d’incubació que 
oscil·la entre els 12-15 dies i observant-se polls 
en el niu a principis de maig i polls volanders 
fins principis de juliol (Avellà i Muñoz, 1997).
Tot i això no es coneixen en profunditat els pa-
ràmetres reproductors de l’espècie.

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea s’ha calculat en 120.000-
260.000 parelles reproductores (BirdLife 
International, 2004) mentre que la població 
espanyola s’estima en un mínim de 10.000 pa-
relles que podrien arribar a les 12.000-16.000 
parelles reproductores (Purroy, 1997a).
A les Balears se la considera una espècie se-
dentària abundant a totes les illes majors 
(GOB, 2009).
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No hi ha quantificacions poblacionals ni ten-
dències de las poblacions de Mallorca i Ca-
brera, pero sembla presentar una població 
estable, tal com succeeix a la seva àrea de 
distribució europea (BirdLife International, 
2004), mantenint-se en els seus tradicionals 
punts de cria.

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-
res: preocupació menor (LC); Catalogació: 
d’interès especial.

La pressió urbanística al litoral és un factor li-
mitant per a la espècie (molt lligada a penya-
segats marins i espadats interiors) i repercu-
teix negativament destruint els seus hàbitats 
de forma directa (Urios et al., 1991).
Tot i això, la major part de la població de Ma-
llorca i Cabrera es troba dins d’espais naturals 

protegits, la qual cosa repercuteix en una cer-
ta estabilitat i salvaguarda de les àrees de ni-
dificació.
Es desconeixen les dispersions i els usos d’al-
tres ambients que l’espècie realitza  durant 
l’hivern,  paràmetres que poden ser  claus per 
a entendre les tendències poblacionals.

Joan M. González

Possible: 6 (3,14%)

Probable o Segur: 81 (42,41%)



ATLES DELS AUCELLS NIDIFICANTS
DE MALLORCA I CABRERA, 2003-2007

210

Mèrlera
Turdus merula

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica d’ampla distribució per tot 
el Paleàrtic Occidental i part de la regió Orien-
tal, des de l’Iran fins a les zones més orientals 
de la Xina. Introduïda a Austràlia i Nova Zelan-
da. En general, les poblacions europees més 
nòrdiques són migradores i les mediterrànies, 
sedentàries (Snow i Perrins, 1998).
A Espanya està distribuïda de manera homo-
gènia per tot el territori. ocupant també els 
dos arxipèlags (Aparicio, 2003).
A les Illes Balears està present com a repro-
ductor a totes les illes grans (GOB, 2009).
És una espècie ben estesa per Mallorca, ocu-
pant totes les quadrícules de l’illa. 

HÀBITAT
És una espècie molt generalista que tolera bé 
la presència humana. A la Península Ibèrica és 

ubiqua i abundant tot i que selecciona princi-
palment zones boscoses i arbustives (Apari-
cio, 2003), i a Mallorca segueix aquest mateix 
patró: nidifica en tot tipus d’hàbitats forestals 
(boscos i matollars), on és més abundant, 
però també ho fa en hàbitats agrícoles, tant 
cultius de fruiters com en bardisses i voreres 
de cultius herbacis, així com en jardins i àre-
es urbanes. Necessita un mínim de vegetació 
arbustiva per nidificar. Només és absent als 
roquissars de muntanya i a la franja litoral, bà-
sicament per la falta de llocs per nidificar.

FENOLOGIA
Els primers cants territorials es poden sentir a 
finals de febrer i els primers nius s’observen a 
finals de març, amb la majoria de postes con-
centrades probablement durant l’abril. Les 
segones postes han de ser prou freqüents, 
com ho indiquen les captures d’aucells amb 
placa d’incubació en els mesos de juny i juliol 
a les estacions d’anellament d’esforç constant 
(Martínez i Suárez, 2010). Els nius de finals de 
juny i juliol poden correspondre a terceres 
postes (almenys un cas documentat: Sunyer, 
2006).
El niu és una gran copa de branquetes, her-
bes i fulles que sol situar en un petit arbre o 
arbust gran, a uns 1.5-2 metres de terra. S’han 
registrat fins a 30 espècies-substrat (Avellà 
i Muñoz, 1997). Ocasionalment el pot situar 
dins grans herbàcies com el càrritx (Ampelo-
desmos mauritanica) o la carxofera borda (Cy-
nara cardunculus). S’ha registrat un cas en què 
el niu va ser reconstruït sobre un niu antic.
La posta és de 3 o més generalment 4 ous, 
d’un cridaner color blau cel.

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea s’estima entre 40.000.000 
i 82.000.000 de parelles reproductores (Bird-
Life International, 2004), mentre que una es-
tima per a Espanya, sense quantificar les po-
blacions insulars, situa la xifra entre 17.120.000 
i 20.950.000 exemplars (Carrascal i Palomino, 
2008).
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La tendència, tant europea com espanyo-
la sembla ser de lleuger increment (BirdLife 
International, 2004; Carrascal i Palomino, 
2008).
A Mallorca i Eivissa és sedentària abundant, 
a Menorca moderada i sedentària rara a For-
mentera, amb arribada d’un nombre moderat 
de migrants i hivernants centre i nord-euro-
peus a totes les illes (GOB, 2009).
No es coneix la població de l’espècie ni la ten-
dència a l’àrea d’estudi, si bé sembla mantenir 
tant l’amplitud de la seva distribució a Mallor-
ca com densitats relatives més o menys esta-
bles.

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-
res: preocupació menor (LC); Catalogació: 
no catalogada.

No sembla presentar greus problemes de con-
servació, essent una espècie adaptable que 
tolera molt bé la presència humana.
Potser el principal problema que pot patir l’es-
pècie és la confusió amb altres espècies caça-
bles durant l’hivern i també l’ús de productes 
fitosanitaris com herbicides o plaguicides.

Vicky Heredero

Possible: 2 (1,05%)

Probable o Segur: 174 (91,10%)
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Rossinyol bord
Cettia cetti

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica, amb tres subespècies reco-
negudes, distribuïda per l’oest i sud d’Europa, 
nord d’Àfrica i per l’Orient mitjà, fins el nord-
oest de la Xina. La forma nominal és la present 
a tota la part occidental de la seva àrea de dis-
tribució, incloent la Península Ibèrica i les Illes 
Balears (Del Hoyo et al., 2006). 
A Espanya es troba ben distribuïda, tot i que 
manca a sectors de muntanya, gran part de 
Galícia i no cria a Canàries (Bermejo, 2003).
A les Illes Balears es reprodueix a les illes de 
Mallorca, Menorca i Eivissa, mancant a For-
mentera (GOB, 2009).
A Mallorca la seva distribució es troba molt 
lligada a zones humides de diversa entitat, 
incloent petites síquies i els seus voltants. De 
fet és possible que les grans diferències entre 
la major ocupació del territori en aquest Atles 
respecte de l’anterior (Avellà i Muñoz, 1997), 

en el centre i nord-oest de l’illa, estiguin mo-
tivades per una major activitat en el mostreig 
d’hàbitats secundaris. 
No es presenta como a reproductor a l’Arxipè-
lag de Cabrera. 
 
HÀBITAT
Espècie lligada a cursos d’aigua, que es repro-
dueix a la vegetació densa de les seves pro-
ximitats: zones humides, canyissars, boscos 
de galeria, bardisses, reguius, etc. (Bermejo, 
2003). A Mallorca segueix aquest mateix pa-
tró i nidifica prop de l’aigua, a zones humides, 
depuradores, bardisses i voreres de torrents i 
síquies, si bé no sembla necessitar un desen-
volupament important de la vegetació, a jutjar 
per la seva presència dins síquies de la zona 
centre de Mallorca, on es presenta a l'empara 
d’ abatzers Rubus ulmifolius. A Menorca sem-
bla que aquesta dependència no és tan estre-
ta i també pot criar en matollars (J. Muntaner, 
com. pers.)

FENOLOGIA
Nidifica a poca alçada (normalment entre els 
40 i 140 cm. (n:24), dades del present estudi) 
entre la vegetació densa, construint una tassa 
de fulles i branquetes revestida a l’interior de 
materials més fins, com pèls i plomes (Avellà i 
Muñoz, 1997).
Segons les dades obtingudes en les estacions 
d’anellament d’esforç constant, les primeres 
postes es registren a finals de març i els pri-
mers polls a partir de mitjan abril. Les segones 
postes semblen poc freqüents, ja que no s’han 
detectat femelles amb plaques d’incubació 
en la mateixa primavera (Martínez i Suárez, 
2010), encara que sí polls al niu fins a mitjan ju-
liol (Avellà i Muñoz, 1997). És possible que les 
postes més tardanes siguin de segones postes 
esporàdiques o de postes de reposició.

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea s’estima en 600.000-
1.600.000 parelles reproductores (BirdLife 
International, 2004), mentre que la pobla-
ció espanyola sembla constar de 2.690.000-
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3.590.000 exemplars, sense censar les Illes 
Balears (Carrascal i Palomino, 2008).
Durant el segle XX les seves poblacions expe-
rimentaren una notable expansió cap al nord 
d’Europa, que va ser frenada pels hiverns molt 
freds de la dècada dels 80. A la Península Ibè-
rica sembla que es va expandir com a la resta 
del continent durant el segle XX, havent-se es-
tabilitzat en l’actualitat (Bermejo, 2003).
A les Illes Balears és sedentari abundant a Ma-
llorca i Menorca, sedentari escàs a Eivissa, i a  
Formentera només se’l cita en migració (GOB, 
2009). No es coneix ni la mida de la població ni 
la tendència a la zona d’estudi. 

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Bale-
ares: preocupació menor (LC); Catalogació: 
d’interès especial.

L’amenaça més important que pateix l’espè-
cie a Balears és la destrucció de l’hàbitat. Les 
neteges dels llits de torrents i síquies en èpo-
ca de cria la poden afectar significativament. 
Els hiverns molt rigorosos, que es citen com 
un fre important de les seves poblacions (Ber-
mejo, 2003), no semblen un factor rellevant a 
les Balears.

Steve Nicoll

Probable o Segur: 73 (38,22%)

Possible: 1 (0,52%)
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Butxaqueta
Cisticola juncidis

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica (18 ssp reconegudes) d’àm-
plia distribució per les regions equatorial, 
tropical i subtropical d’Àfrica, Àsia i Austràlia 
i l’àrea circummediterrània. A Europa cria des 
de Portugal fins a Bulgària, França, Holanda i 
Alemanya. La subespècie present a la Penín-
sula Ibèrica i les Balears, així com a l’oest de 
França i al nord-oest d’Àfrica, és C.j.cisticola 
(Cano, 2003; Del Hoyo et al., 2006).
A Espanya l’espècie sembla evitar les àrees de 
mitja i alta muntanya. És present a les àrees 
properes a la costa i zones interiors de poca 
altitud, normalment per davall dels 750 m 
(Cano, 2003).
A Balears cria a totes les illes grans, exceptu-
ant Formentera (GOB, 2009).
El mapa de distribució elaborat en aquest tre-
ball confirma la seva presència arreu de l’illa 
de Mallorca exceptuant algunes zones de la 

Serra de Tramuntana, presentant una ocupa-
ció de l’illa més completa que a l'anterior Atles 
(Avellà i Muñoz, 1997).
No es presenta com a  reproductor a l’arxipè-
lag de Cabrera.

HÀBITAT
És una espècie pròpia d’espais oberts, tant 
humits com secs, coberts de vegetació herbà-
cia densa, des de jonqueres i canyissars fins a 
conreus herbacis de tot tipus. Defuig les mas-
ses forestals, els arenals i els roquissars, així 
com d’altituds elevades o regions molt fredes  
(Cano, 2003).
A Mallorca la trobam associada sobretot als 
cultius de secà (tant arboris como herbacis 
amb un 76% de les localitzacions), zones humi-
des i, en menor mesura, a altres espais oberts. 
Ocupa també guarets i pastures permanents, 
deixant de banda zones arbòries i arbustives 
denses. 
A les àrees de pinar ocupa sempre zones pe-
rifèriques amb cultius herbacis propers o pla-
nes obertes a l’interior de boscos. 

FENOLOGIA
Els cants territorials es poden sentir a partir 
dels primers dies del mes de març. 
El niu és una petita copa teixida entre les fulles 
fibroses d’alguna herba. Es localitzaren alman-
co dues postes el 5 de maig i adults dins el niu 
fins a mitjan juny.
Hi ha molt poca informació sobre els paràme-
tres reproductius de l’espècie a les Illes Bale-
ars, tot i que l’extensió assenyalada a l’ante-
rior Atles, de presència de polls al niu des de 
mitjans de maig fins a finals de juliol, podria 
indicar que existeixen algunes segones postes 
(Avellà i Muñoz, 1997).

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea es xifra entre les 230.000 
i 1.100.000 parelles (BirdLife International, 
2004), mentre que les estimes actuals de la 
població espanyola, sense censar les Illes Ba-
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lears, ofereixen entre 1.230.000 i  2.200.000 
aus (Carrascal i Palomino, 2008).
A Espanya s’ha advertit una tendència positiva 
des del 1950, amb increment de la seva àrea 
de distribució, tot i que les dades més recents 
podrien indicar una disminució (Cano, 2003). 
A Mallorca és considerat sedentari abundant, 
i moderat a Menorca i Eivissa (GOB, 2009). No 
hi ha dades ni treballs específics que registrin 
informació sobre l’estat de les poblacions ni la 
seva tendència a l’àrea d’estudi.  

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-
res: preocupació menor (LC); Catalogació: 
d'interès especial.

Com altres espècies associades a cultius de ce-
reals es podria veure afectada localment per 
la introducció de varietats de cereals de sega 

primerenca, que destrueix un bon nombre de 
nius. La fragmentació i substitució d’hàbitats 
agrícoles adequats per a l’espècie podria ser 
motiu de regressió. És una espècie vulnerable 
a episodis de fred intens (Cano, 2003).
A Mallorca s’ha detectat la destrucció de nius 
durant la neteja de la vegetació dels marges 
de camins i carreteres. 

Jaume Adrover

Possible: 3 (1,57%)

Probable o Segur: 142 (74,34%)
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Buscarla mostatxuda
Acrocephalus melanopogon

DISTRIBUCIÓ
Espècie de distribució turquestano-mediter-
rània, fortament associada a llacunes litorals, 
deltes de rius, llacs centreeuropeus i voltants 
del Mar Caspi. Presenta dues subespècies, 
A.m.melanopogon a Europa i A.m.mimica al 
sud-est de Rússia i territoris asiàtics (Cramp, 
1992; Castany i López, 2003; Castany i López, 
2005).
A Espanya es troba localitzada a les Illes de Ma-
llorca i Menorca, a la Comunitat Valenciana, i, 
en menors quantitats, a Catalunya, Castella-La 
Manxa, Extremadura, Aragó i, possiblement, 
Navarra (Castany i López, 2003; Castany i Ló-
pez, 2005).
A Mallorca tan sols es troba actualment com 
a nidificant segur al Parc Natural de s’Albufe-
ra i a la Reserva Natural de s’Albufereta, amb 
observacions esporàdiques a la zona del Salo-
brar de Campos, possiblement degudes a aus 
en dispersió i no a una vertadera àrea de re-
producció.
No la trobam com a reproductora a l’arxipèlag 
de Cabrera.

HÀBITAT
Espècie lligada exclusivament a zones humi-
des amb importants poblacions d’helòfits, en-
tre els quals cal destacar el canyet (Phragmi-
tes australis), i en menor mesura la sesquera 
(Cladium mariscus), la bova (Typha spp.) i joncs 
(Juncus spp.) (Avellà i Muñoz, 1997; Castany i 
López, 2005; Vicens i Rebassa, 2006). Els ca-
nyissars madurs (de més de 7 anys de creixe-

ment) i inundats, i amb escasses fluctuacions 
dels nivells d’aigua representen l’hàbitat òp-
tim de l’espècie (Taylor, 1994; Poulin et al., 
2002) .

FENOLOGIA
Els cants territorials dels mascles comencen a 
principis de febrer, si bé les primeres postes 
no es produeixen generalment fins a finals de 
març o començaments d’abril (Vicens i Rebas-
sa, 2006; Martínez i Suárez, 2010). 
El niu és una tassa fonda que ferma a les tiges 
de la vegetació, el construeix sempre sobre 
o a prop de les voreres de zones amb aigua 
(Harrison, 1983).
La presència de femelles amb plaques incu-
batrius desenvolupades (és a dir, en període 
d’incubació) detectades mitjançant Estaci-
ons d’anellament científic (Martínez i Suárez, 
2010) i la presència de nius amb ous al juny 
(obs. pers.), indiquen que almanco part de la 
població realitza segones postes.
No es tenen dades precises sobre l'èxit repro-
ductiu o la productivitat, si bé s’han detectat 
nombrosos casos de pèrdues de postes, pos-
siblement per predació (Pere Vicens, com. 
pers.).

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea s’estima en 150.000-
300.000 parelles reproductores (BirdLife In-
ternational, 2004), mentre que l’espanyola 
es calcula en poc més de 1.500 parelles (amb 
valors conservadors per a la població balear) 
(Castany i López, 2003).
A Espanya es troba en regressió continuada i 
forta (més d’un 50% durant la darrera dècada, 
Castany i López, 2005).
A les Illes Balears és un sedentari de moderat 
a abundant però molt localitzat, a més de mi-
grant no quantificat però probablement escàs 
(GOB, 2009).
Les darreres estimes per Mallorca apunten a 
una població notablement inferior a les del 
passat, essent la població actual d’entre 500 
i 900 parelles en el Parc Natural de s’Albufera 
(Taylor, 1994; Thomas, 1997; Castany i López, 
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2005; Vicens i Rebassa, 2007) i no més de 5-6 
parelles a la Reserva Natural de s’Albufereta 
(Martínez i Suárez, 2010). Sembla, doncs, que 
també a Mallorca es troba en regressió. 
En tot cas, les poblacions mallorquines, con-
centrades a s’Albufera de Mallorca, segueixen 
representant un percentatge molt elevat (el 
55%, segons Castany i López, 2005) de les po-
blacions espanyoles. 

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: vulnerable (VU); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Bale-
ares: en perill (EN); Catalogació: d’interès 
especial.

Les principals amenaces que pateix l’espècie 
a l’illa de Mallorca són, per una banda, la seva 
total dependència d’una única localitat (Parc 
Natural de s’Albufera de Mallorca), i per altra 
els canvis que poden generar en el seu hàbitat 

factors com ara l’actual increment de salinitat 
que es dóna a les aigües del Parc, o un excés 
de pasturatge amb ramat. Els grans i extensos 
incendis de canyissar també resulten traumà-
tics per a aquesta espècie, que prefereix els 
canyissars vells, no alterats.
Cal recordar la importància de la població ba-
lear a nivell estatal (més de la meitat de la po-
blació espanyola es troba en el Parc Natural de 
s’Albufera de Mallorca), la qual cosa fa reco-
manable seguiments més acurats de l’espècie 
per conèixer i frenar les tendències negatives 
que sembla mostrar.

Maties Rebassa

Possible: 2 (1,05%)

Probable o Segur: 5 (2,62%)
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Buscarla de canyar
Acrocephalus scirpaceus

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica de distribució estival bàsica-
ment europea pel que respecta a la subespè-
cie nominal (Cramp, 1992).
A Espanya es troba àmpliament repartida, si 
bé amb certa tendència mediterrània, però 
manca a gairebé tots els massissos muntanyo-
sos i a l’arxipèlag canari (Gainzarain, 2003). 
A les Illes Balears nidifica de manera localitza-
da a Mallorca i Menorca (GOB, 2009). A Ma-
llorca la seva principal àrea de reproducció es 
localitza en el Parc Natural de s’Albufera de 
Mallorca, i amb poblacions molt menors a la 
Reserva Natural de s’Albufereta. Altres pobla-
cions d’àrees com el Salobrar de Campos i les 
goles d’alguns torrents semblen fluctuar molt 
d’any en any, el que fa suposar que a aques-
tes zones no hi cria de forma continuada. De 
fet, les petites diferències d’ocupació de qua-
drícules respecte de l’anterior Atles (Avellà i 
Muñoz, 1997), poden ser producte d’aquestes 
fluctuacions en les poblacions relictes de Ma-
llorca.
No és present com a reproductor a l’arxipèlag 
de Cabrera.

HÀBITAT
Espècie exclusiva d’hàbitats palustres amb im-
portant vegetació helòfita emergent, com ara 
el canyet (Phragmites australis) tot i que pot 
ocupar altres tipus de vegetació aquàtica de 
mida gran i fins i tot ribes estretes de rierols i 
síquies (Cramp, 1992).

A Mallorca sembla requerir àmplies extensi-
ons de canyissars per a establir-s’hi com a ni-
dificant. La seva reproducció a extensions re-
duïdes d’hàbitat favorable sembla ser escassa 
i puntual.

FENOLOGIA
Tractant-se d’un migrant transsaharià, els pri-
mers mascles defensant territori no es detec-
ten fins ben entrat el mes d’abril. 
El niu és una tassa fonda i cilíndrica fermada 
amb herbes, teranyines, etc., a les tiges del 
canyet o d’altra vegetació emergent, gaire-
bé sempre a l’aigua o prop d’ella (Harrison, 
1983).
Els primers joves volanders no s’han capturat 
fins a la segona setmana de juny, essent molt 
més comuns dins el juliol (Avellà i Muñoz, 
1997; Martínez i Suárez, 2010).
Sembla ser, segons les observacions i dades 
recollides a l’estació d’anellament d’esforç 
constant del parc natural de s’Albufera, que 
només realitzen una posta a l’any (Martínez i 
Suárez, 2010).
No hi ha dades de productivitat i la informació 
sobre biologia reproductiva de les poblacions 
mallorquines és molt escassa o nul·la.

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea està calculada entre 
2.700.000 i 5.000.000 parelles reproductores 
(BirdLife International, 2004), mentre que a 
Espanya s'estima entorn a les 7.100-13.600 pa-
relles com a mínim al 2001 (Gainzarain, 2003). 
Tot i això, recomptes més recents a Espanya 
(sense censar les illes Balears) registraren 
xifres molt superiors a les anteriors amb es-
times d’entre 679.000 i 1.320.000 exemplars 
(Carrascal i Palomino, 2008).
A les Illes Balears és un migrant abundant, a 
més de nidificant moderat a les illes de Mallor-
ca i Menorca (GOB, 2009). 
A Mallorca no assoleix mai densitats impor-
tats ni equivalents a les d’altres localitats es-
panyoles; a la costa Mediterrània i al Sud de la 
Península Ibèrica, és amb freqüència el passe-
riforme més abundant a les zones humides on 
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hi és present (Gainzarain, 2003). A s’Albufera 
s’ha estimat una població de devers 200 pa-
relles reproductores, si bé mai s’han realitzat 
recomptes ni censos específics per a aquesta 
espècie (Arxius ornitològics del Parc Natural 
de s’Albufera de Mallorca). A la resta de les lo-
calitats mallorquines la població reproductora 
és ínfima i, com ja s’ha dit, sembla no ser regu-
lar en l’ocupació d'aquestes àrees.
Es desconeixen les tendències de l’espècie en 
l’àrea de mostreig, malgrat que la tendència 
en els darrers 10 anys a Espanya és de creixe-
ment (Carrascal i Palomino, 2008).

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-
res: preocupació menor (LC); Catalogació: 
d’interès especial.

Talment com altres espècies de canyissar, que 
tenen la seva zona de cria principal i gairebé 
exclusiva al Parc Natural de s’Albufera de Ma-
llorca, les amenaces que pesen sobre ella són 
la seva total dependència d’una única locali-
tat, i aquells factors que puguin afectar la sa-
lut del seu hàbitat, com poden ser els incendis, 
el pasturatge excessiu de grans herbívors o l'  
increment de la salinitat de les aigües freàti-
ques i superficials.

Maties Rebassa

Possible: 0

Probable o Segur: 8 (4,19%)



ATLES DELS AUCELLS NIDIFICANTS
DE MALLORCA I CABRERA, 2003-2007

220

Buscarla grossa
Acrocephalus arundinaceus

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica acusadament migratòria, de 
distribució estival euro-turquestana, àmplia-
ment repartida per tot el Paleàrtic. A Europa 
s’hi troba la subespècie nominal (Belamendia, 
2003).
A Espanya es troba distribuïda per tota la Pe-
nínsula Ibèrica, lligada a les principals conques 
fluvials, mancant a les Illes Canàries i trobant-
se de forma molt localitzada a les Illes Balears 
(Belamendia, 2003).
A Balears únicament es reprodueix a Menor-
ca i Mallorca, mancant com a reproductor a la  
resta d’illes (GOB, 2009).
La seva distribució està totalment relaciona-
da amb les grans zones humides de Mallorca 
amb la població més important al Parc Natu-
ral de s’Albufera. Es manté la distribució de 
l’espècie respecte a  l’anterior Atles (Avellà i 
Muñoz, 1997).
No es presenta com a reproductor a l’arxipè-
lag de Cabrera.

HÀBITAT
El seu hàbitat òptim, i gairebé exclusiu, el 
constitueixen zones humides o conques fluvi-
als amb grans extensions de canyes i canyet, si 
bé, de manera excepcional, pot habitar altres 
ecosistemes arbustius o arbrats propis de les 
marjals (Cramp, 1992).
A Mallorca es presenta al voltant de zones 
humides de certa extensió on la presència de 
canyissars (Phragmitetalia) sembla estar alta-
ment relacionada amb la mida de la població. 

FENOLOGIA
És una espècie transahariana, que no arriba a 
les seves àrees de nidificació fins ben entrat el 
mes d’abril (GOB, 1986-2008). Tot d’una en ar-
ribar, els mascles es posen a cantar i a defensar 
els seus territoris. El niu és una tassa cilíndrica i 
fonda d’herbes, teranyines, etc., fermada a les 
canyes o canyets que l’envolten i a una alçada 
d’ entre 60-120 cm (Harrison, 1983).
Les postes més primerenques tenen lloc a 
començaments del mes de maig, amb cites 
aïllades de polls detectats a començaments 
d’aquest mes (Avellà i Muñoz, 1997), si bé el 
més habitual és que les postes tinguin lloc des 
de mitjan maig.  
El mesos de juny i juliol solen volar la majoria 
de joves, si bé s’han detectat polls volanders a 
l’agost, possiblement fruit de postes de subs-
titució (Arxius ornitològics del Parc Natural de 
s’Albufera).
A l’àrea d’estudi sembla que només suren una 
pollada a l’any de forma regular, a jutjar per 
les dades recollides a les Estacions d’Anella-
ment (Martínez i Suárez, 2010) 

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea està estimada entre 
1.500.000 i 2.900.000 parelles (BirdLIfe In-
ternational, 2004), mentre que la població 
espanyola ha estat calculada recentment en 
436.000-935.000 exemplars, sense censar les 
poblacions de Balears (Carrascal i Palomino, 
2008).
A les Illes Balears és un migrant d’escàs a mo-
derat a excepció de Formentera, on es  consi-
dera accidental. Es presenta com a nidificant 
moderat a les illes de Mallorca i Menorca 
(GOB, 2009). 
A nivell espanyol i europeu és comú i no es tro-
ba amenaçat (BirdLife International, 2004), si 
bé sembla mostrar certes fluctuacions intera-
nuals que fan difícil establir la seva tendència 
(Carrascal i Palomino, 2008).
A Mallorca i al conjunt de les Illes Balears, no 
obstant, és una espècie molt localitzada i que 
no arriba a ser abundant enlloc. 
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A una de les seves àrees de reproducció ma-
llorquina, al Parc Natural de s’Albufera de Ma-
llorca, en el 2005 la població va ser estimada 
en unes 100 parelles, (Arxius ornitològics del 
Parc Natural de s’Albufera), mentre que la po-
blació de la Reserva Natural de s’Albufereta 
no sembla superar les 15-20 parelles (Martí-
nez i Suárez, 2009). Amb aquesta informació 
es pot estimar que la població mallorquina no 
deu superar les 175 parelles  reproductores.
No es coneix la tendència general de les po-
blacions de Balears.

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupación menor (LC); Libro 
Rojo de las Aves de España: no avaluada 
(NE); Libro Rojo de los Vertebrados de las 
Baleares: preocupació menor (LC); Catalo-
gació: d'interès especial.

Per a aquesta espècie és d’aplicació el mateix 
que s’ha comentat per Acrocephalus scirpa-

ceus referent a la seva dependència d’unes 
poques localitats i als canvis d’hàbitat que po-
den suposar els incendis i la salinització de les 
aigües.
L’aplicació d’insecticides pot contribuir, mit-
jançant la disminució d’artròpodes (les seves 
preses habituals), a disminuir les seves den-
sitats reproductores, tal i com ha passat a 
algunes zones europees (Hagemeijer i Blair, 
1997).

Maties Rebassa

Possible: 0

Probable o Segur: 7 (3,66%)
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Busqueret de capell
Sylvia atricapilla

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica d’àmplia distribució pel Pa-
leàrtic Occidental fins al sud-oest de Sibèria. 
La conca Mediterrània i les illes Atlàntiques 
són el marge sud-oest de la seva àrea de re-
producció. Presenta tot el ventall d’estratè-
gies migratòries, des de les poblacions més 
septentrionals, migradores de llarga distàn-
cia, a les poblacions meridionals sedentàries 
(Cramp, 1992; Shirihai et al., 2001; Carbonell, 
2003b; Del Hoyo et al., 2006).
A les Balears, el Llevant peninsular, Còrsega, 
Sardenya, Sicília, centre i sud d’Itàlia i Tuní-
sia hi nidifica la subespècie Sylvia atricapilla 
pauluccii (Shirihai et al., 2001;  Del Hoyo et al., 
2006). Cria a Mallorca, Menorca i Eivissa (GOB, 
2009). En el present treball s’ha trobat nidifi-
cant a bona part de Mallorca; hi ha absència 
de registres a les quadrícules litorals del Mig-
jorn i en unes poques del Llevant, però proba-

blement en la majoria d’elles es deu a prospec-
ció insuficient.
No és present com reproductor al Parc Nacio-
nal de Cabrera.

HÀBITAT
És una espècie típicament forestal, molt lliga-
da a les capçades dels arbres i als arbusts més 
alts, tant per a l’obtenció d’aliment com per 
a la nidificació. Tot i que se la pot trobar en 
una àmplia gamma de boscos i màquies, pre-
fereix els boscos planifolis centreeuropeus, 
d’on és originària. A la Mediterrània tria els 
boscos més frescs i humits, com els de ribera 
i els alzinars (Cramp, 1992; Shirihai et al., 2001; 
Carbonell, 2003b; Del Hoyo et al., 2006). A Ma-
llorca se la pot trobar criant a qualsevol taca 
boscosa, bé sigui d’alzina, pi o mixta, i també 
en bosquets-galeria, màquies, olivars i horts. 
És absent, però, als ullastrars baixos i secs, i a 
les garrigues no arbrades.

FENOLOGIA
Sol ubicar el niu a la part alta d’arbusts grans 
o a petits arbres, amb preferència per la mata 
(Pistacia lentiscus). El niu és una petita tassa 
de fibres vegetals, sovint amb aparença de no 
estar acabat (Avellà i Muñoz, 1997; Schaefer i 
Barkow, 2004).
A Mallorca el període de reproducció comen-
ça a l’abril, amb els primers polls nascuts a 
finals d’aquest mes, allargant-se fins al juliol. 
Els cants territorials dels mascles són ben evi-
dents encara el juny i juliol, de manera que és 
molt probable l’existència de segones postes, 
o bé que una part dels reproductors s’incor-
porin més tard a la cria. La primera captura de 
juvenils en estacions d’anellament es produí 
el 14 de juny. Així mateix, la primera captura 
d’una femella amb placa d’incubació va ser el 
8 de maig (Martínez i Suárez, 2010).

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea es xifra entre els 
25.000.000 i 49.000.000 de parelles reproduc-
tores (BirdLife International, 2004), mentre 
que una estima recent de les poblacions espa-
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nyoles (a excepció de les poblacions insulars), 
es situa entre els 4.660.000 i 5.870.000 exem-
plars (Carrascal i Palomino, 2008).
La tendència a  Europa sembla ser lleugera-
ment positiva (BirdLife International, 2004), 
així com també a nivell estatal (Carrascal i Pa-
lomino, 2008).
A les Balears, cria a les tres illes majors, essent 
abundant a Mallorca, moderat a Menorca i rar 
a Eivissa, i durant els passos migratoris i la hi-
vernada arriben a tot l’arxipèlag un gran nom-
bre d’exemplars europeus (GOB, 2009). 
No s’han quantificat les poblacions a l’àrea 
d’estudi ni es coneix la seva tendència.

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-
res: preocupació menor (LC); Catalogació: 
d’interès especial.

L’espècie no sembla patir cap problema de 
conservació destacable. És l’espècie de bus-
queret menys afectada per les modificacions 
de sotabosc (actuacions silvícoles, pastura), 
atesa la seva tendència a usar les copes dels 
arbres (Camprodon i Brotons, 2006). L’aban-
donament de les àrees marginals de conreu 
(costers, marjades, turons..), i la regeneració 
aparellada de les masses forestals, així com la 
desaparició de l’explotació intensiva dels bos-
cos que té lloc des de mitjan segle passat han 
suposat segurament una expansió de l’espè-
cie. 

Josep Sunyer

Possible: 8 (4,19%)

Probable o Segur: 119 (62,30%)



ATLES DELS AUCELLS NIDIFICANTS
DE MALLORCA I CABRERA, 2003-2007

224

Busqueret trencamates
Sylvia conspicillata

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica de distribució circummedi-
terrània, arriba fins a l’extrem nord-occidental 
d’Àfrica i  les illes Atlàntiques de Madeira, Ca-
nàries i Cap Verd per l’oest, i fins al Pròxim Ori-
ent per l’est. Per a les illes Atlàntiques se n’ha 
descrit la subespècie S. c. orbitalis, mentre 
que la resta de poblacions, comptant les Bale-
ars, s’inclouen en la nominal S. c. conspicillata 
(Cramp, 1992; Shirihai et al., 2001; Del Hoyo et 
al., 2006). 
A la Península Ibèrica les poblacions més con-
tínues es troben a Andalusia oriental, el Siste-
ma Ibèric i la vall de l’Ebre (Carbonell, 2003a).
A Mallorca només es coneix una única loca-
litat de cria (Pla de Cúber, Escorca) (Avellà i 
Muñoz, 1997), i amb el present Atles no s’ha 
detectat a cap altra zona. Falta com a repro-
ductor a l’arxipèlag de Cabrera.

HÀBITAT
Sembla tenir uns requeriments d’hàbitat prou 
estrictes, ocupant només matollars baixos i 
poc densos, sense cobertura arbòria, de llocs 
secs o semiàrids (Cramp, 1992; Shirihai et al., 
2001; Carbonell, 2003a; Del Hoyo et al., 2006).
A Cúber ocupa les voreres sud i est de l’embas-
sament, que conformen un suau coster pedre-
gós recobert de càrritx (Ampelodesmos mau-
ritanica), aritja baleàrica (Smilax aspera subsp. 
balearica) i argelaga (Calicotome spinosa).

FENOLOGIA
L’arribada a Mallorca des de les zones d’hiver-
nada nordafricanes es produeix durant la se-
gona meitat del març i l’abril (GOB, 1986-2008) 
i les postes es deuen produir durant el maig 
(J.R. Sunyer, obs. pers.). En el període d’estudi 
(2003-2007) només s’ha obtingut una dada de 
cria segura: una parella aportant menjar a un 
niu dins un arbust espinós l’1 de juny de 2007. 
El niu és una petita tassa d’herbes i branque-
tes, generalment construït a baixa altura dins 
un petit arbust (Del Hoyo et al., 2006).
Es desconeixen aspectes de la seva biologia 
reproductiva com la productivitat o l’èxit re-
productor de l’espècie a l’àrea d’estudi.

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea s’estima entre 180.000 i 
440.000 parelles reproductores, amb una ten-
dència desconeguda (BirdLife International, 
2004).
La població mínima espanyola l’any 2001 era 
de 13.741 parelles, si bé faltava informació 
del 35% de les quadrícules (Carbonell, 2003a). 
Sembla mostrar un descens important des de 
l’anterior estimació de la població espanyo-
la que era d’entre 140.000 i 300.000 parelles 
(Purroy, 1997a).
L’espècie no sembla globalment amenaçada i 
pot arribar a ser localment comuna, però dis-
tribuïda generalment de manera discontínua. 
S’han registrat descensos poblacionals en les 
darreres dècades en algunes localitats com 
Còrsega, Malta, Israel i Catalunya (Del Hoyo et 
al., 2006).
A Mallorca és considerada estival rara, i escas-
sa a Menorca. En els passos migratoris s’ob-
serva en baix nombre a totes les illes (GOB, 
2009).
Durant el període d’estudi s’han fet prospec-
cions sistemàtiques amb reclam almenys un 
cop cada primavera (abril-maig) per la zona de 
cria coneguda de Mallorca, amb resultats ne-
gatius. En els darrers anys 90 l’espècie hi era 
fàcilment detectable, amb un màxim registrat 
de 5 mascles territorials el 13 d’abril de 1997 
(J.R. Sunyer, dades pròpies inèdites).
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CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: preocupació menor 
(LC); Libro Rojo de los Vertebrados de las 
Baleares: no avaluada; Catalogació: d’inte-
rès especial.

Des de la seva detecció com a reproductora a 
principis dels anys 70 (Ferrer et al., 1986), sem-
bla que l’espècie no ha estat mai gaire abun-
dant a Mallorca, tot i disposar d’hàbitat favo-
rable a les serres de Tramuntana i Llevant, i a 
les garrigues costaneres del Migjorn. És, sens 
dubte, el busqueret més escàs i amenaçat de 
les Balears. Una població poc nombrosa sem-
pre implica un alt risc de desaparició, però l’es-
cassesa sembla una particularitat de l’espècie 
contra la qual no s’intueixen mesures de ges-
tió.
Les diferències obtingudes entre els resultats 
de l’Atles de 1997 i del present semblen indicar 
que el nucli de cria s’ha desplaçat (hi ha molta 

extensió d’hàbitat semblant en tota la serra 
de Tramuntana), o bé la població ha minvat 
de manera significativa. Una explicació podria 
ser el desenvolupament de la repoblació amb 
pi blanc (Pinus halepensis) duta a terme a la 
zona; a finals dels 90 els pinotells no arribaven 
al metre d’alçada, mentre que actualment les 
capçades es comencen a tocar, passant dels 3 
m d’altura. 
A la Península Ibèrica, la major amenaça que 
es cita és l’alteració de les zones estepàries, el 
seu hàbitat principal (Carbonell, 2003a).

Josep Sunyer

Possible: 0

Probable o Segur: 1 (0,52%)
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Busqueret roig
Sylvia undata

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica amb variació geogràfica cli-
nal, distribuïda per l’extrem occidental del Pa-
leàrtic, des del sud de Gran Bretanya, l’oest de 
França i tota la Península Ibèrica, fins al nord 
d’Àfrica, i Itàlia per l’est. De les tres subespèci-
es acceptades, la nominal és la més estesa i la 
que cria a les Balears (Cramp, 1992; Shirihai et 
al., 2001; Del Hoyo et al., 2006).
A Mallorca sembla ser un colonitzador rela-
tivament recent. Amb el present estudi s’ha 
constatat que l’espècie està ben distribuïda 
des de Santa Margalida a Capdepera, amb 
les poblacions més nombroses a la penínsu-
la de Llevant. És significatiu que les úniques 
poblacions conegudes de Mallorca es trobin 
a l’extrem de l’illa més proper a Menorca on 
és comporta com a sedentari moderat (GOB, 
2009).

A totes les illes arriben exemplars hivernants 
(GOB, 2009), en baix nombre, variable segons 
els anys. A Mallorca s’han observat exemplars 
de les subespècies nominal i dartfordiensis, 
que és la que cria més al nord (Sunyer, 1997).

HÀBITAT
És una espècie estretament lligada a les for-
macions arbustives homogènies i baixes (fins 
a 1.5 m), sense cobertura arbòria, és a dir, als 
estadis inicials i intermedis de la successió ve-
getal i a les orles de bosc (Cramp, 1992; Shi-
rihai et al., 2001; Ramos i Vázquez, 2003; Del 
Hoyo et al., 2006).
A Mallorca ocupa matollars en regeneració 
després de foc, tant arboçars (estadis de de-
gradació d’alzinars) com garrigues de romaní 
Rosmarinus officinalis i xiprell Erica multiflora, 
en aquest cas seleccionant les taques més es-
pesses, amb pinotells Pinus halepensis. 

FENOLOGIA
Les primeres dades de cria són de 1997 quan 
es va trobar a dues localitats del nord-est de 
l’illa (Sunyer, 1997).  El niu és una copa de 
branquetes i herbes que solen construir dins 
un petit arbust, a una altura d’entre 30-100 
cm. La nidificació comença el març i es pot 
allargar fins a finals de juny. Les primeres pos-
tes es produeixen a finals de març i principis 
d’abril, i poden ser de 2-4 ous, sent la de 3 la 
més freqüent (n=7 nius). Els primers polls dei-
xen el niu a finals d’abril i principis de maig. 
Algunes parelles deuen realitzar una segona 
posta a finals de maig, ja que s’han observat 
adults portant menjar i mascles cantant a prin-
cipis de juny (Josep R. Sunyer com. pers.)

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
Tot i que és una espècie de distribució irregu-
lar en tota la seva àrea de distribució, és lo-
calment comuna o molt comuna. A Europa, la 
població nidificant europea s’estima dins l’in-
terval de 1.900.000-3.700.000 parelles (BirdLi-
fe International, 2004). A la Península Ibèrica 
es considera que va patir una disminució entre 
els anys 70-90, però mantenint-se estable a la 
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resta de l’àrea europea (Del Hoyo et al., 2006). 
L’estima poblacional per a l’estat espanyol, 
excloent les Illes Balears, està compresa en-
tre 983.000 i 1.750.000 exemplars (Carrascal 
i Palomino, 2008). És considerada sedentària 
escassa a Mallorca i moderada a Menorca. 
En migració i durant la hivernada s’observa a 
totes les illes, en baix nombre (GOB, 2009). 
Des del descobriment de la població nidificant 
a Mallorca fa onze anys, l’espècie sembla no 
haver experimentat una expansió notòria, i 
només s’ha trobat en algunes noves localitats 
dins la mateixa península de Llevant, proba-
blement ja ocupades aleshores. En sis anys 
de censos, l’espècie s’ha mostrat estable (Su-
nyer, 2008a).

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-

res: preocupació menor (LC) ; Catalogació: 
d’interès especial.

L’espècie no està globalment amenaçada (Del 
Hoyo et al., 2006), però la reduïda extensió de 
la seva àrea de cria a Mallorca fa que la seva 
conservació no estigui garantida.
En les poblacions més septentrionals (Gran 
Bretanya, França) s’ha comprovat que l’es-
pècie és sensible a les onades de fred, però 
també mostra capacitat de recuperació a mig 
termini (Shirihai et al., 2001; Del Hoyo et al., 
2006). L’onada de fred a Mallorca el febrer 
de 2005, amb quatre dies de neu persistent, 
no va tenir conseqüències demogràfiques, se-
gons els registres del programa SAC (Sunyer, 
2008a).

Josep Sunyer

Possible: 0

Probable o Segur: 5 (2,19%)
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Busqueret coallarg
Sylvia balearica

DISTRIBUCIÓ
Espècie endèmica de les Illes Balears, recent-
ment separada de l’espècie de Còrsega i Sar-
denya Sylvia sarda, considerades abans subes-
pècies de S. sarda (Cramp, 1992;  Shirihai et al., 
2001).
Està ben distribuïda per totes les Illes Bale-
ars excepte a Menorca on és absent (Sunyer, 
2003). És localment abundant a Mallorca, 
Cabrera i sa Dragonera i també és present a 
illots com Malgrats Gran i alguns de l'arxipè-
lag de Cabrera (J.Muntaner i M.McMinn, com. 
pers.).
En el present treball s’ha detectat com a re-
productora en la majoria de quadrícules peri-
fèriques de Mallorca, i serres de Tramuntana i 
Llevant. És absent al centre de l’illa, on predo-
mina l’hàbitat agrícola.

Comparant amb l’Atles precedent (Avellà i 
Muñoz, 1997), la distribució no ha variat subs-
tancialment.

HÀBITAT
És una espècie molt lligada als matollars bai-
xos i secs, de cobertura variable, però pot en-
trar també en pinars esclarissats i savinars. El 
seu hàbitat òptim són les garrigues termòfiles, 
tant esclerofil·les (ullastrars) com aciculifòlies 
(garrigues de romaní –Rosmarinus officinalis- i 
xiprell –Erica multiflora) (Shirihai et al., 2001; 
Sunyer, 2003; Del Hoyo et al., 2006). Se la pot 
trobar, així mateix, en les praderies de càrritx 
(Ampelodesmos mauritanica) de les serres de 
Tramuntana i de Llevant, que sempre comp-
ten amb petits arbusts dispersos, però gene-
ralment en més baixes densitats que en els 
matollars. Evita els boscos madurs, les màqui-
es altes i atapides i els conreus.

FENOLOGIA
Les primeres postes es produeixen a finals de 
març i principis d’abril, i els primers polls dei-
xen el niu entre mitjans d’abril i principis de 
maig. Si la primavera no és massa eixuta, una 
part de la població pot realitzar una segona 
posta a finals de maig, volant els polls a mitjan 
juny. Una tercera posta només sembla viable 
en anys excepcionals, de primavera suau i plu-
josa (Sunyer, 2008a).
El niu, que és una petita copa de branquetes i 
fibres vegetals, sempre és ubicat molt a prop 
de terra, a una alçada d’entre 20-50 cm., gene-
ralment ben amagat entre la vegetació. L’es-
pècie mostra una clara preferència pel fenàs 
(Brachypodium retusum) com a espècie-subs-
trat per construir el niu. Quan el fenàs no és 
present, utilitza l’entreforc d’un petit arbust 
com el romaní, el xiprell, les estepes (Cistus 
sp), l’ullastre, etc. (Sunyer, 2008a).
La mida de la posta mitjana és de 3.1 ous (n=36 
nius; rang: 2-4; Sunyer, 2008a), sent la més fre-
qüent amb molta diferència la de 3. 



ATLES DELS AUCELLS NIDIFICANTS
DE MALLORCA I CABRERA, 2003-2007

229

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
L’espècie és sedentària abundant a Mallorca, 
Eivissa i Formentera (GOB, 2009). En les mari-
nes més favorables de Mallorca assoleix abun-
dàncies de 5-6 parelles/10 ha (Sunyer, 2008a). 
A Cabrera es va estimar una població de 435 
parelles el 1997 en base a transectes lineals 
(Gargallo, 1997). L’espècie es mostra incapaç 
de colonitzar les garrigues interiors de l’illa, 
d’estructura aparententment idònia. Una re-
duïda capacitat de dispersió o una baixa pro-
ductivitat (característics dels endemismes 
insulars), podrien ser-ne els motius (Blondel, 
2000).

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: no avaluada (NE); Libro Rojo de las 
Aves de España: no avaluada (NE); Libro 
Rojo de los Vertebrados de las Baleares: 
preocupació menor (LC); Catalogació: d’in-
terès especial.

Tot i la reduïda àrea de distribució, no s’entre-
veu cap amenaça per a l’espècie més que la 
destrucció definitiva de l’hàbitat, avui en gran 
part salvaguardat per la legislació de protec-
ció territorial. Els incendis forestals de pinars 
i màquies la poden afavorir durant els primers 
estadis de regeneració del bosc, ja que simpli-
fiquen l’estructura de la vegetació i propicien 
una quasi immediata aparició del seu hàbitat 
idoni (per rebrotament i germinació). 
La coexistència amb Sylvia undata, que es va 
proposar com a factor desencadenant de la 
seva desaparició de Menorca per competèn-
cia (Muntaner, 1980), s’ha comprovat possible 
a Mallorca en la darrera dècada i no condueix a 
l’exclusió de cap de les dues (Sunyer, 2008a).

Josep Sunyer

Possible: 4 (2,09%)

Probable o Segur: 71 (37,17%)
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Busqueret de garriga
Sylvia cantillans

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica de distribució circummedi-
terrània, arribant per ponent fins a Portugal i 
l’extrem nord-occidental d’Àfrica i per llevant 
fins a l’oest de Turquia (Cramp, 1992; Shirihai 
et al., 2001; Del Hoyo et al., 2006). A la Penín-
sula Ibèrica hi cria la subespècie nominal, lle-
vat de Galícia i la cornisa Cantàbrica (Altamira-
no i Muñoz, 2003).
A les Balears hi cria la subespècie S.c. moltonii 
(Shirihai et al., 2001; Del Hoyo et al., 2006). Les 
dades de nidificació corresponen a Mallorca, 
Cabrera, sa Dragonera (Avellà i Muñoz, 1997; 
Sunyer, 1996, 1997), i recentment s’ha consta-
tat la reproducció a Eivissa (Espinosa, 1999) i 
Menorca (Garcia, 2004). A Mallorca, on s’hi co-
neix la seva reproducció, tot i que els registres 
són relativament recents (d’ençà l’any 1987) 
està distribuït de manera fragmentada per les 
serres de Tramuntana i Llevant, amb densitats 

generalment baixes, mentre que a l’arxipèlag 
de Cabrera, només se’n coneix la cria a Cabre-
ra Gran.
El mapa resultant no difereix gaire del de l’At-
les previ (Avellà i Muñoz, 1997) i només cal re-
marcar la detecció a la zona d’Artà.

HÀBITAT
L’espècie ocupa amb preferència màquies, 
és a dir, formacions arbustives altes i denses, 
que generalment corresponen a etapes inter-
mèdies de regeneració de boscos, amb taques 
arbrades disperses i, menys freqüentment, 
boscos i matollars esclarissats (Cramp, 1992; 
Shirihai et al., 2001; Altamirano i Muñoz, 2003; 
Del Hoyo et al., 2006). 
A Mallorca està molt lligada a les màquies 
d’arbocera (Arbutus unedo), tot i que també 
se la pot trobar a alguns alzinars i pinars imma-
durs. Evita les condicions massa xèriques dels 
ullastrars. A Cabrera i sa Dragonera, curiosa-
ment, ocupa pinars ben desenvolupats, amb 
sotabosc arbustiu alt de mata llentrisquera 
(Pistacia lentiscus), no usats a Mallorca.

FENOLOGIA
L’arribada a Mallorca des dels quarters d’hi-
vernada subsaharians es produeix des de fi-
nals d’abril fins ben entrat el maig (GOB, 1986-
2008). 
El niu és una tassa de branquillons i fibres ve-
getals, ben amagat dins un arbust o petit ar-
bre. En el període d’estudi (2003-2007) només 
se n’han trobat dos, a Cúber (Escorca): un el 
14/06/2007, encara no acabat de construir, i 
l’altre el 21/06/2007, amb 3 polls de pocs dies. 
Ambdós es trobaven a alzines joves, a 1 m d’al-
tura aproximadament.
Les postes es produeixen a partir de la segona 
quinzena de maig i durant el juny (Del Hoyo et 
al., 2006).
Són poc conegudes tant la seva biologia re-
productiva com els paràmetres de productivi-
tat a Mallorca i Cabrera.
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POBLACIÓ I TENDÈNCIA
Les poblacions europees oscil·len entre 
1.400.000 i 3.200.000 parelles (BirdLife Inter-
national, 2004) i, en general, s’han mantingut 
estables en els darrers 30 anys, amb expansi-
ons registrades a Catalunya, França, Suïssa i 
Romania (Del Hoyo et al., 2006).
A Espanya, l’estimació poblacional és 
d'1.100.000 a 2.300.000 de parelles (Birdlife 
International, 2004).
A Mallorca és considerat un estival moderat, 
mentre que a les altres illes la cria només es 
pot considerar ocasional. En migració s’ob-
serva a tot l’arxipèlag (GOB, 2009). Els hàbits 
amagadissos de l’espècie i el desconeixement 
de les seves vocalitzacions per part de la majo-
ria d’ornitòlegs fan pensar que a les Balears ha 
passat també llargament desapercebuda.
No es coneix la mida de la seva població a Ma-
llorca i Cabrera.

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Bale-
ares: dades insuficients (DD); Catalogació: 
d’interès especial.

L’espècie no està globalment amenaçada (Del 
Hoyo et al., 2006) i, a nivell local, a pesar que 
no és gaire abundant tampoc s’entreveu cap 
factor desfavorable, ja que el seu hàbitat està 
majoritàriament protegit. S’ha apuntat que el 
deteriorament de l’hàbitat i les sequeres inten-
ses en les zones d’hivernada la podrien afectar 
en el futur (Altamirano i Muñoz, 2003).

Josep Sunyer

Possible: 0

Probable o Segur: 13 (6,81%)
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Busqueret capnegre
Sylvia melanocephala

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica de distribució circummedi-
terrània, incloent les zones atlàntiques del po-
nent peninsular, l’extrem NO d’Àfrica i les Illes 
Canàries (Cramp, 1992; Shirihai et al., 2001; 
Del Hoyo et al., 2006). Actualment se’n reco-
neixen quatre subespècies, essent la nominal 
S.m. melanocephala la que cria a Europa i a les 
Illes Balears (Del Hoyo et al., 2006).
Nidifica a totes les Balears (GOB, 2009), inclo-
ent Cabrera, sa Dragonera i altres petits illots. 
S’han detectat indicis de cria a totes les qua-
drícules de Mallorca excepte en una, proba-
blement per deficient prospecció.

HÀBITAT
Tot i tenir el seu hàbitat òptim als matollars 
mediterranis, és el busqueret més generalista 
nidificant   igualment a l’estrat arbustiu d’al-
gunes formacions arbrades termòfiles com al-

zinars, pinars, savinars i olivars (Cramp, 1992; 
Shirihai et al., 2001; Del Hoyo et al., 2006).
A Mallorca és ubicu, nidificant a tot tipus de 
masses forestals: arbrades (alzinars, pinars, 
ullastrars) o de matollar, carritxeres de les 
serres de Tramuntana i de Llevant, bardisses 
i voreres de conreus, i zones enjardinades de 
nuclis urbans.

FENOLOGIA
La nidificació pot començar el març i s’allarga 
fins al juliol, amb la major part de les postes 
concentrades a finals d’abril-maig. La primera 
captura d’una femella amb placa d’incubació, 
a les quatre estacions d’anellament d’esforç 
constant de Mallorca (anys 2005 – 2007), es 
produí el 12 de març, i la del primer juvenil el 18 
de maig (J.L. Martínez, com. pers.)
El seguiment intensiu d’una petita població 
del centre de Mallorca permet intuir que una 
fracció significativa de les parelles reproduc-
tores desenvolupa segones postes, llevat dels 
anys molt eixuts (Sunyer, 2008b).
El niu generalment està ben amagat dins d’un 
petit arbust o herbàcia gran, a poca altura de 
terra (entre 0.5 i 1 m), en un ampli ventall d’es-
pècies-substrat (Avellà i Muñoz, 1997; Schae-
fer i Barkow, 2004). La posta és de 3 o, més 
freqüentment, de 4 ous (n=10).

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població reproductora europea s’estima 
entre 3.100.000-8.100.000 parelles (BirdLife 
International, 2004). 
El nombre de exemplars per a l’estat espa-
nyol (excloent les illes) és d’entre 8.760.000-
11.520.000 (Carrascal, i Palomino, 2008). A la 
Península l’espècie ha experimentat una pro-
gressiva expansió cap al nord en les darreres 
dècades, principalment a través de la vall de 
l’Ebre, i també pel ponent fins a Galícia amb 
una població mínima de 278.292 parelles (Arce  
i Pons, 2003). 
A les Balears en general, i a Mallorca en con-
cret, és sedentària molt abundant (GOB, 2009; 
Sunyer, 2008b). A Cabrera la població repro-
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ductora es va estimar en 655 parelles al 1997 
(Gargallo, 1997).
És gairebé segura l’entrada durant la tardor 
d’exemplars continentals, en pas cap al nord 
d’Àfrica o en hivernada (Garcias, 1994; Shirihai 
et al., 2001; Del Hoyo et al., 2006). No es co-
neixen els moviments dispersius dels juvenils 
insulars, que probablement tenen un abast 
considerable -hi ha una recuperació d’un juve-
nil a Santa Eugènia, Mallorca, anellat 177 dies 
abans a Cabrera (Garcias, 2000)-, ni els pro-
bables moviments altitudinals a l’hivern cap 
a les zones més baixes, de climatologia més 
benigna.

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-
res: preocupació menor (LC); Catalogació: 
d’interès especial.

No es coneixen problemes de conservació per 
a l’espècie, atesa la seva abundància i ampli-
tud d’hàbitat. L’abandonament de les àrees 
marginals de conreu i els incendis forestals la 
poden afavorir a mig termini, ja que té el seu 
òptim en les etapes intermèdies  de la succes-
sió vegetal  (Arce i Pons, 2003).
L’espècie, com la majoria de petits insectívors, 
és sensible als hiverns molt rigorosos, que po-
den significar minves importants de les po-
blacions (Shirihai et al., 2001; Del Hoyo et al., 
2006). A Mallorca, però, aquestes situacions 
són excepcionals i no semblen ser un proble-
ma rellevant (Sunyer, 2008b).

Josep Sunyer

Possible: 2 (1,05%)

Probable o Segur: 177 (92,67%)
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Reietó cellablanc
Regulus ignicapilla

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica de distribució paleàrtica oc-
cidental (Cramp, 1992). Se’n reconeixen qua-
tre subespècies; nominal ignicapilla, Europa, 
incloent Còrsega, Sardenya i Turquia; balea-
ricus, Illes Balears i el nord d’Àfrica; tauricus 
a Crimea i caucasicus a l’oest del Caucas (Del 
Hoyo et al., 2006). A Espanya ocupa principal-
ment la meitat nord i de manera més dispersa 
la meitat sud. Manca a l’arxipèlag canari (Ló-
pez, 2003a). A les Illes Balears cria a les quatre 
illes majors i els darrers anys s’ha trobat criant 
a Cabrera (Martínez  et al., 2006). Hem obtin-
gut algunes dades de reproducció probable 
a l’illa de sa Dragonera. La distribució respec-
te de l’anterior Atles (Avellà i Muñoz, 1997) 
s’ha estès, especialment pels pinars del sud 
de l’illa. Aquesta major presència geogràfica 
però, es podria deure a una prospecció més 
intensa a certs pinars i algunes clapes de bosc. 
Apareix l’any 2005 com a nidificant a Cabrera, 

on no s’hi havia localitzat a l’Atles anterior. Es 
trobaren 2 famílies a mitjan juny (Suárez, M. 
et al., 2005).

HÀBITAT
Aquesta espècie mostra preferència per zones 
forestals, i nidifica tant a boscos esclerofil·les 
com aciculifolis, depenent en gran mesura de 
les precipitacions (López, 2003a). A Mallorca i 
Cabrera, mostra clares preferències per bos-
cos més o manco espessos de pinar (53% de 
les localitzacions) i alzinar (31% de les detecci-
ons). És molt més escàs a les garrigues i altres 
hàbitats pel fet de seleccionar clapes d’arbres 
encara que siguin petites a l’interior de garri-
gues i cultius arbrats de secà. Se’l pot trobar a 
l’interior de nuclis urbans amb pins.

FENOLOGIA
Els primers cants nupcials han estat detectats 
a mitjans del mes de març (Suárez, M. et al., 
2004). El niu és una tasseta gruixada i compac-
ta, suspesa enmig del fullam i normalment a 
l’extrem exterior dels arbres (Harrison, 1983).
Tot i que els primers nius han estat observats, 
a Mallorca, a partir del 10 de juny, abans ja 
s’han observat els primers polls a mitjan maig 
(Avellà i Muñoz, 1997). A gran part d’Europa 
realitza fins a dues  postes (Harrison, 1983). 
Probablement a Mallorca també es produeixi 
aquesta circumstància. Es desconeixen la ma-
joria de paràmetres reproductors d’aquesta 
espècie a l’àrea d’estudi.

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
Es tracta d’una espècie nidificant àmpliament 
distribuïda per l’oest i centre d’Europa, on 
s’han estimat més de 3.300.000 parelles. Les 
poblacions europees sembla que es mantin-
drien estables. El nombre de parelles estimat 
a Espanya va ser d’entre 910.000 a 2.000.000 
(Birdlife International 2004). A les Illes Balears, 
es considera com a sedentari abundant a Ma-
llorca i Eivissa, sedentari moderat a Menorca i 
sedentari i migrant escàs a Formentera. És hi-
vernant i migrant escàs a Mallorca i hivernant 
moderat Menorca i Eivissa (GOB, 2009).
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No coneixem la seva tendència ni la seva mida 
poblacional. 

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-
res: preocupació menor (LC); Catalogació: 
d’interès especial.

Sembla ser que es veu afavorit per les repobla-
cions forestals amb coníferes, però també és 
sensible als tractaments amb pesticides de les 
plagues d’aquests arbres. Es veu afectat per 
l’alteració excessiva dels ambients que ocupa, 
particularment la desforestació que produei-
xen els incendis forestals (López,  2003). Per 
una banda, a la nostra illa ha perdut hàbitat 
favorable a moltes zones costaneres que al-
bergaven importants masses de pinar a cau-
sa de la seva urbanització els darrers 50 anys. 
Així i tot és molt probable que s’hagi vist com-

pensat per l’augment de les masses forestals, 
sobretot de pinar, a causa de l’abandonament 
agrícola de les darreres dècades i també per la 
manca d’explotació dels boscos mallorquins 
com a fonts de combustible i de fusta. 

Rafel Mas

Possible: 8 (4,19%)

Probable o Segur: 133 (69,63%)
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Papamosques
Muscicapa striata

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica, ben distribuïda pel Paleàr-
tic central i occidental, ocupant des d’Escan-
dinàvia fins al nord d’Àfrica i des d’Iran fins a 
l’Himalàia occidental (Cramp i Perrins, 1993). A 
la Península Ibèrica cria la subespècie nominal, 
distribuïda principalment per la vessant medi-
terrània, part dels camps dels Pirineus i la Ser-
ralada Cantàbrica, rarificant-se cap a l’interior 
(López, 2003b).
A les Illes Balears cria una subespècie endèmi-
ca Muscicapa striata balearica, ben distribuïda 
a totes les illes grans i altres illes i illots de mida 
mitjana (Avellà i Muñoz, 1997).
A Mallorca i a l’arxipèlag de Cabrera el tro-
bam ocupant totes les quadrícules, fins i tot a 
alguns dels illots més petits de Cabrera, coin-
cidint amb les dades obtingudes en l’anterior 
Atles (Avellà i Muñoz, 1997).

HÀBITAT
A la Península Ibèrica empra principalment 
boscos densos, des de coníferes a esclerofil-
les, tot i que també ocupa formacions arbra-
des obertes (López, 2003b).
A Mallorca i Cabrera, trobam aquesta espècie 
en una gran varietat d’hàbitats amb la única 
condició que presentin arbrat, essent els pi-
nars, amb un 44% de les localitzacions, l’hàbi-
tat preferent. Això coincideix amb les dades 
obtingudes per a la península malgrat es tracti 
de subespècies diferents. Tot i això, ocupa al-
tres ambients a condició que presentin certa 
proporció d’arbrat o arbusts ben desenvo-
lupats, i això inclou àrees urbanes on, al res-
guard de parcs i jardins, es presenta de forma 
més o menys abundant.

FENOLOGIA
Els primers exemplars de la subespècie balea-
rica arriben a Mallorca a mitjans d’abril, si bé 
el gruix de les arribades es produeix a finals 
d’aquest mes i els primers dies de maig (GOB, 
1986-2008; Martínez i Suárez, 2010).
Les primeres parelles de papamosques inicien 
les postes cap a la segona quinzena de maig 
amb màxims entre finals de maig i principis 
de juny (Martínez i Suárez, 2010). Els primers 
polls de l’espècie apareixen al llarg de la pri-
mera quinzena de juny, encara que el màxim 
d’aparició de joves volanders es detecta a fi-
nals d’aquest mateix mes i principis de juliol 
(GOB, 1986-2008; Martínez i Suárez, 2010).
La productivitat calculada pels anys 2006 i 
2007, mitjançant dades d’anellament en el 
P.N. de Mondragó, va ser de 1.8 polls per pa-
rella. No sembla que realitzin segones postes 
o si es donen deuen ser ocasionals les parelles 
que les realitzen. L’espècie sembla mostrar 
una alta taxa de filopàtria com mostren diver-
ses recuperacions d’exemplars en anys conse-
cutius (Martínez i Suárez, 2010).

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
Tant per al conjunt de les Illes Balears, com 
per a Mallorca i Cabrera és complicat avalu-
ar la població reproductora i les tendències a 
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causa de la seva abundància, que fa molt difícil 
el càlcul numèric de parelles reproductores, i a 
la falta de censos o índex d’abundància anteri-
ors a aquest Atles.
L’espècie és estival abundant a totes les Illes 
Balears (GOB, 2009). Es comporta com a mi-
grant moderat a Menorca i migrant abundant 
a la resta d’illes.

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-
res: preocupació menor (LC); Catalogació: 
d’interès especial.

Pel fet de ser una espècie gairebé exclusiva-
ment insectívora (Cramp i Perrins, 1993), es 
podria veure afectada per diversos factors 
com temporals de fred (Tucker i Heath, 1994), 
contaminació d’aigües (Urios et al., 1991) o la 

proliferació de l’ús d’insecticides i sulfats en 
àrees agrícoles (Martínez et al., 1996a).
Malgrat això, no es coneixen els factors pun-
tuals que poden afectar a les poblacions ba-
lears.

Manuel Suárez

Possible: 11 (5,76%)

Probable o Segur: 167 (87,43%)
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Senyoreta
Aegithalos caudatus

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica de distribució Paleàrtica, 
que s’estén des de la Península Ibèrica fins a 
l’Orient Mitjà. El trobam per quasi tot Europa, 
faltant a Islàndia, al nord d’Escandinàvia, a al-
gunes illes mediterrànies com Sardenya i tam-
bé al nord d’Àfrica (Casaux, 2003b). A Espanya 
trobam dues subespècies, la subespècie taiti 
que cria als Pirineus i nord de la Península i la 
subespècie irbii en el centre i meitat meridio-
nal (Tellería et al.,1999; Casaux, 2003b).
A les Illes Balears hi ha cites a Eivissa i Mallorca, 
però es troba com a reproductor únicament a 
Mallorca, donant-se com a  subespècie nidifi-
cant la taiti (GOB, 1986-2008). A l’àrea d’estu-
di les observacions d’aquesta espècie són bà-
sicament a la part oest de l’illa, des d’Andratx i 
Calvià fins a Esporles (GOB, 1986-2008).

HÀBITAT
A nivell de l’Estat Espanyol mostra preferèn-
cia pels boscos de coníferes, especialment 
de pi negre, en diferents pisos biogeogràfics, 
encara que també es registren densitats altes 
en les rouredes supramediterrànies, sureres i 
també a pobles i ciutats cantàbrics (Carrascal 
i Palomino, 2008; Casaux, 2003b). Es tracta 
d’una espècie forestal que no s’associa de for-
ma notòria a cap gradient fisionòmic, florístic 
o climàtic (Tellería i Santos, 1994). 
A Mallorca es concentren principalment a pi-
nars de pi blanc i boscos mixtos de pinar i alzi-
nar del nord-oest de l’illa, tot i que hi ha cites 
esporàdiques fora d’aquestes zones, segura-

ment d’exemplars en dispersió. Estan associ-
ats habitualment a torrents o zones umbrívo-
les (GOB, 1986-2008).

FENOLOGIA
El niu és una bolla de molsa, líquens i fullaraca, 
l’interior del qual està folrat majoritàriament 
amb plomes, i que es troba molt ben camuflat 
entre les fulles i brancam de l’arbre en el qual 
es troba (McGowan et al., 2004 ).
L’escassa informació que tenim sobre la re-
producció a Mallorca prové d’observacions 
realitzades a principis del mes de maig, quan 
es varen observar joves alimentats per adults i 
també adults entrant a un niu i alimentant els 
polls (GOB, 1986-2008). La posta a nivell ge-
neral sol ser de 6-8 ous trobant-se màxims de 
fins a 14, que són incubats per la femella uns 
15-18 dies. Els joves surten del niu al cap de 16 
o 17 dies (Robinson, 2005).

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea nidificant és gran, s’es-
tima entre 5 i 12 milions de parelles a tot el 
continent. S’ha notat un lleu decrement de 
les poblacions a França i Turquia en els censos 
fets entre 1990 i 2000, però a nivell general 
l’espècie es manté estable a tot Europa (Bird-
Life International, 2004).
La mitjana de la població espanyola és d’uns 
7.170.000 individus amb una tendència pobla-
cional que a llarg termini es mostra negativa 
(Carrascal i Palomino, 2008).
A les Illes Balears és una espècie que s’ha de-
tectat recentment, cada pic amb més freqüèn-
cia, passant de considerar-se com a accidental 
segons l’Anuari Ornitològic de les Balears del 
2003, a catalogar-se com a sedentària escassa 
a Mallorca a l’Anuari Ornitològic del 2008.
De fet, es tracta d’una espècie de la qual s’ha 
comprovat la seva reproducció per primera 
vegada a Mallorca durant la realització del 
present Atles.
No es coneix actualment la mida poblacional 
ni la tendència d’aquesta espècie, així i tot, 
com s’ha dit anteriorment el nombre d’obser-
vacions ha augmentat de forma notable els 
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darrers anys el que podria significar que és 
una espècie que es troba en expansió (GOB, 
1986-2008).

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Bale-
ares: no avaluada; Catalogació: d’interès 
especial.  

No sembla que aquesta espècie tengui grans 
problemes de conservació a nivell general. La 
destrucció i transformació del  seu hàbitat, els 
incendis forestals i les tales de boscos supo-
sen amenaces potencials per a aquesta espè-
cie (Casaux, 2003b).
En el cas de Mallorca una part de l’augment 
d’observacions en els darrers anys podria ser 
a causa de una major activitat ornitològica, en-
cara que l’increment de massa boscosa de les 
darreres dècades podria haver influït en l’ex-

pansió de l’espècie. Els incendis forestals són 
la major amenaça a Mallorca.

Manuel Suárez

Possible: 1 (0,52%)

Probable o Segur: 2 (1,05%)
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Ferrerico blau
Cyanistes caeruleus

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica de distribució paleàrtica oc-
cidental, des de Canàries als Urals i de les Illes 
Britàniques a Iran (Cramp i Perrins, 1993)
A les Illes Balears es troba present només a 
Mallorca, on està descrita la subespècie Cya-
nistes caeruleus balearicus (Cramp i Perrins, 
1993; Tellería et al., 1999). La població nidifi-
cant es concentra majoritàriament al llarg de 
la Serra de Tramuntana i en alguns punts de la 
comarca del Raiguer, fet que no es detectava 
a l’anterior Atles (Avellà i Muñoz, 1997).

HÀBITAT
Espècie d’hàbitats forestals, encara que pot 
ocupar boscos molt oberts incloses deveses, 
boscos de ribera i parcs urbans. En el conti-
nent selecciona principalment boscos caduci-
folis, també esclerofil·les i en molt menor me-
sura de coníferes, a diferència del que passa a 

Canàries on sí ocupen aquest últim hàbitat a 
més d’altres formacions forestals o arbustives 
(Díaz, 2003b).
A Mallorca preferentment nidifica a alzinars, 
i en molt menor freqüència es troba a pi-
nars (majoritàriament mixtos amb espècies 
esclerofil·les) i olivars.

FENOLOGIA
Construeix el niu dins forats d’arbres, roques 
o marges. Aquest està compost per una base 
de molsa i/o líquens, algunes herbàcies i la ca-
çoleta folrada amb pèl d’ovella, cabra i/o co-
nill, sovint també amb algunes plomes (Fiol, 
2010b). És una espècie que respon molt bé 
a l’ocupació de caixes-niu (Sanz, 2000; Fiol, 
2010a). 
Els primers indicis de construcció del niu es 
donen a mitjans i finals del mes d’abril (Fiol, 
2010b)  i les primeres postes a finals del ma-
teix mes i principis de maig (Fiol, 2010a; Fiol, 
2010b). 
La posta és d’uns 7-11 ous, el període d’incu-
bació dura entre 14 i 16 dies, i el polls deixen 
el niu al cap d’uns 15-18 dies més (Fiol, 2010a; 
Fiol, 2010b). Els primers joves es detecten a 
partir de la primera i segona setmana del mes 
de maig (GOB 1985-2006). 

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea s’estima en 20-44 milions 
de parelles (BirdLife International, 2004) i hi 
ha una mitjana de 12.980.000 individus (sen-
se comptar les poblacions insulars) a Espanya, 
amb una tendència poblacional positiva a llarg 
termini (Carrascal i Palomino, 2008).
A les Illes Balears és una espècie sedentària 
moderada a Mallorca i accidental a Eivissa, no 
estant present ni a Menorca ni a Formentera 
(GOB, 2009). No es tenen dades sobre la mida 
poblacional ni la tendència a Balears. 

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Bale-
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ares: dades insuficients (DD); Catalogació: 
d’interès especial.  

L’alteració per canvi climàtic de la fenologia 
dels lepidòpters dels quals s’alimenta durant 
la cria podria disminuir el seu èxit reproductor 
i la viabilitat de les poblacions a llarg termini 
(Sanz, 2002). Potencialment pot patir amena-
ces a causa de l’ús de plaguicides en àrees fo-
restals i destrucció de l’hàbitat (Díaz, 2003b).
La consideració que la població nidificant a 
Mallorca sigui una subespècie endèmica (fet 
que es troba pendent d’estudis taxonòmics 
moderns), que la població es trobi restringida 
al nord de l’illa i que es desconeixi la seva den-
sitat poblacional fan necessària la realització 
de més estudis sobre aquesta espècie de pàrid 
(Viada 2006). 

Cristina Fiol

Possible: 3 (1,57%)

Probable o Segur: 34 (17,80%)
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Ferrerico
Parus major

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica d’àmplia distribució en les 
regions paleàrtica i oriental (Cramp i Perrins, 
1993). Ocupa pràcticament la totalitat d'Eu-
ropa excepte Islàndia, i una petita franja del 
nord d'Àfrica, estenent-se cap a l'est per Àsia 
fins a arribar al Japó; al nord s'estén fins al sud 
de Sibèria i cap al sud fins a Sri Lanka (Aparicio 
i Sanmartí, 2004).
És una espècie fonamentalment sedentària, 
encara que de forma irregular es veu involu-
crada en moviments irruptius, que de vegades 
impliquen un gran nombre d'individus (Cramp 
i Perrins, 1993).
A Espanya es troba repartida de forma abun-
dant, excepte a l'arxipèlag de Canàries, on no 
es cita com a reproductor (Díaz, 2003).
A les Balears es pot observar a totes les illes 
grans, exceptuant Formentera (GOB, 2009). 
Tampoc es cita com a nidificant a l'illa de Ca-

brera. A Mallorca es distribueix extensament 
per tota l' illa. 
Es considera que a les Illes Balears es troba la 
subespècie endèmica Parus major mallorcae 
(Cramp i Perrins, 1993), encara que hi ha força 
controvèrsia sobre la seva taxonomia (Tellería 
et al. 1999).

HÀBITAT
Encara que és una espècie forestal, la seva 
àmplia tolerància i el seu caràcter generalista 
li permeten ocupar una gran varietat d'hàbi-
tats, sempre que estiguin mínimament arbrats 
- boscos, zones arbustives desenvolupades, 
horts, parcs urbans, jardins-, i es pot observar 
des del nivell del mar fins als 1.600 metres en 
el Pirineu o als 2.100 metres a Sierra Nevada 
(Díaz, 2003).
A Mallorca selecciona principalment els pi-
nars, on es produeixen un 47% de les detecci-
ons. També es troba ben representat en altres 
hàbitats com fruiters de secà, alzinars i garri-
ga, així com a zones humides. Es pot detectar 
a d'altres ambients, encara que en menor me-
sura. 

FENOLOGIA
Nidifica a forats d’arbres, roques o en cons-
truccions fetes per l'home com parets o mar-
ges. 
Per a la construcció del niu utilitza bàsicament 
molsa i/o líquens, algunes herbàcies i també 
pèl d’ovella, cabra i/o conill, i algunes plomes 
(Fiol, 2010b). És una espècie que sovint ocupa 
caixes niu (Sanz, 2000; Fiol, 2010a). 
Sembla que hi ha certa variació en la fenologia 
reproductiva dins l’illa de Mallorca, amb cites 
de primeres postes l’11 d’abril a un pinar de 
Son Real (Sunyer, com. pers.) i  dins la segona 
setmana de maig a un alzinar d’Esporles (Fiol, 
2010a). 
Ponen uns 6-9 ous, essent el període d’incu-
bació d’uns 14-15 dies. Els polls deixen el niu al 
cap d’aproximadament 16-18 dies (Fiol, 2010a; 
Sunyer com. pers.).
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POBLACIÓ I TENDÈNCIA
Es calcula una població europea d'entre 46 i 
91 milions de parelles (BirdLife International, 
2004) i per a Espanya uns 13.240.000 d'indi-
vidus (sense comptar les Illes Balears) amb 
una tendència creixent (Carrascal i Palomino, 
2008).
És una espècie sedentària abundant a Mallor-
ca i Eivissa, i sedentària moderada a Menorca 
(GOB, 2009). No es coneixen dades especí-
fiques sobre la població ni la tendència a les 
Illes Balears. 

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-
res: preocupació menor (LC); Catalogació: 
d’interès especial.

La influència del canvi climàtic en la fenologia 
dels lepidòpters dels quals s’alimenta durant 

l'època de cria, podria tenir conseqüències 
adverses sobre els paràmetres reproductors 
de l'espècie, afectant les poblacions a llarg 
termini. 
Així mateix, els tractaments pesticides poden 
tenir un impacte important en aquesta espè-
cie, en reduir la disponibilitat d'aliment en pe-
ríodes clau.
Un factor limitant afegit és la falta de forats 
per a nidificar (Sanz, 2000). La instal·lació de 
caixes niu pot suplir en gran mesura aquest 
últim problema, sempre i quan el maneig 
d’aquestes sigui l’adequat (Sanz, 2000).

Cristina Fiol

Possible: 2 (1,05%)

Probable o Segur: 171 (89,53%)
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Capsigrany
Lanius senator

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica amb una població nidificant 
que es distribueix pel sud-oest de la regió 
paleàrtica: el sud i centre d’Europa, el nord 
d’Àfrica i el Pròxim Orient. Espècie acusada-
ment migratòria, hiverna a una ampla franja a 
l’Àfrica sub-sahariana, des de l’Índic fins a l’At-
làntic (Del Hoyo et al., 1988).
Tant al Nord d’Àfrica com a la Península Ibèrica 
es troba la subespècie nominal, Lanius senator 
senator, mentre que a totes les Balears es tro-
ba la subespècie badius que és un endemisme 
tirrènic (Harris i Franklin, 2000).
A les Balears cria a totes les illes grans (GOB, 
2009).
A Mallorca es distribueix per tota l’illa, faltant 
únicament per alguns punts de la Serra de Tra-
muntana. Ocupa un espai molt similar al que 
ocupava a l’anterior Atles (Avellà i Muñoz, 
1997).

No s’han trobat evidències de reproducció a 
l'arxipèlag de Cabrera.

HÀBITAT
Aquesta espècie ocupa a l’ambient mediter-
rani un espai caracteritzat per un mosaic de 
màquies arbustives, boscos mixtos oberts i 
abundant presència de conreus i fruiterars de 
secà  (Hernández, 2003).
Semblant ha estat la selecció observada a 
Mallorca, on el 62% de les localitzacions per a 
aquesta espècie es varen fer a camps de cultiu 
arbrats de secà, especialment camps d’amet-
llers, estant molt repartit per altres ambients 
on va seleccionar des d’àrees obertes d’herbà-
cies fins a clarianes a zones boscoses.

FENOLOGIA
Els primers exemplars procedents d’Àfrica 
es detecten des de mitjans de març, però la 
població reproductora sembla que comença 
a arribar a començaments d’abril (GOB, 1986-
2008).
Fa el niu a arbres o arbusts, dins d’una tassa 
feta amb vegetació herbàcia i tiges folrada de 
plomes, llana o pèl, on hi pon entre 5 i 6 ous. 
Els polls neixen després d’una incubació d’uns 
16 dies i ja són independents als 19-20 dies 
(Harrison, 1983).
A Mallorca s’han observat còpules dins la pri-
mera setmana de maig i els joves més prime-
rencs es veuen a primeries de juny, però és a 
començaments de juliol quan es detecta ma-
joritàriament la presència de joves acabats de 
sortir del niu acompanyats per adults (GOB, 
1986-2008).

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població reproductora a Europa s’estima 
entre 480.000 i 1.200.000 parelles (BirdLife In-
ternational, 2004). Aquesta població fa refe-
rència a totes les subespècies que nidifiquen 
al continent, i no separa la badius de la resta 
de subespècies presents a Europa (Harris i 
Franklin, 2000).
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La població reproductora de la Península Ibè-
rica s’estima entre 3.5 – 5.6 milions d’exem-
plars, amb una tendència estable en els dar-
rers 10 anys (Carrascal i Palomino, 2008).
Se desconeix la població reproductora de 
la subespècie badius, tant en la seva àrea de 
distribució (Illes Balears, Còrsega i Sardenya) 
com de les poblacions mallorquines.
Tampoc es coneixen les tendències de les po-
blacions de Mallorca, si bé sembla estar en 
declivi en algunes zones d’Europa (BirdLife 
International, 2004).
  
CONSERVACIÓ I AMENACES

UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: quasi amenaçat 
(NT); Libro Rojo de los Vertebrados de las 
Baleares: vulnerable (VU); Catalogació: 
d’interès especial 

A nivell general es troba proper a l’amenaça. 
Actualment pateix una moderada recessió a 

Europa a conseqüència de la pèrdua d’hàbitat 
per l’abandonament de les activitats agràries 
i ramaderes i el procés de reforestació. L’aug-
ment de monocultius i l’ús de biocides també 
pot afectar notablement la seva població a in-
drets determinats, així com sequeres generals 
pronunciades i pressió cinegètica (Madroño 
et al., 2004).
En el cas de la població mallorquina, no es co-
neixen amb exactitud les seves amenaces i si 
bé podrien ser les mateixes que les de la resta 
de la població europea, seria important iniciar 
estudis més concrets per saber l’estat de les 
seves poblacions i els nivells reals d’amenaça.

Pere Vicens

Possible: 17 (8,90%)

Probable o Segur: 138 (72,25%)
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Corb
Corvus corax

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica, d’àmplia distribució mun-
dial que ocupa pràcticament tot l’hemisferi 
nord, essent el còrvid més estès. La subespè-
cie present a Balears és Corvus corax hispanus 
(Cramp i Perrins, 1994a).
Es considera sedentari a Mallorca, i es troba 
present a totes les illes (Avellà i Muñoz, 1997; 
GOB, 2009). 

HÀBITAT
El corb ocupa multitud d’hàbitats des del ni-
vell de la mar fins als cims més alts. Utilitza tot 
tipus d’espais oberts per campejar i cercar ali-
ment, i aprofita diferents carnatges instal·lats 
per afavorir altres espècies necròfagues. Tam-
bé s'observa amb freqüència alimentant-se a 
l'abocador de Son Reus.
L’hàbitat de nidificació es veu condicionat per 
l’existència de penyalars on instal·lar el niu, ja 
sigui a zones de muntanya, barrancs o penya-
segats. No hi ha dades de nidificació a arbres, 
encara que hi ha diverses observacions de 
nius ubicats a torres elèctriques. Els nius estan 
formats per masses de branques, llana i pèl, i 
arriben a tenir una mida considerable. 

FENOLOGIA
Comencen a reconstruir el niu entre finals 
de desembre i primers de gener, i hi ha cites 
d'aportació de material encara al mes de maig 
(GOB, 1986-2008). S’han detectat nius amb 
polls fins a primers de juny. Les llocades po-
den ser nombroses (hi ha una dada d’una nie-

rada de 6 polls) (Riera et al, 2001). Després de 
la reproducció s’observen esbarts de desenes 
d’individus a zones on abunda l’aliment. Sem-
bla que alguns adults, que amb freqüència es 
veuen aparellats fora de l’època reproducto-
ra, conserven els seus territoris bona part de 
l’any. Durant l’hivern l’espècie té un compor-
tament més gregari.

POBLACIÓ I TENDENCIA
A Europa la seva població s’estima en 450.000-
970.000 parelles (BirdLife International, 2004) 
amb una lleugera tendència positiva. La po-
blació a l’estat espanyol s’estima en 60.000 a 
90.000 parelles.
A Mallorca no s’ha realitzat fins ara cap cens 
específic. Tot i ser una espècie molt detec-
table, i sobre la qual es tenien alguns conei-
xements previs pel fet de criar als mateixos 
nius any rere any, les dades obtingudes per a 
l'elaboració d'aquest Atles han estat poc nom-
broses: 35 dades de reproducció probables o 
segures. La dificultat o manca de prospecció a 
algunes zones de l’illa, especialment a l’interi-
or de la Serra de Tramuntana, fan difícil avalu-
ar la població nidificant real.
La informació aconseguida assenyala l’exis-
tència d’unes 20-24 parelles fora de la Serra 
de Tramuntana, a les comarques del Llevant, 
Migjorn i Pla de Mallorca. Aquestes dades pos-
siblement s'apropen molt al nombre real de 
parelles nidificants. No es pot dir el mateix de 
la població nidificant a la zona nord de l’illa. A 
la Serra de Tramuntana s’han obtingut dades 
de 18 parelles segures o probables i 16 dades 
de parelles possibles, la majoria de les quals 
sols referents a presència de l’espècie. Tot 
plegat dóna una forquilla poc precisa de 38-58 
parelles, a falta d’una millor prospecció de la 
Serra de Tramuntana.  

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Bale-
ares: dades insuficients (DD); Catalogació: 
no catalogada.
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L'espècie s'ha vist perjudicada per la urba-
nització i fragmentació dels espais rurals i el 
tancament de femers i carnatges locals. Una 
altra causa de mortalitat clarament identifica-
da és l’electrocució a línies de mitjana tensió. 
Un treball d’inspecció d’uns 500 suports elèc-
trics realitzat pel GOB al 2004 va localitzar 49 
exemplars morts, el que dóna una idea de l’im-
pacte que estarien causant diverses línies so-
bre l’espècie (Suárez et al, 2005). Fins i tot les 
noves línies elèctriques que s’estan construint 
els darrers anys continuen afectant-lo, tot i 
que siguin més segures per a altres espècies 
de mida similar. S’ha documentat un cas amb 
9 corbs electrocutats a una d’aquestes noves 
línies. El 40% de les causes d’entrada d’aques-
ta espècie al COFIB (22 exemplars entre 2003 
i 2009)  també són atribuïbles a l'electrocució 
(COFIB, 2003-2007). 
Altres amenaces descrites són l'ús indiscrimi-
nat de verí i els dispars. Es coneix algun cas 
d’espoliació de polls. Tot i el desconeixement 

de la mida i tendència de la  població, la Llei 
Balear de Caça i Pesca fluvial (2005) en permet 
la caça excepcional. Cal assenyalar que enca-
ra és una espècie amb mala premsa, més per 
qüestions atàviques i supersticioses que per 
perjudicis reals a l’home.
Es podria beneficiar de la correcció puntual 
d’esteses elèctriques. De la mateixa manera, 
els carnatges en funcionament per afavorir al-
tres espècies carronyaires poden beneficiar la 
població, així com les mesures de prevenció i 
persecució de l’enverinament.

Jaume Adrover

Possible: 28 (14,66%)

Probable o Segur: 35 (18,32%)
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Estornell
Sturnus vulgaris

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica amb una àrea de distribució 
original a gran part de l’oest d’Europa, sud 
d’Àsia fins a Pakistan i a l’est fins al llac Bai-
kal, així com al Japó. A Europa hi és present 
la subespècie nominal (Del Hoyo et al., 1997). 
Introduïda a Amèrica del Nord, Àfrica del Sud, 
sud-est d’Austràlia, Nova Zelanda, la Polinèsia, 
i les illes Bermudes, Jamaica i Puerto Rico (Fe-
are i Craig, 1998).  
A l’estat espanyol es distribueix principalment 
per Catalunya, algunes zones cantàbriques de 
Navarra i Astúries, Illes Canàries i àrees molt 
concretes de València i l’Altiplà Nord (Peris, 
2003).
A Balears ocupa tot el territori durant l’hivern, 
i a l’estiu sols és present a Mallorca amb cites 
de nidificació al nord de l’illa i al Prat de Sant 
Jordi, als voltants de Palma, de forma contí-
nua els darrers anys (GOB, 2009). A l’anterior 
Atles (Avellà i Muñoz, 1997) únicament aparei-
xia com a reproductor segur a una quadrícula 
de la zona de Pollença, el que podria indicar 
una expansió de l’espècie a l’àrea d’estudi.

HÀBITAT
Es tracta d’una espècie sovint lligada a l’home 
que sol fer els nius a qualsevol forat natural o 
artificial, ja siguin a arbres, edificis i construc-
cions diverses i forats fets per altres animals 
(Ferae i Craig, 1998). A Mallorca durant l’època 
de reproducció l’hem trobat a poques quadrí-
cules però ben variades quan a tipologia: zo-
nes cultivades de reguiu del prat de Sant Jordi, 

conreus herbacis de secà a la zona de Son Ser-
ra de Marina, conreus de secà amb clapes de 
canyet a s’Albufereta de Pollença, als voltants 
de l’areoport de Palma, totes amb construc-
cions properes. Els nius observats han estat 
a construccions humanes, essent els forats a 
molins els utilizats per l’espècie a la zona del 
Prat de Sant Jordi.

FENOLOGIA
El període de cria comença a finals de març 
per a les poblacions del sud i un mes més tard 
per a les poblacions d’Anglaterra i les del cen-
tre i nord d’Europa. Habitualment fan una se-
gona posta uns 3 mesos després de la primera 
(Cramp i Perrins, 1994a).
Tenim poques dades de la petita i localitzada 
població mallorquina. S’observen adults pei-
xint polls el 15 de maig de 2008 a Palma (GOB, 
2009), i el 12 de maig de 2009 entra un poll vo-
lander a un centre de recuperació procedent 
de l’aeroport de Palma (COFIB, 2003-2007). 
S’ha trobat un niu amb ous a finals de juny, fet 
que podria indicar una segona posta. En tot 
cas, no disposam encara de gaire dades repro-
ductores.

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea té un mínim de 23 milions 
de parelles. Es manté estable a gran part de 
l’est europeu mentre que les poblacions del 
sud es troben en augment. Per contra certes 
poblacions experimenten descensos, com 
Rússia, Turquia i els països nòrdics, amb des-
censos fins i tot moderats (Birdlife Internati-
onal, 2004). La població espanyola es troba 
quasi exclusivament a Catalunya, amb pobla-
cions menors també al Cantàbric i a les Illes 
Canàries. Els seus efectius s’han estimat en 
400.000-1.200.000 parelles reproductores. 
Aquesta població sembla en constant expan-
sió, encara que no s’ha comprovat que estigui 
augmentant el nombre d’efectius reproduc-
tors de manera important (Peris, 2003). A les 
Illes Balears únicament es sedentàri escàs a 
Mallorca, on cria localment i de forma regular 
els darrers anys, essent un invernant i migrant 
abundant a totes les illes (GOB, 2009). Es co-
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neixien registres de reproducció a Mallorca 
d’ençà el 1979, també a les rodalies de Palma 
i sempre en nombres molt reduïts (Avellà i 
Muñoz, 1997).
La situació actual sembla indicar una expansió 
a la zona del Prat de Sant Jordi, als voltants de 
la zona de l’aeroport de Palma, on hi ha ob-
servacions de grups d’adults i joves els mesos 
de maig i juny, fins i tot de desenes d’individus 
(Antoni Morro, obs pers.). Desconeixem enca-
ra la mida d’aquesta població.

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Bale-
ares: no avaluada; Catalogació: no catalo-
gada.

No és una espècie amb problemes greus de 
conservació, però a Mallorca la població és 
encara tan petita que fa que sigui vulnerable 

a qualsevol pertorbació o canvi. El seguiment 
d’aquesta petita població podria donar infor-
mació interessant sobre el procés de colonit-
zació i expansió de l’estornell als medis insu-
lars.

Manuel Suárez

Possible: 1 (0,52%)

Probable o Segur: 3 (1,57%)
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Gorrió teulader
Passer domesticus

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica que té com a àrea de distri-
bució original gran part de les regions Pale-
àrtica i Oriental i que s’ha establert a tots el 
continents i moltes illes oceàniques a causa 
d'introduccions realitzades per l’home, espe-
cialment durant el segle XIX.
A Europa trobam principalment dues subes-
pècies, la nominal a les Illes Britàniques, gran 
part del nord i est d’Europa i a França fins als 
Alps, i la subespècie balearoibericus, que està 
present a gran part de la Mediterrània, des de 
la Península Ibèrica (excepte el nord-oest), 
sud de França, Balcans, antiga Iugoslàvia, Ro-
mania, Grècia i les Illes Balears (Cramp i Per-
rins, 1994a). 
A Espanya es troba ben distribuïda per tot el 
territori (Molina, 2003c) i a les Illes Balears 
és un reproductor ben estès a totes les illes 
grans (GOB, 2009). A Mallorca i Cabrera es 

distribueix arreu, ocupant totes les quadrícu-
les estudiades, tal i com ja succeïa a l’anterior 
Atles (Avellà i Muñoz, 1997).

HÀBITAT
És una espècie sempre lligada a edificacions 
humanes, possessions, pobles, urbanitza-
cions, inclosos els camps de conreu que els 
enrevolten, així com també a grans assenta-
ments urbans, especialment a places i parcs. 
Estudis  realitzats suggereixen que l’hàbitat 
urbà òptim per a aquesta espècie a les zones 
temperades seria una combinació d’edificis 
amb forats on poder fer els nius i suficients 
zones verdes que proporcionin insectes pels 
joves. No viu únicament a zones urbanes, i es 
pot trobar des del nivell del mar fins per sobre 
dels 4.500 m. 
A Mallorca nidifica a la majoria de conreus i a 
les zones urbanes, en qualsevol cas sempre a 
prop de llocs humanitzats o amb animals do-
mèstics. 

FENOLOGIA
Generalment nidifica a tot tipus de forats de 
construccions humanes, però també a forats 
de troncs i, més rarament, al brancam dels ar-
bres. Com a curiositat esmentam la nidificació 
a nius de milana (Milvus milvus) on ambdues 
espècies conviuen i suren polls. Aquest com-
portament ha estat observat fins a 9 ocasions 
a Mallorca (Jaume Adrover,  com. pers.)
El període de cria va d’abril a agost a les pobla-
cions europees. A les Açores comença abans, 
ja dins el mes de març, mentre que les pobla-
cions de més al nord, com les de Finlàndia, no 
comencen abans de maig i fan únicament una 
posta (Cramp i Perrins, 1994a).
A les estacions d’anellament d’esforç constant 
de Mallorca s’observen les primeres postes ja 
al mes de març observant-se clarament fins a 
3 postes, essent el pic màxim de la cria durant 
les segones postes que tenen lloc el mes de 
maig. Les terceres postes es donen a finals 
de juny i principis de juliol (Martínez i Suárez, 
2010).



ATLES DELS AUCELLS NIDIFICANTS
DE MALLORCA I CABRERA, 2003-2007

251

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea és molt gran, amb esti-
macions mínimes de 63 milions de parelles. 
Es va mantenir estable a tot el continent en el 
període 1970-90 però a partir d’aquí s’han co-
mençat a notar canvis. Si bé durant el període 
1990-2000 ha continuat estable o amb petits 
increments a la majoria de països, a molts s’ha 
notat una reducció de les poblacions que ha 
estat important a alguns d’ells, com Turquia, 
Alemanya, França o Anglaterra (Birdlife Inter-
national, 2004). La població espanyola s'es-
tima en uns 9-10 milions de parelles i sembla 
que es manté estable o amb una tendència 
lleugerament negativa (Molina, 2003c).
A les Illes Balears es considerada com seden-
tària abundant a totes les illes (GOB, 2009) 
amb poblacions importants a totes elles tot i 
que falten dades sobre els efectius reals. En 
qualsevol cas és l’espècie d’aucell més abun-
dant a les zones urbanes i periurbanes. 

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-
res: preocupació menor (LC); Catalogació: 
no catalogada.

No és una espècie amb problemes de conser-
vació a Mallorca. Els descensos importants a 
algunes zones d’Espanya i Europa s’atribuei-
xen al canvi en les pràctiques agrícoles i a l’in-
crement en l’ús de productes químics a l’agri-
cultura (Molina, 2003c).

Manuel Suárez

Possible: 3 (1,57%)

Probable o Segur: 171 (89,53%)
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Gorrió barraquer
Passer montanus

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica de distribució paleàrtica 
que ocupa des del nord-oest d’Àfrica, la major 
part d’Europa fins al sud d’Escandinàvia i gran 
part d’Àsia fins al Japó per l’est. Falta a l'Índia 
i Aràbia. Ha estat introduïda a alguns llocs dels 
Estats Units, al sud d’Austràlia, Filipines i algu-
nes illes d’Indonèsia. A Europa occidental tro-
bam la subespècie nominal (Cramp i Perrins, 
1994a), que deu ser la subespècie que cria a 
les Illes Balears, tot i que no s’ha pogut certifi-
car per cap estudi, pel fet de tractar-se d’una 
espècie de recent colonització.
 El Gorrió barraquer no figura a l’anterior Atles 
(Avellà i Muñoz, 1997) per no haver-se trobat 
cap cita de cria durant el període de presa de 
dades, encara que sí apareix a l’annex amb 
les espècies que van criar amb posterioritat al 
1994. Concretament s’assenyala la presència 
d’exemplars tots els mesos de l’any a la zona 
de Consell, com a mínim a partir de desembre 
de 1995. Dins l’actual període d’estudi s’ha tro-
bat distribuït per zones agrícoles del Raiguer, 
des del Pla de Sant Jordi a les marjals de Muro 
i Sa Pobla, i per algunes zones del Pla i Llevant. 
És molt possible que la seva distribució real 
sigui més àmplia, atès que passa molt desa-
percebut entre els gorrions teuladers (Passer 
domesticus).
 
HÀBITAT
És una espècie que ocupa molts hàbitats di-
ferents al llarg de la seva distribució, però ge-

neralment zones rurals i suburbanes. El factor 
que sembla important en la seva distribució 
és la presència o absència del gorrió teulader, 
ocupant preferentment els llocs on aquest és 
absent. Allà on el Gorrió teulader no és pre-
sent, el Gorrió barraquer ocupa les zones més 
humanitzades en substitució del primer, però 
en els llocs on coincideixen les dues espècies, 
el Gorrió barraquer tendeix a ocupar zones 
rurals per criar mentre que el teulader es com-
porta com a dominant a les zones urbanes 
(Summers-Smith, 1988).
A Mallorca el trobam principalment a camps 
de fruiters i cultius herbacis de secà.

FENOLOGIA
Nidifica a Mallorca i a Eivissa, faltant com a 
reproductor a Menorca i Formentera. (GOB, 
2009). El període de cria va normalment 
d’abril a juliol per a les poblacions europees, 
allargant-se a les poblacions del sud (Cramp 
i Perrins, 1994a). Falten dades reproductives 
referents a les petites poblacions mallorqui-
nes. Se l’ha observat nidificant en construc-
cions humanes de foravila i fins i tot dins po-
bles. Probablement ho faci també en forats de 
figueres i ametlers.
A les Illes Balears se’l considera com a seden-
tari moderat a Mallorca i escàs a Eivissa. A Me-
norca és únicament un migrant rar, i no hi ha 
dades de l’espècie a Formentera. Falta infor-
mació (GOB, 2009).

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea és molt gran, amb esti-
macions mínimes de 26 milions de parelles. 
Les poblacions s’han mantingut estables o 
amb petits increments a gran part d’Europa 
durant els darrers anys, especialment als paï-
sos de l’est, però per contra ha sofert un des-
cens de fins al 20% en les seves poblacions de 
l'oest i nord-oest (Cano i Frías, 2003; BirdLife 
International, 2004). La població espanyola 
s’estima entre 3.310.000 i 5.620.000 d'exem-
plars (Carrascal i Palomino, 2008).
Des de la seva detecció com a reproductor a 
Mallorca l’any 1995, sembla que s’ha anat es-
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campant progressivament per les zones agrí-
coles de l’illa, sense arribar a ser una espècie 
molt abundant. De totes formes manquen da-
des de les tendències poblacionals a Mallorca 
i Cabrera.

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Bale-
ares: dades insuficients (DD); Catalogació: 
no catalogada.

Els descensos de la població a algunes zones 
d’Espanya, de manera similar al que s’ha ob-
servat a alguns països europeus, s’atribueix 
al canvi en les pràctiques agrícoles i a l’incre-
ment en l’ús de pesticides i herbicides que 
provoquen una disminució de la seva font 
d’aliments durant la primavera, formada per 
petits invertebrats i llavors (Cano i Frías, 2003). 
A Mallorca el principals problemes deriven del 

baix nombre de parelles nidificants i de la falta 
de coneixements que tenim sobre l’espècie, 
tot i que les amenaces principals deuen ser les 
mateixes.

Manuel Suárez

Possible: 11 (5,76%)

Probable o Segur: 22 (11,52%)
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Gorrió roquer
Petronia petronia

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica de distribució paleàrtica 
molt reduïda i fragmentada. Present princi-
palment a gran part dels països mediterranis 
del sud d’Europa i el nord d’Àfrica. A Àsia se la 
pot trobar a Iraq, Iran, els voltants de la mar 
d’Aral, parts centrals de la Xina, Mongòlia i el 
nord-oest de l’India. Es tracta d’una espècie 
ben distribuïda per la Península Ibèrica tot i 
que evita les zones de condicions eurosibe-
rianes i escasseja en el pis termomediterrani 
(Cramp i Perrins, 1994a; Cano, 2003). 
A les Illes Balears nidifica la subespècie nomi-
nal,  que està present també a la resta d’Euro-
pa (Cramp i Perrins, 1994a). A Mallorca cria de 
forma escassa i localitzada, mentre que a les 
Pitiüses és més abundant. A Formentera, pot 
observar-se arreu de l’illa. Manca com a repro-
ductor a Menorca (GOB, 2009). 
Si comparem la seva àrea de distribució geo-
gràfica a Mallorca s’ha reduït respecte del dar-
rer Atles (Avellà i Muñoz, 1997), encara que 
això podria explicar-se per una prospecció 
insuficient de l’espècie. Només s’han pogut 
obtenir cites segures de reproducció a algu-
nes zones litorals de la Marina de Llucmajor i 
alguna cita possible a zones del litoral i preli-
toral del terme municipal de Felanitx, mentre 
que a l’anterior treball es varen recollir dades 
de reproducció a l’interior de la Serra de Tra-
muntana, cap de Cala Figuera, Escorca i al límit 
municipal del litoral de Felanitx i Santanyí.

HÀBITAT
A la Mediterrània cria a les zones càlides, sovint 
rocalloses; també cria a hàbitats desèrtics i se-
midesèrtics des del nivell de la mar fins quasi 
els 5.000 m d’alçada a l’Himàlaia. Normalment 
es mou per zones amb presència de vegetació 
herbàcia ben assolellades, sense o amb poca 
cobertura arbòria, però també es pot trobar 
a conreus, pobles o a cases en runes (Cramp i 
Perrins, 1994a; Cano, 2003). A Mallorca el seu 
hàbitat típic són els penya-segats marins en-
cara que podría trobar-se a penyals interiors 
de la Serra. 

FENOLOGIA
La posta d’ous a les poblacions espanyoles 
té lloc des de finals d’abril fins a principis de 
juny. Hi ha segones postes observades a Fran-
ça a partir del mes de juliol (Cramp i Perrins, 
1994a). Manquen dades reproductives de les 
petites poblacions mallorquines. Sols hem ob-
tingut dades d’adults entrant i sortint de nius 
dins la segona setmana de maig. Tot i que pot 
nidificar a cases i forats d’arbres sols s’ha ob-
servat entrant a forats de penyals rocosos.

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea és gran, estimada en 
1.700.000 – 3.800.000 parelles. Aquestes po-
blacions s’han mantingut estables durant els 
darrers anys (BirdLife International, 2004), 
tot i que manca informació de l’evolució de 
la població espanyola, repartida per la major 
part del territori i estimada entre 825.000 i 
1.150.000 (Cano, 2003). 
A les Illes Balears és una espècie considerada 
sedentària escassa a Mallorca, moderada a 
Eivissa i abundant a Formentera. A Menorca 
és accidental (GOB, 2009). No coneixem la 
tendència de la població mallorquina, si bé les 
dades d’aquest Atles amb comparació amb 
l’anterior podrien indicar una disminució de la 
seva població als darrers anys que caldria com-
provar específicament. Com ja hem comentat 
però, i atesa la seva escassesa i baixa detecta-
bilitat, podria haver passat desapercebut.
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CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-
res: preocupació menor (LC);  Catalogació: 
d’interès especial.

Hi ha un desconeixement important d’aques-
ta espècie a Mallorca, manquen dades, llevat 
d’algunes localitats, de les principals àrees de 
reproducció, la distribució, la mida poblacio-
nal aproximada, els requeriments ecològics 
o la presència històrica. Tot plegat fa difícil 
aventurar quins problemes de conservació 
pot tenir. La intensificació de labors agrícoles, 
l’augment de l’ús de biocides i la destrucció i 
transformació de l’hàbitat -sobretot a zones 
costaneres, per la presència d’urbanitzacións 
turístiques- estan citades com algunes de les 
amenaces importants sobre l’hàbitat per a 
l’espècie (RD 439/1990). S’han observat re-
gressions d’aquesta espècie a causa de l’as-
sentament de Gorrió de passa (Passer mon-

tanus) a algunes localitats de Tenerife (Cano, 
2003).

Manuel Suárez

Possible: 3 (1,57%)

Probable o Segur: 2 (1,05%)



ATLES DELS AUCELLS NIDIFICANTS
DE MALLORCA I CABRERA, 2003-2007

256

Pinsà
Fringilla coelebs

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica fonamentalment europea, 
que ocupa quasi tot el Paleàrtic occidental 
(Cramp i Perrins, 1994a). A més de distribuïr-
se per tot el continent europeu, es troba a la 
regió macaronèsica (Madeira, Canàries i Aço-
res), nord d’Àfrica i l'Orient Mitjà i a una franja 
d’Àsia Occidental, estenent-se per Sibèra i arri-
bant fins a l'oest de Mongòlia (Purroy, 2003b). 
Existeixen poblacions introduïdes a Nova Ze-
landa i a Sudàfrica (Snow i Perrins, 1998).
Tant a la Península Ibèrica com a a les Illes Ba-
lears és present la subespècie Fringilla coelebs 
balearica (Cramp i Perrins, 1994a). 
A les Illes Balears tan sols està present com 
a reproductor a Mallorca i Menorca (GOB, 
2009). A Mallorca l'espècie es troba ben distri-
buïda per tota l'illa, encara que de forma més 
desigual a la zona est i sud de l’illa. La seva  
absència a algunes quadrícules podria ser 

deguda a la manca en aquestes d'hàbitats fo-
restals adients (corresponen a zones de grans 
extensions cerealístiques), o bé a defectes de 
prospecció.

HÀBITAT
Dins la seva àrea de distribució cria a qualse-
vol tipus de bosc, amb major preferència per 
masses amb gran cobertura vegetal, properes 
a espais oberts, ja siguin zones agrícoles o ur-
banes, bardisses, horts o jardins. Tant a la Pe-
nínsula Ibèrica com a les Illes  Balears l’espècie 
sembla estar lligada a formacions arbòries i 
arbustives (Purroy, 2003b).
A Mallorca, la majoria d’individus reproductors 
es troben molt lligats a hàbitats forestals on 
domina el pi (Pinus halepensis) i l’alzina (Quer-
cus ilex), amb un 87% de les localitzacions de 
reproducció, encara que també ocupa àrees 
limítrofes com ametllerars i garrigues d’ullas-
tre, si bé de forma molt més escassa.

FENOLOGIA
El pinsà és un fringíl·lid territorial, per la qual 
cosa els mascles utilitzen els arbres com a ta-
laies, des d'on vigilen i defensen el seu terri-
tori. Construeix el niu a les branques d'arbres 
o arbusts a una alçada mitja d'uns 4-5 metres, 
utilitzant líquens, molsa, escorça d'arbres i 
branquetes, amb els quals forma una tassa 
que revesteixen de pèl, plomes, materials ve-
getals fins, fil de teranyina, etc.
Les primeres postes tenen lloc a mitjans del 
mes de maig. Ponen de 3 a 6 ous, que incuben 
durant 12 dies (Cramp i Perrins, 1994a).  
Dins l'àrea d'estudi es desconeixen, en gran 
mesura els paràmetres reproductius de l’es-
pècie.

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea ha estat estimada en 
130.000.000-240.000.000  de parelles (Bird-
Life International, 2004), mentre que a Es-
panya l'estima més recent és de 17.500.000-
21.300.000 individus, sense comptar les 
poblacions insulars, amb una tendència en ge-
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neral creixent en els darrers 8 anys (Carrascal 
i Palomino, 2008).
El pinsà es considera com a sedentari abun-
dant a Mallorca, i moderat a  Menorca. Es 
comporta com a hivernant abundant a Mallor-
ca i a Eivissa, i hivernant moderat a Menorca 
i Formentera. És migrant abundant a l'illa de 
Mallorca i migrant moderat a la resta d'illes 
(GOB, 2009).
No hi ha a les Illes Balears dades sobre la mida 
poblacional ni sobre la seva tendència.

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-
res: preocupació menor (LC); Catalogació: 
no catalogada.

És una espècie sense problemes importants 
de conservació. És més, aquesta espècie es 
veu afavorida a gran part de la seva àrea de 

distribució per l'augment progressiu de la su-
perfície forestal (Purroy, 2003b). 
No obstant això, a nivell local els incendis fo-
restals així com la caça i tinença il·legals es 
podrien considerar possibles amenaces per a 
l'espècie.
El desconeixement de les seves tendències 
poblacionals és, tal vegada, el major problema 
a les Illes Balears. 

Cati Artigues

Possible: 4 (2,09%)

Probable o Segur: 140 (73,30%)



ATLES DELS AUCELLS NIDIFICANTS
DE MALLORCA I CABRERA, 2003-2007

258

Gafarró
Serinus serinus

DISTRIBUCIÓ
Espècie monotípica de distribució paleàrtica 
occidental. La seva distribució és típicament 
circummediterrània, encara que en els darrers 
cent anys s’ha anat ampliant cap a Europa 
Central i sud d’Escandinàvia, i per l’est cap a 
Rússia i Àsia Menor (Cramp i Perrins, 1994a). 
A Espanya és una espècie amplament distribu-
ïda que ocupa a la vegada els dos arxipèlags 
(Serrano i García-Villanueva, 2003).
A Balears cria a Mallorca, Eivissa i Formentera, 
i manca com a reproductor a Menorca (GOB, 
2009).
Es distribueix de forma homogènia per tota 
l’illa de Mallorca. És present en un 16% més 
de quadrícules que en l’anterior Atles (Avellà 
i Muñoz, 1997), tot i que podria  ser a causa 
d'errades en el mostreig, més que a un aug-
ment real en el seu rang de distribució. 

Hi ha dades de cria ocasional al 1996 i 1998 a 
Cabrera (López-Jurado i González, 2001), tot i 
que no ha estat detectada com a nidificant en 
el present període d’estudi.

HÀBITAT
Es presenta fonamentalment a hàbitats oberts 
amb arbres, des de formacions boscoses poc 
denses de pinar, a garrigues i a zones de con-
reu arbrat més o manco colonitzat per forma-
cions vegetals naturals. Independentment de 
l’hàbitat, un factor clau en la reproducció és 
la presència de vegetació arvense (Serrano i 
Garcia-Villanueva, 2003).
Tot i que a Mallorca sembla estar present a 
tots els hàbitats amb una mica de vegetació 
arbòria o  arbustiva, selecciona principalment 
els pinars (el 44% de les deteccions), així com 
els cultius arborats de secà i les garrigues. Els 
dos darrers suposaren un 34% de les localitza-
cions de l’espècie.

FENOLOGIA
Nidifica a arbres o arbusts, utilitzant sobre-
tot l’ullastre (Olea europaea var. sylvestris), el 
pi (Pinus halepensis) i l’alzina (Quercus ilex). 
Ponen de 3 a 5 ous i la incubació és d’uns 13 
dies (Avellà i Muñoz, 1997). S’han detectat  
femelles amb placa incubatriu a partir del 18 
d’abril i els  primers joves entre l'11 i el 17 de 
maig (Martínez i Suárez, 2010), amb dades aï-
llades de postes primerenques al març (GOB, 
1986-2008).
S’han trobat nius amb ous  des de finals de 
març (GOB, 1986-2008) fins a finals de  juny  
(Avellà i Muñoz, 1997) lo que podria indicar 
que algunes parelles realitzen segones postes  
almenys en els  anys més favorables. Nius amb 
polls han estat observats  fins i tot en els pri-
mers dies d’agost (Avellà i Muñoz, 1997), si bé 
és normal que l’eclosió dels ous es produeixi 
entre finals d'abril i fins a finals de juny. 
Dins l’àrea d’estudi es desconeixen alguns 
detalls sobre la productivitat i l’ èxit reproduc-
tor.
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POBLACIÓ I TENDÈNCIA
S’estima un nombre d’entre 8.300.000 i 
20.000.000 de parelles a Europa, amb una ten-
dència estable (Birdlife International, 2004). A 
una estima feta l’any 1992 les poblacions d’Es-
panya es trobaven entre 4.100.000 i 6.600.000 
parelles (Purroy, 1997a), si bé un cens més re-
cent de 2004-2006, dóna xifres d’entre 32.7 i 
38.8 milions d’exemplars, sense censar les  po-
blacions de Balears, essent la tendència de la 
població peninsular decreixent  en els últims 8 
anys  (Carrascal i Palomino, 2008).
A les Illes Balears se’l considera sedentari, hi-
vernant i migrant abundant a Mallorca i Eivissa 
i hivernant i migrant escàs a Menorca (GOB, 
2009). 
Es desconeixen les mides poblacionals i les 
tendències de l’espècie dins  l’àrea d’estudi. 

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-
res: preocupació menor (LC); Catalogació: 
no catalogada.

La principal amenaça de l’espècie és la captura 
il·legal amb filats i visc per a la tinença en cap-
tivitat. La desaparició de guarets, de plantes 
arvenses i l’aplicació d’herbicides en les pràcti-
ques d’agricultura intensiva, en poden ser una 
amenaça (Serrano i García-Villanueva, 2003).

Rafel Mas

Possible: 3 (1,57%)

Probable o Segur: 172 (90,05%)
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Verderol
Carduelis chloris

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica de distribució paleàrtico 
occidental (Cramp, i Perrins, 1994). Ha estat 
introduïda a les Illes Açores, algunes zones 
d’Austràlia, Nova Zelanda i Argentina (BirdLife 
International, 2004).
A les Illes Balears, es presenta la subespècie 
aurantiiventris (Cramp i Perrins, 1994a). Es dis-
tribueix per totes les illes majors com a repro-
ductor. A Mallorca i Cabrera ocupa de forma 
extensa i homogènia la immensa majoria de 
les quadrícules.
Augmenten lleugerament les quadrícules 
ocupades per l’espècie respecte de l’anterior 
Atles (Avellà i Muñoz, 1997), si bé això podria 
deure’s a errors de mostreig en l’anterior Atles 
més que no a un augment en el seu rang de 
distribució.

HÀBITAT
A la major part de la seva àrea de distribució, 
el verderol es reprodueix a tot tipus d’hàbitats 
a l’empara d’àrees arbrades obertes o boscs 
poc densos i també ocupa zones arbustives 
incloent parcs i jardins a zones urbanes. L’ac-
tivitat humana deu haver afavorit l’espècie 
creant multitud d'ambients heterogenis on 
l’espècie pot nidificar (Cramp i Perrins, 1994; 
Herrando, 2004). 
Tant a Mallorca com a Cabrera mostra clares 
preferències pels fruiters de secà i els pinars 
de pi blanc. Aquests dos hàbitats suposen el 
62% de les localitzacions realitzades a Mallorca 
durant el present  treball, tot i que està pre-
sent també, en menor mesura, a gairebé tots 
els hàbitats mostrejats, fins i tot a zones hu-
mides.
S’han observat nius a espècies d’arbres diver-
sos, con tamarells (Tamarix sp.), xiprés (Cu-
pressus sempervirens) o lledoner (Celtis aus-
tralis).

FENOLOGIA
A començaments d’abril ja hi ha multitud de 
mascles cantant i les primeres femelles amb 
placa incubatriu s’han detectat a partir del 
17 d’abril, el que ens indicaria que la posta es 
dóna a partir de la segona setmana d’abril, 
segons les dades obtingudes a les estacions 
d’anellament d’esforç constant (Martínez i 
Suárez, 2010). Els  primers polls es detecten en 
la primera setmana del mes de maig (Avellà i 
Muñoz, 1997). Falta informació sobre la biolo-
gia reproductiva de l’espècie.

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
A Europa, s’ha estimat en poc més de 
14.000.000 de parelles (BirdLife International 
2004). L’estima que es va fer per a Espanya a 
l’any 1992 va ser d’entre 1.060.000 i 3.600.000 
parelles  (Purroy, 1997a). Seguiments més 
recents a la Península Ibèrica destaquen una 
població d’entre 15.500.000 i 18.300.000 
d'exemplars, unes dades molt superiors a les 
de 1992 (Carrascal i Palomino, 2008) però es 
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desconeix la tendència real de l’espècie (Bird-
Life International 2004).
Es considera com a sedentari abundant a Ma-
llorca, Eivissa i Formentera, hivernant i migrant 
abundant a Mallorca i sedentari, hivernant i 
migrant moderat a Menorca (GOB, 2009).
Es desconeixen tant les mides poblacionals 
com les tendències d’aquestes poblacions.

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-
res: preocupació menor (LC); Catalogació: 
no catalogada.  

La captura il·legal de verderols amb filats i 
visc per la tinença en captivitat per part dels 
aucellaires pot ser una de les amenaces per a 
l’espècie. Tot i que aquesta activitat està regu-
lada i per tant podria ser sostenible, existeix 

un important mercat no controlat de captura i 
venda d’exemplars a Mallorca.
Altres impactes que podrien ser importants i 
suposar una amenaça per a l’espècie estarien 
relacionats amb l’ús d’insecticides i herbicides, 
no directament, sinó des del punt que poden 
suposar una reducció de les seves fonts d’ali-
ment (Herrando, 2004).

Rafel Mas

Probable o Segur: 172 (90,05%)

Possible: 2 (1,05%)
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Cadernera
Carduelis carduelis

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica d’ampla distribució per tot 
el Paleàrtic occidental, sent més escassa en la 
zona oriental d’aquesta regió geogràfica. Hi 
ha poblacions introduïdes per l’home a diver-
sos llocs del món com Austràlia, diverses àrees 
d’Amèrica i a algunes Illes Atlàntiques (Hage-
meijer i Blair, 1997; Snow i Perrins, 1998).
Cria ben distribuïda per tot l’arxipèlag Balear 
on és present, durant l’època de reproducció, 
la subespècie parva, la mateixa que es troba 
a la península (Cramp i Perrins, 1994a). Von 
Jordans va descriure el 1923 la subespècie pro-
peparva per a Mallorca (Tellería et al., 1999), 
però actualment no està acceptada.
Tant a Mallorca com a Cabrera es distribueix 
de forma uniforme per tota l’àrea de mos-
treig, mancant tan sols en els illots més petits 
de l’arxipèlag de Cabrera.

No s’han trobat diferències significatives en 
l’ocupació de l’àrea d’estudi respecte de l’an-
terior Atles (Avellà i Muñoz, 1997).

HÀBITAT
Selecciona preferentment formacions fores-
tals poc denses o de matollar alt, pinars joves 
o esclarissats i marges de pinar amb garrigues 
i conreus. També cria a conreus arbrats i plan-
tacions de fruiters. Així mateix sol freqüentar 
medis humanitzats tant a ambients urbans 
com rurals on ocupa parcs, jardins i horts (Car-
rera, 2003).
A la Península Ibèrica sembla triar els boscos 
esclerofil·les abans que d’altres formacions ar-
bòries (Carrera, 2003), mentre que a Mallorca 
i Cabrera el pinar, els fruiters de secà i les garri-
gues suposen el 75% de les deteccions realitza-
des, tot i que la selecció de l’hàbitat està molt 
influïda per la presència de plantes herbàcies 
i ruderals, les llavors de les quals li serveixen 
d’aliment.

FENOLOGIA
A Mallorca les primeres femelles amb placa in-
cubatriu s’han detectat a partir del 30 d’abril i 
els primers joves s’han observat a partir del 12 
de maig, segons les dades obtingudes a les es-
tacions d’anellament d’esforç constant (Mar-
tínez i Suárez, 2010), tot i així sembla ser que 
es detecten reproduccions aïllades anteriors a 
aquestes dates almanco alguns anys, tal i com 
es desprèn de les dades obtingudes a l’ante-
rior Atles, segons el qual es detecta presèn-
cia de polls ja a partir de la primera setmana 
d’abril (Avellà i Muñoz, 1997).

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
L’estima de la població europea dóna entre 
12.000.000 i 29.000.000 milions de parelles re-
productores (BirdLife International, 2004). La 
població espanyola l’any 1992 va ser estimada 
entre 800.000 i 2.900.000 parelles (Purroy, 
1997b), mentre que seguiments més actualit-
zats estimen la població de caderneres entre 
31 i 38 milions d’individus, tan sols a la Penín-
sula Ibèrica (Carrera, 2003).
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És una espècie sedentària i abundant a tot l’ar-
xipèlag balear essent un hivernant i migrant 
escàs a Mallorca, hivernant abundant i mi-
grant moderat a Eivissa, i hivernant i migrant 
moderat a Menorca (GOB, 2009).
Tot i ser una espècie abundant, es desconeix 
tant la població com les tendències de l’espè-
cie a l’àrea d’estudi.

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-
res: preocupació menor (LC); Catalogació: 
no catalogada.  

La principal amenaça de l’espècie és la captura 
il·legal amb filats i visc per a la tinença en cap-
tivitat. Aquesta activitat està regulada, però hi 
ha un important mercat no controlat de cap-
tura i venda d’exemplars a Mallorca.

La disminució de plantes ruderals a causa de 
l’ús intensiu d’herbicides pot suposar també 
una amenaça a determinades àrees agrícoles 
(Carrera, 2003).

Rafel Mas

Possible: 10 (5,24%)

Probable o Segur: 166 (86,91%)
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Passerell
Carduelis cannabina

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica de distribució principalment 
euroturquestana que ocupa tota Europa ex-
cepte el nord de la península escandinava, 
Escòcia i Rússia boreal. S’estén al sud per una 
estreta franja de la cornisa magrebina i les illes 
Canàries (Cramp i Perrins, 1994a).
A Espanya ocupa pràcticament tota la super-
fície, incloent-hi els dos arxipèlags  (Borrás i 
Senar, 2003a). 
A les Balears cria a totes les illes majors (GOB, 
2009), trobant-se ben distribuït a Mallorca i 
Cabrera llevat dels llocs de major altitud de la 
Serra de Tramuntana, encara que és possible 
que algunes de les quadrícules on no és pre-
sent dins el mapa pugui ser a causa d'un mos-
tratge insuficient.
La seva distribució és bàsicament la de l’ante-
rior Atles (Avellà i Muñoz, 1997) i les diferènci-
es poden ser més per mor de l’ús de metodo-

logies distintes que no a una expansió real de 
l’espècie.

HÀBITAT
Aquesta espècie mostra preferència per zo-
nes amb poca cobertura forestal, preferint 
zones de garriga i matollar i boscos joves i es-
clarissats. Necessita zones de vegetació rude-
ral i arvense per alimentar-se (Cramp i Perrins, 
1994a). 
A Mallorca i Cabrera, mostra preferències per 
les àrees de garriga arbustiva (31% de les loca-
litzacions), triant també els fruiters de secà 
(25% dels contactes) i els pinars (24%) com a 
hàbitats preferents.
No obstant això, es presenta en major o me-
nor mesura a quasi tots els hàbitats mostre-
jats per a aquest Atles.

FENOLOGIA
El niu és una petita tassa d’herba i molsa re-
vestida de llana i pèl (Harrison, 1983) i dins 
l’àrea d’estudi mostra preferències per ubicar-
lo a arbusts i espècies vegetals de poca alçada, 
sovint prop de terra, i utilitzant normalment 
la mata Pistacia lentiscus amb aquesta finalitat 
(Avellà i Muñoz, 1997).
Les primeres femelles amb placa incubatriu 
desenvolupada, és a dir, aquelles que estan 
en període d’incubació, s’han detectat a partir 
del 17 de maig i els primers joves que han sor-
tit del niu s’han registrat en la mateixa data, 
segons les dades obtingudes a les estacions 
d’anellament (Martínez i Suárez, 2010). Tot i 
això, semblen donar-se postes primerenques 
des de mitjans d’abril i es troben nius amb ous 
fins a primers de juliol (Avellà i Muñoz, 1997), 
cosa que podria indicar que almenys una part 
de la població realitza segones postes.
Es desconeixen en gran mesura alguns parà-
metres reproductius de l’espècie.

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
Les poblacions europees s’han estimat entre 
10.000.000 i 28.000.000 de parelles reproduc-
tores. Aquestes poblacions semblen mostrar 
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una lleugera disminució  als darrers anys (Bird-
Life International, 2004). A Espanya s’estimen 
entre 19.500.000 i 23.000.000 d’individus, 
amb una tendència que sembla estable en els 
darrers 10 anys (Carrascal i Palomino, 2008).
A les Illes Balears, es considera com a sedenta-
ri abundant a Mallorca, Eivissa i Formentera i 
moderat a Menorca, hivernant i migrant abun-
dant a Mallorca i com a hivernant i migrant 
moderat a Menorca (GOB, 2009). 
No es coneixen ni la mida de la població ni les 
seves tendències en l’àrea d’estudi.

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-
res: preocupació menor (LC); Catalogació: 
no catalogada. 

L’espècie pot veure’s afectada de manera in-
directa per l’ús de biocides i herbicides utilit-

zats en l’agricultura intensiva que eliminen las 
plantes arvenses i ruderals de les quals s’ali-
menta. L’abandonament de les pràctiques tra-
dicionals en l’agricultura i l’eliminació de gua-
ret poden influir negativament en la població. 
La caça il·legal encara és important a alguns 
punts d’Espanya (Borrás i Senar, 2003a) i, en-
cara que a les Balears sembla haver disminuït, 
segueix essent un problema per a l’espècie.

Rafel Mas

Possible: 20 (10,47%)

Probable o Segur: 146 (76,44%)
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Trencapinyons
Loxia curvirostra

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica d’àmplia distribució holàrti-
ca i paleàrtica, molt lligada als boscos de coní-
feres. Ocupa grans àrees a l’Himàlaia, Pamir, 
Mongòlia i bona part del Pacífic d’Amèrica del 
Nord. A Europa ocupa grans àrees disperses, 
des del nord d’Escòcia fins a Turquia, amb 
una important presència a la Península Ibèri-
ca. També es troba a punts aïllats del Magrib. 
Aquesta espècie presenta importants movi-
ments de dispersió i irrupcions periòdiques 
(Cramp i Perrins, 1994a). 
A Espanya es distribueix principalment per les 
vessants est i nord-est, incloent les Illes Ba-
lears i de forma molt més escassa i dispersa 
pel centre i vessant cantàbrica de la península 
(Borrás i Senar, 2003b).
A les Illes Balears hi cria una subespècie endè-
mica L. c. balearica (Cramp i Perrins, 1994a), 
que es distribueix principalment en els pinars 

i boscos mixtos amb coníferes de la Serra de 
Tramuntana i de la península de Llevant. De 
manera més dispersa per la resta de l’illa fal-
tant en la franja central de Mallorca.
Si es compara amb l’anterior Atles (Avellà i 
Muñoz, 1997), hi ha un augment d’un 25.8 % de 
territori on hi ha hagut detecció d’alguna dada 
de cria, si bé aquest fet podria estar motivat 
més per la metodologia emprada que per un 
augment real en la seva distribució.
Així i tot no està present en algunes de les 
quadrícules 10x10 en què sí es va detectar la 
seva reproducció a l’anterior Atles, fet que 
podria estar motivat pels moviments erràtics 
d’alimentació propis d’aquesta espècie.
No es presenta a Cabrera com a reproductor 
malgrat la presència de pinars en bon estat, 
el que podria indicar que els moviments de la 
població balear són molt reduïts.

HÀBITAT
Aucell forestal típic de les àrees on abunden 
els avets Picea sp. també viu, en menor me-
sura, a zones de pi Pinus sp. (Cramp i Perrins, 
1994a).  
A les Balears depenen exclusivament dels 
pinars de pi blanc Pinus halepensis, on es re-
alitzen el 82% dels registres, sent la resta d’ob-
servacions d’altres hàbitats, en zones de bos-
quets mixtos on està present el pi en major o 
menor mesura.

FENOLOGIA
Fa el niu a pins, a una altura considerable. És 
una tassa feta de branquetes de pi, herba, lí-
quens, llana, folrada interiorment amb materi-
al més fi: pèl, plomes, brins d’herba...  
La posta consta d’entre 2 i 5 ous  que són co-
vats entre 13 i 16 dies. Els polls ja volen als 17-
22 dies. La temporada de cria és molt variable, 
podent-se observar joves a partir del gener, 
depenent gairebé en exclusiva de l’explosió 
de pinyons (Harrison, 1983).
Durant la realització d’aquest Atles s’han de-
tectat joves cuacurts en la majoria dels mesos 
de l’any, fins i tot aquells purament hivernals 
des de novembre a febrer.
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POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea s’ha xifrat entre 5.8 i 13 
milions de parelles (BirdLife International, 
2004), mentre que la població espanyola ha 
estat estimada en 140.000-190.000 parelles, 
si bé els seus efectius són difícils de censar a 
causa dels moviments erràtics propis d’aques-
ta espècie (Purroy, 1997a; BirdLife Internatio-
nal, 2004).
Es comporta com a sedentari abundant a Ma-
llorca, sedentari moderat a Eivissa i és espècie 
accidental a Menorca i a Formentera  (GOB, 
2009).
No es coneixen dades sobre la mida de les se-
ves poblacions ni les seves tendències.

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-

res: preocupació menor (LC); Catalogació: 
d’interès especial.

Com a moltes altres espècies forestals, la 
desaparició de conreus que acaben transfor-
mant-se en pinars pot beneficiar-la en part. No 
obstant, el fet de ser una espècie les poblaci-
ons de la qual són molt fluctuants impedeix 
analitzar l’estat de conservació. Els incendis 
forestals i la caça abusiva són factors negatius 
que es donen en determinades àrees (Borrás 
i Senar, 2003b).

Pere Vicens

Possible: 35 (18,32%)

Probable o Segur: 62 (32,46%)
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Sól·lera boscana
Emberiza cirlus

DISTRIBUCIÓ
Espècie monotípica que té una distribució 
quasi exclusivament europea, especialment 
mediterrània. La població no europea es troba 
al Marroc, Algèria i la part asiàtica de Turquia 
(Cramp i Perrins, 1994b). La població europea 
representa més del 95% de la població mundial 
i es troba principalment a França, Itàlia, Croà-
cia i Espanya (Birdlife International, 2004).
A Espanya es distribueix sobretot pel nord i 
per la costa mediterrània, sent més escàs i ir-
regular a la meitat sud de la península. No està 
present a l’arxipèlag canari (Infante, 2003b).
A les Balears és present com a reproductor 
a Mallorca i a Eivissa, faltant a les altres dues 
illes (GOB, 2009). A Mallorca és una espècie 
ben distribuïda, només absent al centre de 
l’illa i a la marina de Llucmajor, presentant una 
distribució similar a la de l'anterior Atles (Ave-
llà i Muñoz, 1997).

No està present com a reproductor a l’arxipè-
lag de Cabrera.

HÀBITAT
A la península ocupa un ampli ventall d’hà-
bitats i és abundant als boscos caducifolis i 
formacions d’arbres amb clarianes (Infante, 
2003)
A Mallorca es troba a tres hàbitats fonamen-
talment. Per una banda els camps de conreu 
arbrats, també es abundant als pinars i final-
ment es presenta també de forma important 
a la garriga. Entre aquests tres hàbitats s’han 
trobat el 86% de les localitzacions que s’han 
fet. Sembla que no li agraden els hàbitats hu-
manitzats ni aquells sense una cobertura ar-
bustiva o arbòria mínima. Es desconeixen gran 
part dels usos i selecció d’hàbitat de l’espècie, 
tant en l’època reproductora com hivernal.

FENOLOGIA
Construeix el niu en forma de tassa a petits ar-
busts i arbres baixos, normalment a baixa al-
tura, rarament a terra (Avellà i Muñoz, 1997).
A Mallorca les primeres postes comencen a fi-
nals d’abril, tot i que la major part es donen els 
mesos de maig i principis de juny. Els primers 
joves surten del niu a començaments de juny i 
s’observen durant tot aquest mes. Hi ha sego-
nes postes a finals de juny i principis de juliol 
segons es desprèn de les dades de femelles 
amb placa incubatriu obtingudes a les estaci-
ons d’anellament d’esforç constant (Martínez 
i Suárez, 2010).
Se desconeixen en gran part els paràmetres 
reproductius de l’espècie a l’àrea d’estudi.

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea està estimada en un mí-
nim de 2 milions de parelles reproductores. 
Aquesta població reproductora es manté es-
table o amb increments a alguns països com 
França o Croàcia, que tenen una part impor-
tant de la població (Birdlife International, 
2004). A Espanya s’estima una població entre 
2.5 i 3.3 milions d’exemplars, sense tenir en 
compte la població de les Illes Balears, amb 
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una tendència que sembla estable els darrers 
10 anys (Infante, 2003; Carrascal i Palomino, 
2008).
A les Illes Balears, és considerada sedentària 
moderada a Mallorca i escassa a Eivissa. A Me-
norca és accidental i no ha estat citada a For-
mentera (GOB, 2009).
No es coneix ni la població ni la tendència 
d’aquesta població mallorquina ni tampoc a 
nivell balear.

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-
res: preocupació menor (LC); Catalogació: 
d’interès especial.

No hi ha estudis sobre els problemes que 
afecten a aquesta espècie a les Balears ni a Es-
panya. A Anglaterra els principals problemes 
venen derivats de la pèrdua d’aliment durant 

l’hivern, l’ús d’insecticides durant la reproduc-
ció, pèrdua d’hàbitat i per les molèsties huma-
nes (Infante, 2003).
Seria desitjable realitzar estudis d’hàbitats ja 
que els darrers anys s’estan produint canvis a 
gran velocitat dels ecosistemes agropecuaris, 
tant per l’abandonament de l’agricultura com 
per la mecanització i el progressiu canvi en les 
espècies cultivades.

Manuel Suárez

Possible: 9 (4,71%)

Probable o Segur: 108 (56,54%)



ATLES DELS AUCELLS NIDIFICANTS
DE MALLORCA I CABRERA, 2003-2007

270

Hortolà de canyet
Emberiza schoeniclus

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica d’ampla distribució per tot 
el Paleàrtic, des de la Península Ibèrica fins a la 
Xina, sent més escassa en les àrees del Medi-
terrani (Cramp i Perrins, 1994b). 
A Espanya hi crien dues subespècies, Emberiza 
schoeniclus lusitanica, de distribució cantàbri-
co-atlàntica i E.s. witherbyi que cria a la zona 
mediterrània de la Península Ibèrica, el sud-
est de França i a les Illes Balears (Steinbacher, 
1930; Byers et al., 1995).
El Parc Natural de s’Albufera, al nord de Ma-
llorca, és l’única localitat de cria coneguda a 
les Balears.

HÀBITAT
Espècie estretament lligada a zones humides, 
especialment influenciada la seva distribució 
per la presència de canyet (Phragmites austra-
lis), sesquera (Cladium mariscus) i joncs (Jun-
cus maritimus) de cert port, juntament amb 
zones obertes (zones de cultiu o praderies i 
llacunes) (Belda et al., 2007). 
No obstant, es desconeixen gran part dels 
usos i selecció d’hàbitat de l’espècie, tant en 
l’època reproductora com hivernal (Riddiford, 
2007; Martínez, 2007).

FENOLOGIA
Construeix el niu en forma de tassa a terra o 
molt a prop, dins el canyet o, més general-
ment, en el seu entorn (Avellà i Muñoz, 1997; 
Atienza i Copete, 2003).

Les primeres postes comencen entre la prime-
ra i segona desena d’abril i algunes parelles 
podrien realitzar segones postes a finals de 
maig o principis de juny, segons les dades ob-
tingudes a les estacions d’anellament d’esforç 
constant (Martínez i Suárez, 2010). 
Aspectes com l’èxit reproductiu o la produc-
tivitat són desconeguts actualment per a la 
subespècie witherbyi.

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població reproductora espanyola s’esti-
ma en 319–431 parelles, de les quals 254–360 
pertanyen a la subespècie witherbyi (Atienza, 
2006).
Aquesta espècie presenta un marcat declivi a 
tota la seva àrea de distribució, molt més acu-
sat en les subespècies de distribució mediter-
rània. A Mallorca presenta descensos en els 
darrers 20 anys d’entre el 70% i el 95% (Atienza, 
2006; Riddiford, 2007).
A les Illes Balears és considerat com a migrant 
i hivernant entre moderat i rar (subespècie no-
minal) a totes les illes excepte a Formentera, 
on no se'n tenen dades, i sedentari escàs (sub-
espècie witherbyi) a Mallorca (GOB, 2009).
Un cens realitzat l’any 2007 al Parc Natural de 
s’Albufera, l’única localitat de cria coneguda, 
va donar xifres de 22 mascles cantors i esti-
mes màximes d’únicament 25–30 parelles. Tot 
i això, es pot considerar la població reproduc-
tora mallorquina com la tercera més important 
d’Espanya (Atienza, 2006; Martínez, 2007).
Les diferències d’ocupació de territori entre 
l’anterior Atles (Avellà i Muñoz, 1997) i el pre-
sent vénen donades segurament per la inclu-
sió d’hivernants o migrants tardans al primer 
d’ells. 

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: en perill (EN); Libro 
Rojo de los Vertebrados de las Baleares: en 
perill crític (CR); Catalogació: vulnerable.
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L’espècie sembla utilitzar únicament dos hà-
bitats, amb greus problemes de conservació 
i múltiples amenaces, com són les zones hu-
mides durant l’època reproductora i els camps 
de conreu durant l’hivern. 
Els canvis en la gestió del canyet (pastura, 
disminució dels incendis, salinització de les 
aigües) i la intensificació i mecanització de 
l’agricultura (falta de voreres amb flora arven-
se, ús d’insecticides i biocides) semblen ser les 
principals causes de l’acusat declivi de l’espè-
cie durant els darrers 20 anys, tant a Mallorca 
com a la Península Ibèrica (Atienza i Copete, 
2003). 
En alguns treballs i censos, ja es preveu la seva 
extinció si no desapareixen les causes que es-
tan provocant aquesta baixada de la població 
(Atienza, 2006, Viada, 2006).

José Luis Martínez

Possible: 1 (0,52%)

Probable o Segur: 1 (0,52%)
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Sól·lera
Emberiza calandra

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica que nidifica a la major part 
de les zones temperades del Paleàrtic occiden-
tal. Mostra molt poca variació; les poblacions 
europees i africanes s’inclouen a la subespècie 
nominal. Al sud de la Mediterrània solament es 
troba al Magrib, estenent-se cap a l’Afganistan 
i el Turquestan. Essencialment sedentària, les 
poblacions més septentrionals fan petits des-
plaçaments hivernals cap a zones meridionals 
més temperades (Cramp i Perrins, 1994b).
A Espanya es distribueix per tota la penínsu-
la, amb l’excepció de les àrees més abruptes 
dels Pirineus i de la serralada Cantàbrica, ocu-
pant també els dos arxipèlags (Estrada i Orta, 
2003).
Se presenta com a reproductor a les quatre 
illes grans (GOB, 2009) on es habitual i local-
ment molt comuna, al Pla de Mallorca.

A Mallorca únicament falta com a reproductor 
a la Serra de Tramuntana i tampoc cria a l'arxi-
pèlag de Cabrera.
L’ocupació de Mallorca que hem pogut cons-
tatar durant la realització d’aquest Atles és 
molt similar al trobat a l’anterior (Avellà i 
Muñoz, 1997).

HÀBITAT
Espècie associada majoritàriament a hàbitats 
oberts i cultius herbacis, però també entra 
en baixes densitats en ambients erms i mato-
llars. (Cramps i Perrins, 1994b; Estrada i Orta, 
2003). 
A Mallorca ocupa bàsicament, i en elevades 
densitats, zones conrades amb arbres fruiters 
de secà (ametllers, figueres, garrovers) i zones 
de cultiu cerealista amb presència d’arbres 
o posadors, que varen suposar el 75% de les 
localitzacions. Ocasionalment se la pot trobar 
criant a garrigues esclarissades.
Als pinars es pot trobar a les zones perifèri-
ques dels boscos o a clarianes més o menys 
extenses dins del mateix bosc.

FENOLOGIA
Tot i que els primers cants territorials ja es 
poden sentir a finals de gener, les primeres 
postes s’han trobat durant la segona setmana 
d’abril i s’observen fins al final de la primera 
quinzena de juny. Els primers joves apareixen 
a la primera setmana de maig i s’observen fins 
a la darrera de juny. 
Majoritàriament el niu el situa en terra, però a 
vegades també empra arbres baixos i arbus-
tos, i és una tassa d’herbes i arrels, folrada a 
l’interior de pèls i material vegetal més fi. Pon 
entre 4 i 6 ous que cova (solament la feme-
lla) entre 12 i 14 dies. Els joves ja volen als 10-12 
dies (Harrison, 1983; Avellà i Muñoz, 1997).

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea està estimada entre 7.9 i 
22 milions de parelles reproductores (BirdLife 
International, 2004), mentre que la població 
espanyola es troba entre els 20 i els 24 milions 
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d’exemplars, sense tenir en compte les pobla-
cions insulars (Carrascal i Palomino, 2008).
A les Balears és un sedentari entre escàs i 
abundant segons les diferents illes (GOB, 
2009), amb probables entrades irregulars de 
migrants i hivernants.
No es coneixen els paràmetres poblacionals 
de l’espècie a les Illes Balears ni tampoc la 
seva tendència.
No obstant, tendències estimades per a la 
població espanyola reflecteixen un descens 
mitjà del 2.7% entre 1998 i 2006 (Carrascal i Pa-
lomino, 2008).

CONSERVACIÓ I AMENACES.
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Balea-
res: preocupació menor (LC); Catalogació: 
no catalogada.

Un problema a llarg termini podria ser la trans-
formació de l’hàbitat generada per l’abandó 
de les pràctiques agrícoles tradicionals, ja sia 
per la colonització de les terres marginals per 
part de la vegetació forestal, per l’eliminació 
de les voreres i bardisses, per l’augment dels 
monocultius sense acompanyament arbrat de 
secà, per la manca de guarets, etc (Estrada i 
Orta, 2003).
Alguns autors assenyalen la falta de terres 
sense sembrar, la recollida ràpida de la sega, 
així com també que es llauren molt aviat els 
camps de cereals, com un problema impor-
tant que afecta directament en la mortalitat 
postreproductora de l’espècie ja que l'obliga 
a realitzar moviments de recerca d’hàbitats 
adequats (Estrada i Orta, 2003).

Xavier Morell

Possible: 4 (2,09%)

Probable o Segur: 138 (72,25%)
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Puput, Upupa epops. Dibuix: Cati Artigues.
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10. Espècies exòtiques

 Al llarg del període d'estudi s'ha confirmat la reproducció a Mallorca d'un grup d'espè-
cies que aquí es troben fora de la seva àrea de distribució natural. A continuació es revisen de 
forma més breu.

Cotorra de cap gris, Myiopsitta monachus. Foto: Juan J. Bazán.
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Oca d’Egipte
Alopochen aegyptiacus

DISTRIBUCIÓ
Espècie africana que ocupa quasi tot el con-
tinent des del desert del Sàhara cap a avall i 
també la vall del Nil fins quasi la Mediterrània. 
Hi ha petites poblacions nidificants a punts 
d’Europa (Gran Bretanya, Alemanya, Bèlgica, 
Holanda i França) descendents d’exemplars 
introduïts (Del Hoyo et al., 1992).
A Espanya hi ha unes poques cites, algunes 
d’aus caçades, probablement totes d’aus es-
capades o de les poblacions que crien per Eu-
ropa. Ha criat a Barcelona (Clavell i Fernández-
Ordónez, 2004; Diaz, et al., 1996).
A les Balears és considerada com a exòtica a 
la categoria E (GOB, 2009). Al Parc Natural de 
s’Albufera una parella es va establir des del 
2001 al 2004 (arxius el Parc Natural de s’Albu-
fera).

HÀBITAT
A la seva zona original habita zones d’aigües 
interiors dolces, habitualment a voreres de 
rius i llacs (Cramp i Simmons, 1977). A Mallor-
ca, la parella que es va reproduir ocupava bà-
sicament les àrees pasturades d’aigües dolces 
del centre del Parc Natural de s’Albufera (ar-
xius el Parc Natural de s’Albufera).

FENOLOGIA
La parella de s’Albufera va criar als mesos 
d’abril, maig i juny amb 7, 2 i 6 polls respecti-
vament (arxius el Parc Natural de s’Albufera). 
Fa el niu dins forats d’arbres o amagats baix 
arbusts, roques o altres refugis naturals. El niu 

és una plataforma vegetal folrada amb plo-
missó. Pon entre 5 i 12 ous i els polls neixen 
després d’una incubació de 28 a 30 dies, vo-
lant als 60-75 dies (Del Hoyo et al., 1992).

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
L’espècie ha estat avaluada mundialment en 
uns 210.000 - 530.000 exemplars (Wetlands 
International, 2002). La parella de s’Albufera 
va criar amb èxit als anys 2001, 2003 i 2004. 
Des d’ençà no s’han tornat a citar (arxius del 
Parc Natural de s’Albufera).

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada; Libro 
Rojo de los Vertebrados de las Baleares: no 
avaluada; Catalogació: no catalogada.

No amenaçada a nivell global. A Mallorca està 
sotmesa a control per tractar-se d’una espècie 
exòtica.

Pere Vicens

Possible: 0

Probable o Segur: 1 (0,52%)
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Ànnera muda
Cairina moschata

DISTRIBUCIÓ
Espècie monotípica que en estat salvatge ori-
ginal es distribueix per América tropical, des 
del sud de Mèxic fins a l’est del Perú i nord de 
l’Uruguai (Del Hoyo et al., 1992).
A Balears cria de forma irregular a petites zo-
nes humides de Mallorca.

HÀBITAT
L’hàbitat natural d’aquesta espècie a Amèrica 
són zones humides, llacunes o rius a llocs amb 
una gran cobertura forestal, normalment a 
selves a quotes baixes (Del Hoyo et al., 1992). 
Com es tracta d’una espècie molt modificada 
genèticament com a animal de granja, la pre-
sència d’exemplars domèstics escapats es pot 
donar a qualsevol zona humida sense els re-
queriments de les poblacions salvatges, fins i 
tot s’ha comprovat la cria a Mallorca a petites 
llacunes artificials de pocs metres de diàmetre 
(Cristina Fiol, com. pers.)

FENOLOGIA
Com a animal domèstic, el període de cria es 
molt variable, criant a diferents èpoques de 
l’any, tot i que preferiblement durant la prima-
vera i l’estiu.
Hibrida fàcilment amb altres espècies d’anà-
tides, especialment amb collverd Anas platyr-
hynchos (Clavell i Fernandez-Ordoñez, 2004).

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
En estat salvatge les seves poblacions estan 
en descens a gran part de la seva àrea de 
distribució, especialment a Mèxic, Colòmbia 
i Hondures. Manté poblacions importants a 
Guatemala i Nicaragua (Del Hoyo et al., 1992). 
La població de les Illes Balears és escassa i els 
casos de nidificació molt puntuals. Es tracta 
d’una espècie exòtica sense poblacions auto-
suficients (GOB, 2009). Se la considera una de 
les anàtides més amplament distribuïdes del 
món (Clavell i Fernandez-Ordoñez, 2004).

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada; Libro 
Rojo de los Vertebrados de las Baleares: no 
avaluada; Catalogació: no catalogada.

Els principals problemes per a l’espècie en 
els seus llocs d’origen són la caça, la recollida 
d’ous i la pèrdua d’hàbitat (Del Hoyo et al., 
1992). A Mallorca no hi ha dades de la pobla-
ció, a causa del fet que habitualment les dades 
no es recullen al tractar-se d’una espècie do-
mèstica i exòtica.

Manuel Suárez

Possible: 0

Probable o Segur: 1 (0,52%)
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Ànnera canyella
Tadorna ferruginea

DISTRIBUCIÓ
Espècie monotípica migratòria de distribució 
Euroasiàtica amb algunes poblacions sedentà-
ries aïllades al nord d’Àfrica. La zona de cria es 
situa des del sud-est d’Europa fins a Mongòlia 
mentre que la hivernada es concentra a una 
àmplia zona del subcontinent indi i del sud-est 
asiàtic amb algunes localitats d’Etiòpia (Cramp 
i Simmons, 1977; Del Hoyo et al., 1992).
A Espanya criava antigament però ara es com-
porta com un hivernant accidental (Diaz et al., 
1996). A Balears només hi ha una cita de cria, a 
Mallorca, durant aquest període.

HÀBITAT
Se pot trobar a tota casta de zones humides, 
però té preferència per les salabroses i les si-
tuades a l’interior. És una espècie que li agrada 
pasturar la vegetació herbàcia de les voreres 
(Green i Palacios, 2004).
A Balears la parella va criar a una bassa artifici-
al d’una finca privada.

FENOLOGIA
A les Balears es comporta com a visitant oca-
sional, amb reiterades observacions en els 
darrers anys. Quan cria ho fa a forats, a llori-
gueres o a túnels baix la vegetació espessa. El 
niu està fet de poc material vegetal folrat amb 
plomissó. Pon entre 8 i 12 ous i els polls neixen 
després d’una incubació de 27-29 dies, volant 
als 50-55 dies. (Del Hoyo et al., 1992).

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea està estimada en unes 
6.000-11.000 parelles nidificants (Green i Pala-
cios, 2004). A les Balears el seu estatus actual 
és hivernant i migrant rar a Mallorca i acciden-
tal  a les altres illes (GOB, 2009).
Hi ha una sola dada de cria: una parella és vis-
ta amb polls a la bassa de la finca privada de 
Son Trobat, a Llucmajor, els anys 2003 i 2004 
(Joan Riera i Jaume Adrover com. pers.) En el 
cas d'aquesta cita de cria sembla que es tracta 
d’animals d’una col·lecció particular.

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: en perill crític (CR); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Bale-
ares: no avaluada; Catalogació: d’interès 
especial.

Les amenaces més directes són la caça, la pro-
gressiva desaparició de zones humides (Green 
i Palacios, 2004).

Pere Vicens

Possible: 0

Probable o Segur: 1 (0,52%)
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Faisà
Phasianus colchicus

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica amb moltes subespècies re-
conegudes. En estat salvatge i a l’àrea original 
es distribueix per zones d’Àsia, oest del Caspi,  
Azerbaidjàn, Iran, Xina, Mongòlia i Vietnam. 
Introduïdes diverses subespècies a Europa, 
Amèrica del Nord, Tasmània i Nova Zelanda 
(Del Hoyo et al., 1994).
Les poblacions d’Europa i Balears, són una 
mescla de formes (Cramp i Simmons, 1980). 
A Mallorca està lligada a la caça i sotmesa a 
repoblacions anuals, per això la distribució no 
és ben bé natural. 

HÀBITAT
Selecciona ambients que alternen zones ar-
brades i espais oberts, per davall dels 1000 
metres d’alçada, on hi hagi aigua tot l’any i 
apareix a llocs amb vegetació de ribera (Martí-
nez, 2003). La selecció d’hàbitat  depèn de les 
preferències de cada raça (Cramp i Simmons, 
1980). A Mallorca mostra preferència per gar-
rigues, pinars i fruiters de secà. En estar sot-
mesa a control cinegètic, la seva presència 
depèn de les amollades a la zona.

FENOLOGIA
Molta variació segons es tracti de poblacions 
natives o no. Les poblacions introduïdes ponen 
entre 7 i 14 ous i coven 23-25 dies (Del Hoyo et 
al., 1994). A la Reserva Natural de s’Albufereta 
s’han vist adults amb polls entre el 24 de juny i 
el 29 de juliol (Martínez i Suárez, 2010).

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població europea té prop de 3.4 milions de 
parelles. Hi ha confusió sobre la situació per 
mor de la gestió cinegètica a la qual està sot-
mès (BirdLife International, 2004). La pobla-
ció a l’estat s’estima en prop de 370 parelles. 
El seu lligam amb la caça no permet establir 
cap tendència (Martínez, 2003). A les Balears 
es considera sedentària escassa a Mallorca i 
Eivissa, mancant a les altres illes (GOB, 2009).

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de la Aves de España: no avaluada (NE); 
Libro Rojo de los Vertebrados de las Bale-
ares: no avaluada; Catalogació: no catalo-
gada

Els principals problemes per a l’espècie prove-
nen de la caça, el seu principal factor limitant 
(Del Hoyo et al., 1994; Martínez, 2003).

Manuel Suárez

Possible: 4 (2,09%)

Probable o Segur: 13 (6,81%)
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Cotorra de cap gris
Myiopsitta monachus

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica que originalment es distribu-
eix per diversos països d’Amèrica del Sud: part 
central de Bolívia i sud del Brasil fins al centre 
d’Argentina. Hi ha poblacions introduïdes a 
nombrosos centres urbans d’Europa i Estats 
Units i a algunes localitats de la Mediterrània 
(Forshaw, J.M., 2006). A les Balears cria no-
més a Mallorca (GOB, 2009). Hem obtingut 
registres segurs a Palma, Santa Ponça i Sineu, 
però no a la zona de llevant on nidificava fa 
pocs anys. 

HÀBITAT
En el seu lloc d’origen prefereix zones seques 
i obertes per davall dels 1.000 metres, boscos 
en galeria, plantacions de fassers, pastures 
i horts a zones humanitzades, parcs i jardins 
(Del Hoyo et al., 1997). A la Península Ibèrica 
sembla tenir els mateixos requisits, i a Cata-
lunya s’ha vist que la seva abundància és més 
gran a zones urbanitzades. També es troba a 
zones suburbanes, conreus, prats i zones hu-
mides (Domenech i Senar, 2004). A Mallorca 
les poblacions localitzades es troben a zones 
molt urbanitzades. La majoria de casos el niu 
es troba a pins o fassers, però hi ha el cas d’un 
niu a un forat de la façana d’una casa.

FENOLOGIA
A Amèrica crien entre octubre i febrer. La pos-
ta pot variar entre 1 i 11 ous (normalment 7) 
que coven uns 24 dies (Del Hoyo et al., 1997). 
A Mallorca tenim dades de nius amb ous els 

mesos de maig i juny. No hi ha dades de pro-
ductivitat de polls de l’espècie.

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
Comú i abundant a les seves àrees originals. 
Del 1985 al 1989 es varen exportar legalment 
82.442 exemplars a Nord Amèrica i a Europa 
(Del Hoyo et al., 1997). A Mallorca es tenen 
dades de la seva colonització a partir de 1985 
(GOB, 2009). L’any 2000 l’estima era d’uns 
100 exemplars per tota l’illa (Sastre i Gordiola, 
2000).

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada; Libro 
Rojo de los Vertebrados de la Baleares: no 
avaluada; Catalogació: no catalogada.

Es tracta d’una espècie exòtica en expansió i 
sense aparents problemes de conservació. Al-
gunes poblacions de Mallorca estan sotmeses 
a control poblacional per part de les adminis-
tracions locals i autonòmiques.

Manuel Suárez

Possible: 1 (0,52%)

Probable o Segur: 4 (2,09%)
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Minà
Acridotheres tristis

DISTRIBUCIÓ
Espècie politípica que habita sobretot al sub-
continent Indi i sud-est d’Àsia i a una ampla 
àrea als voltants del Mar Negre i Kazajstan 
(Cramp i Perrins, 1994a). És una espècie comu-
na en captivitat, fet que ha provocat l’apari-
ció de poblacions silvestres a Austràlia, Nova 
Zelanda, a moltes illes del Pacífic, així com a 
Àfrica del sud, Moçambic i les illes Canàries.
Localment sols obtinguérem un registre entre 
2003 i 2007 a Andratx. Ara bé, posteriorment 
al 2007 hi alguns registres més a Consell, al 
Port d’Andratx i a Marratxí. 
 
HÀBITAT
Ocupa hàbitats oberts com planes de vegeta-
ció escassa, prats i conreus herbacis, general-
ment lligats a assentaments humans o prop 
d’ells. Evita les masses forestals espesses (Fe-
are i Craig, 1999). És una espècie molt adapta-
ble a diversos climes i hàbitats, tot i que prefe-
reix climes càlids. Les zones on s’ha observat 
estan molt humanitzades, alternant conreus i 
edificacions disperses.

FENOLOGIA
Les parelles de minàs es mantenen encolla-
des tot l’any. Construeixen un niu d’herba i 
fullaca normalment a forats d’arbres, edificis 
o penyals. La femella cova els ous prop de 13-
14 dies, i els polls volen devers els 25 dies. Pel 
que fa a la reproducció observada a Mallorca, 
la parella defensava el niu a finals de maig de 
2005.

POBLACIÓ I TENDÈNCIA
La població global no ha estat quantificada, 
tot i que sembla ser una espècie molt abun-
dant i en creixement (Feare i Craig, 1999). 
L’augment de citacions i la prova de la seva 
reproducció a l’illa, fan pensar que l’espècie 
podria expandir-se, tal i com ha passat a altres 
illes del món.

CONSERVACIÓ I AMENACES
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo 
de las Aves de España: no avaluada; Libro 
Rojo de los Vertebrados de las Baleares: no 
avaluada; Catalogació: no catalogada.

No està amenaçat globalment. Per la seva 
bona capacitat d’adaptació als nostres ambi-
ents, i la seva demostrada capacitat per a re-
produir-se, és considerat una espècie invasora 
i les seves poblacions s’han sotmès a control 
per part de la Conselleria de Medi Ambient.

Antoni Muñoz

Possible: 0

Probable o Segur: 1 (0,52%)
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Rossinyol bord, Cettia cetti. Dibuix: Cati Artigues.
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11. Espècies de nidificació possible

 Altres espècies han estat observades durant l’època de cria i a hàbitats adequats, tot 
i que no han pogut registrar-se observacions que indiquin la cria segura. Aquestes espècies es 
revisen a continuació, indicant breument quina és la seva àrea de distribució mundial i en quines 
circumstàncies varen ser observades a Mallorca.

Ardea cinerea. Agró blau
Es distribueix de manera àmplia per les regions paleàrtica, oriental i etiòpica. És bàsicament una 
espècie sedentària a les àrees tropicals i temperades, però es mostra exclusivament estival al 
centre dels continents europeu i asiàtic (García-García et al., 2004), (Del Hoyo et al., 1992.) A Ma-
llorca es pot veure tot l’any i durant l’època de reproducció es pot observar en plomatge nupcial 
per s’Albufera . El seu status és d’estival escàs i de migrant i hivernant moderat (GOB 2009). A 
l’anterior Atles dels aucells Nidificants de Mallorca i Cabrera ja surt també com a espècie de cria 
possible o probable però sense confirmació (Avellà i Muñoz, 1997).

Egretta alba. Agró blanc gros
Aucell cosmopolita, és present arreu dels continents excepte les àrees més fredes i els deserts. 
Curiosament, té una distribució molt fragmentada i, per exemple, és absent a la major part 
d’Europa (Del Hoyo et al., 1992; Fouces, 2004). A les Balears és un hivernant i migrant rar, però 
els darrers anys, des del 2006, a s’Albufera i s’Albufereta hi ha la presència constant d’un petit 
grup d’exemplars (GOB, 2009).

Agró blanc gros, Egretta alba. Foto: Toni Muñoz.
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Plegadis falcinellus. Ibis negre
Espècie monotípica de distribució àmplia però molt fragmentada. És present al sud i a l’est 
d’Europa, al centre i a l’est d’Àfrica, a Madagascar, al centre i sud d’Àsia i a la majoria de les illes 
d’Oceania, així com al sud-est d’Amèrica del Nord i a les illes del Carib (Del Hoyo et al., 1992). A 
les Balears el seu status és de rar migrant i hivernant (GOB, 2009).

Al Parc Natural de s’Albufera de Mallorca s’han vist exemplars de manera quasi continuada des 
del 2004 fins al 2007, amb algunes conductes territorials al 2006 que no van acabar en cria (Ar-
xius del Parc Natural de s’Albufera de Mallorca).

Chlidonias hybridus. Fumarell carablanc
Nidifica al centre i sud d’Europa, punts d’Àsia central i del Pròxim Orient, la Xina, el nord de 
l’Índia, Àfrica oriental i meridional, Madagascar i el sud d’Austràlia. Hiverna a les zones tropicals 
i equatorials d’Àsia, Àfrica i Oceania (Del Hoyo et al. 1996) (Motis, 2004). A les Balears és un 
migrant moderat a Mallorca i escàs o rar a Menorca, Eivissa i Formentera (GOB, 2009). S’han 
vist comportaments territorials al 2007 al Parc Natural de s’Albufera, però sense acabar en cria 
(Arxius del Parc Natural de s’Albufera de Mallorca).

Sterna albifrons. Llambritja menuda
Espècie politípica de distribució cosmopolita. Manca a Amèrica. Cria de manera dispersa des 
d’Europa fins a l’oest d’Àsia, a punts del centre d’Àfrica i a una àrea ampla de l’oceà Índic i 
Oceania. Hiverna a les costes d’Àfrica, de la península Aràbiga, de l’Índia i de moltes de les illes 
d’Oceania, arribant fins a Nova Zelanda (Del Hoyo et al., 1996). A les Balears és un migrant escàs 
a Mallorca i rar a la resta d’illes (GOB, 2009). Hi ha observacions de comportament clarament 

Ibis negre, Plegadis falcinellus. Foto: Toni Muñoz.
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territorial a l’estiu del 2007, a s’Albufera, sense tenir més dades que ens confirmin la cria (Arxius 
del Parc Natural de s’Albufera de Mallorca).

Sterna nilotica. Llambritja de bec negre
Té una àmplia distribució mundial. Durant la cria es troba de manera discontínua des del sud 
d’Europa fi ns al nord-oest de la Xina, així com a l’Índia, Mauritània i punts del Magrib. També 
cria a Austràlia i a les costes del continent americà. La població paleàrtica és majoritàriament 
estival i hiverna a l’Àfrica tropical, golf Pèrsic i l’Índia (Bertolero, 2004). A les Balears és conside-
rat com a migrant escàs a Mallorca i Formentera, essent rar a Menorca i Eivissa (GOB, 2009). A 
s’Albufera hi ha vàries dades de comportament de cria a l’estiu del 2007 sense arribar a nidificar 
(Arxius del Parc Natural de s’Albufera de Mallorca).

Psittacula krameri. Cotorra de Kramer
Espècie de distribució mundial àmplia i disjunta, amb dues poblacions clarament separades, una 
a Àfrica, en una estreta franja al sud del Sàhara, i l’altra a Àsia, al subcontinent indi i voltants. En 
les darreres dècades, aquesta espècie ha estat objecte d’introducció accidental a almenys 35 
països fora de la seva àrea de distribució originària. A la Península Ibèrica està citada com a nidi-
ficant a almenys 26 províncies (Del Hoyo et al. 1997; Clavell et al., 2004). A Mallorca estan citats 
comportaments territorials durant aquests anys a la zona de Palma i voltants i grups d’entre 5 i 
8 exemplars, tant a Palma com a s’Albufera (GOB, 1986-2008)

Locustella luscinioides. Boscarler
A Europa cria de manera localitzada des la Península Ibèrica fins als Urals i el Caucas. L’àrea de 
nidificació s’estén per l’Àsia occidental, del mar Caspi fins a Mongòlia, amb algunes localitats al 
nord-oest d’Àfrica i l’Orient Mitjà. La hivernada dels aucells europeus té lloc a l’Àfrica sub-saha-

Fumarell carablanc, Chlidonias hybridus. Foto: Toni Muñoz.
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riana. A les Balears és un migrant rar a Eivissa i a Menorca, mentre que a Mallorca és accidental 
(GOB, 2009). Al Parc Natural de s’Albufera de Mallorca s’han detectat mascles cantant cada 
any des de la primavera del 2003. A partir del 2005, però, els cants s’han escoltat d’una manera 
permanent i als mateixos indrets des de l’abril fins al juny o juliol, amb unes estimacions d’1, 3, 
3, 1 i 4 mascles diferents. Malgrat aquestes dades, no s’ha trobat cap niu ni cap jove, pel que 
la cria no ha estat realment confirmada (Arxius del Parc Natural de s’Albufera de Mallorca). A 
l’anterior Atles ja surt també com a espècie de cria possible o probable però sense confirmació 
(Avellà i Muñoz, 1997).

Euplectes afer. Teixidor daurat
Espècie africana que habita a les zones humides subsaharianes, des de les costes del nord d’An-
gola fins a Moçambic, pel Zaire i Zimbabwe. Pel sud arriba fins al nord de Namíbia i arriba a la 
costa est de Sud-Àfrica (van Perlo, 1999). A Mallorca s’han observat conductes reproductives 
possibles a la zona del prat de Sant Jordi, vora l’aeroport de Son Sant Joan.

Estrilda astrild. Bec de corall senegalès
Espècie politípica, que es pot trobar àmpliament distribuïda per Àfrica sub-sahariana. Ha es-
tat introduïda a diverses parts del món, entre elles a la Península Ibèrica on està molt estesa. 
L’hàbitat on viu a les zones d’origen està format per llocs de vegetació herbàcia alta, sovint a 
prop de l’aigua, també zones de savana, cultius abandonats o jardins (Clement et al. 1999). A 
Mallorca fou detectat nidificant a s’Albufera l’any 1999, on s’observaren joves. Els anys 2006 
i 2007 ha tornat a ser observat a la mateixa zona, tot i que no s’han aconseguit registres que 
indiquin la nidificació segura. Recentment ha estat sotmesa a control de la seva població per 
part de l’administració.
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12. Nidificants recents no registrats

 Les espècies que s’enumeren a continuació van ser registrades com a nidificants a 
Mallorca almenys en una ocasió a l’anterior Atles dels aucells nidificants de Mallorca i Cabrera 
que va editar el GOB l’any 1997 i que corresponia al període 1983 - 1994, mentre que no ho han 
estat durant l’actual període d’estudi.

Falco subbuteo. Falconet
Espècie de distribució paleàrtica i acusadament migratòria. A les Balears és fonamentalment 
migrant. Una parella va criar els anys 1988 (un poll), 89 (dos polls) i 90 (dos ous) sobre un vell 
niu de corb, a un espadat del centre de l’illa a una zona d’ullastrar (Avellà i Muñoz, 1997).

Larus ridibundus. Gavina d’hivern
La seva àrea de cria s’estén pel Paleàrtic, i és eminentment migratòria. A les Balears és típica-
ment hivernant i migrant. A Mallorca es va registrar com a nidificant al Salobrar, quan el 16 de 
juny de 1989 s’hi trobà un niu amb tres polls (Avellà i Muñoz, 1997)

Saxicola rubetra. Vitrac de barba roja
Espècie pròpia del Paleàrtic occidental, on manca només a les latituds més meridionals; és acu-
sadament migratòria. A Mallorca és un aucell present típicament com a migrant. A l’anterior 
Atles es varen registrar dades de cria probable i segura a 3 localitats (Avellà i Muñoz, 1997).

Gavina d'hivern, Larus ridibundus. Foto: Maties Rebassa.
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Formiguer, Jynx torquilla. Dibuix: Cati Artigues.



ATLES DELS AUCELLS NIDIFICANTS
DE MALLORCA I CABRERA, 2003-2007

289

13. Espècies reproductores amb
          posterioritat a 2007

 Tot i que només han passat 3 temporades de cria des que va finalitzar el treball de 
camp per a la realització del present Atles, ja s’ha incorporat una nova espècie com a nidificant 
segura a Mallorca.

Phylloscopus collybita. Ull de bou
En temporada de nidificació es distribueix per la major part del Paleàrtic occidental, des 
d’Irlanda fins als Urals, Turquia i el Caucas. També cria a parts de Sibèria i a les muntanyes del 
nord de l’Iran . Les poblacions d’Europa occidental són majoritàriament sedentàries, però la 
resta hiverna a la conca mediterrània, al Sahel, i a una estreta franja que va des de la península 
Arábiga fins al nord del subcontinent indi (Cramp, 1992; Sales, 2004).

A les Balears el seu estatus era de migrant i hivernant abundant i a Mallorca es considerava 
també un estival rar (GOB, 2009). A l’anterior Atles ja surt també com a espècie de cria pos-
sible o probable però sense confirmació (Avellà i Muñoz, 1997). L’agost de 2008, durant una 
jornada d’anellament per a un altre treball, es capturà un exemplar d’ull de bou adult amb 
placa incubatriu en regressió i muda activa, indicis clars de nidificació, la qual cosa confirmava 
definitivament la cria d’aquesta espècie (Garcias, 2009).

Ull de bou, Phylloscopus collybita. Foto: Pere J. Garcias
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Polla d'aigua, Gallinula chloropus. Dibuix: Cati Artigues.
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millorant la informació recollida al primer Atles dels aucells nidificants de Mallorca 
i Cabrera (1982-1993).
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espècies nidificants localitzades a Mallorca i Cabrera, és el fruit de 5 temporades 
de feina de camp i de més de 15.000 observacions registrades.
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