
CONCLUSIONS DE LA SEGONA TROBADA
D’AUCELLERS DE LES BALEARS

Els ornitòlegs assistents a la segona trobada d’aucellers de les
Balears, reunits a es Cubells (Sant Josep de la Talaia), els dies 1 i 2 de
novembre de 2002, han compartit informacions entorn de quinze comu-
nicacions tècniques i tres taules rodones, i ofereixen a continuació les
conclusions i propostes que han acordat oportunes en relació al conei-
xement i conservació de l’avifauna insular, tot recordant que aquest
grup faunístic suposa no sols un valor intrínsec dins del patrimoni natu-
ral, sinó també un indicador de l’estat general dels ecosistemes.

Conclusions generals

Es destaquen els bons resultats de programes de conservació d’es-
pècies amenaçades i d’espais naturals, programes que val la pena man-
tenir i estendre, i sobre tot, concentrar els esforços en les espècies que
tenen problemes a resoldre, com és el cas del virot Puffinus mauretani-
cus i de la milana Milvus milvus.

Es constata la necessitat de potenciar la conservació de les comunitats
de petites aus associades a activitats humanes (conreus) que estan en la pit-
jor situació relativa de conservació considerant els distints grups d’espècies.

Els problemes concrets en què val la pena incidir específicament en
aquests moments són: la venda de productes tòxics usats com a verí que
requereix major control; la proliferació de moixos en el medi rural i natu-
ral; i el risc d’electrocució de grans rapinyaires en localitats concretes,
com és el cas de l’àguila peixetera. En aquest darrer cas, s’han constatat
els resultats favorables de les tasques realitzades a l’illa de Menorca.

Els programes públics i privats sobre el verí semblen començar a
donar resultats positius, la qual cosa és un estímul per mantenir els
esforços per tal d’erradicar el problema, que és un dels més greus que
afecta espècies rares de les illes.

Convidar a totes les persones interessades al coneixement i conser-
vació de la natura a integrar-se en els programes de voluntariat i partici-
par en activitats d’observació, seguiment i conservació de l’avifauna,
com els existents en el GEN-GOB, GOBs, s’Albufera, Fundació Voltor
Negre, etc. Els programes de voluntariat poden ser molt importants a mig
i llarg termini, ja que no depenen de decisions conjunturals. Per això, s’ha
d’incrementar la informació, organització i tractament de dades.

Reconèixer la importància del paper dels centres de recuperació de
fauna, i recomanar que s’aprofiti millor el seu potencial per recerca
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veterinària i seguiment de fauna silvestre. Recomanar esforços de coor-
dinació dels centres existents.

El registre estandaritzat d’observacions ornitològiques és una eina
molt positiva per al coneixement de l’avifauna, valor destacat dels espais
naturals insulars. Seria positiu, en aquest sentit, millorar i completar un
sistema coordinat de registres ornitològics en tots els Espais Naturals
Protegits. La publicació anual dels seus resultats és d’interès prioritari,
i s’ofereix la possibilitat d’integrar-la a l’Anuari Ornitològic que des de
fa 16 anys publica el GOB.

Es fa necessari insistir en la conveniència de comptar amb un pro-
fessional per a la coordinació i promoció de l’anellament a les illes, al
servei de tots els anelladors de les Balears. Atès el caràcter altruista de
la tasca d’anellament, i que la informació generada per aquesta activitat
és a l’abast de qualsevol investigador o entitat, es reitera la demanda de
que l’administració contribueixi al seu finançament.

Finalment, cal agraïr als organitzadors, patrocinadors i especial-
ment, la comunitat del Casal des Cubells, l’excel·lent desenvolupament
de les jornades.

Conclusions internes

És urgent completar la xarxa d’encarregats d’àrea de SEO-BirdLi-
fe per a les IBAS de les Balears.

És convenient incrementar els esforços en programes estandaritzats de
seguiment d’avifauna, base de coneixement i decisions de conservació.
S’ha rebut amb interès, en aquest sentit, la possibilitat d’aplicar els sistemes
i programes de l’Institut Català d’Ornitologia, adaptats a la realitat insular.

És necessari promoure la integració de la totalitat de les Balears en els
programes de seguiment, homologació de rareses i publicació d’anuari, i
especialment a superar les dificultats existents en el cas del GOB-Menorca.

S’ha acordat convidar els ornitòlegs menorquins a designar un
representant per al Comitè de Rareses.

Igualment, s’ha acordat oferir als EENNPP la vinculació de reco-
llida de dades sobre aus, amb eines informàtiques i possible publicació
a l’anuari de les dades de seguiment.

És necessari millorar l’organització de voluntariat en els programes
de seguiment garantint que hi hagi suficient informació i compromís per
portar-lo a terme, i promovent objectius innovadors i engrescadors.

Convé replantejar alguns detalls de l’anuari, referits a la incorpo-
ració dels logotips i noms de les organitzacions insulars que hi aporten
esforços i circulació o repartiment de publicacions intercanviades.

La proposta de demanar un voluntari o voluntaris per a compilar
regularment els missatges de ForumAus ha estat acceptada per Rafel
Mas, al qual s’ha d’agrair aquesta disposició.

Es Cubells 3 de novembre de 2002
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