
INTENT DE NIDIFICACIÓ DEL FLAMENC Phoenicopterus roseus
AL SALOBRAR DE CAMPOS (MALLORCA) A 2006
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SUMMARY.- Breeding attempt by the flamingo Phoenicopterus roseus at the
Salobrar de Campos (Mallorca) saltpans in 2006. An attempt at breeding is
described for a group of some 140 flamingos at the saltpans during July and
August 2006. About 20 nests were constructed but egg-laying was not con-
firmed. The nesting area was abandoned in October and numbers declined
steadily to just 3 individuals at the beginning of December. An analysis has also
been made of other new sites where flamingos have bred, or attempted without
success, in recent years within the Iberian peninsula.
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El flamenc Phoenicopterus roseus
és una espècie monotípica de distribució
paleàrtica meridional i africana (CRAMP
& SIMMONS, 1977). Fins a 2002 se con-
siderava com la subspècie P. ruber
roseusmentre que la subspècie nominal
P. ruber ruber se distribuiria per cen-
tramèrica i les Galápagos (AERC-TAC,
2003). Actualment l’espècie se distri-
bueix pel sud de França i sud d’Espanya
fins a Kazakhstan; nord, oest i est d’À-
frica fins a Sud-àfrica; l’Orient Mitjà
fins a l’Índia i Sri Lanka i les illes de
Cap Verd (CRAMP & SIMMONS, 1977 i
DEL HOYO et al., 1992).

Cria a llacs alcalins o hipersalins,
fonamentalment de conques endorrei-
ques, salines i llacunes costeres amb
grans extensions de fang, normalment
en gran nombre de colles. Les colònies
més importants d’Àfrica se concentren
als llacs de la vall del Rift, a Àfrica
oriental, als llacs Baringo, Turkana, Ele-

menteita, Natron, Nakuru i diverses lla-
cunes més petites però també crien al
Banc d’Arguin, a Mautitània, i de mane-
ra irregular als llacs salats de Tunísia,
Marroc i a certes llacunes litorals suda-
fricanes. A Àsia cria als llacs esteparis
del Kazazhstan, Iran i a certs llacs de
l’Índia (CRAMP & SIMMONS, 1977).

A Europa les colònies més impor-
tants són a la Camarga, a la desemboca-
dura del Roina, a França, on s’hi con-
centren unes 15.000 colles de mitjana,
encara que amb notables variacions
entre anys (CRAMP & SIMMONS, 1977), i a
la llacuna de Fuente de Piedra, a Màla-
ga, on criaren entre 2.083 i 19.500 colles
entre 1985 i 1999 (MARTÍ et al. 2003).
Així i tot a Espanya coincidint amb una
protecció més eficaç tant de les aus com
de les àrees de cria, s’ha constatat en els
darrers anys una sèrie de colonitzacions
de nous llocs de nidificació que, si bé
alguns d’ells encara no estan consoli-
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dats, hi ha esperances que esdevinguin
nuclis estables.

— Delta de l’Ebre, a Tarragona, on
des del 1993 hi crien amb una mitjana
de 503 a 1.500 colles en 8 anys.

— Marismas del Guadalquivir,
Sevilla, han criat diversos anys surant el
1984 més de 3.800 polls coincidint amb
un any excepcionalment plujós. Els
darrers anys foren en 1996 (1.200
colles), 1997 (700 colles) i 2001 (2.539
colles).

— El Fondo,Alacant, on el 1997 hi
criaren 800 colles i 1.000 el 1998.

— Salines de Santa Pola, Alacant,
99 colles el 1992 i més de 400 el 2001.

— Llacuna de Pétrola, Albacete, on
el 1999 criaren més de 81 colles i en
2000 en foren 300.

Dades extretes de MARTÍ & DEL
MORAL (2003) de diverses fonts i
MADROÑO et al. (2004).

Degut al seu caràcter oportunista
els flamencs poden intentar nidificar a
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Foto 1. Concentració de flamencs Phoenicopterus roseus a la barra on construïren els nius al
Salobrar de Campos. Foto: Jaume Llinàs.
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nous llocs on, o bé no hi han criat mai, o
bé hi criaven en el passat, sobretot els
anys plujosos ja que depenen dels
nivells de l’aigua, principalment al final
de l’època de cria, a finals de juliol,
quan la calor de l’estiu i la manca de
precipitacions ha assecat molt les llacu-
nes (CRAMP & SIMMONS, 1977 i DEL
HOYO et al., 1992). Sovint aquests
intents fallen degut a diversos motius
com la inexperiència dels reproductors,
moltes vegades joves que crien per pri-

mera vegada, depredació, assecament de
la llacuna, manca d’aliment i diversos
factors de difícil avaluació (MATAMALA,
2000 i MATAMALA&AGUILAR, 2003). En
els darrers anys s’han constatat els intent
de cria a:

— Laguna de Manjavacas, Conca,
el 1999.

— Laguna Larga de Villacañas,
Toledo, en 2000 i 2001.

— Alcázar de San Juan, Ciudad
Real, en 2000.
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Photo 1. Group of flamingos Phoenicopterus roseus on the bar where they constructed their
nests at the Salobrar de Campos. Photo: Jaume Llinàs.
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— Veta la Palma, marismas del
Guadalquivir, Sevilla, en 2000 i 2001.

— Salinas Aragonesas, desembo-
cadura de l’Odiel, Huelva, des de 1989.

— Salines de Torrevella, Alacant,
en 2001.

Dades extretes de MARTÍ & DEL
MORAL (2003) de diverses fonts i
MADROÑO et al. (2004).

Així mateix a Internet se recullen
diversos intents de cria a altres llocs
com:

— Salines de Calp, Alacant, entre
10 i 15 colles en 2000 (ZARAGOZÍ et al.,
2002)

— Salines del cabo de Gata, Alme-
ria, el 1990 construïren 388 nius i pon-
gueren 3 ous però abandonaren les pos-
tes pels destorbs de persones i , sobretot,
l’entrada de senglars Sus scrofa a la

zona dels nius. Els darrers 15 anys hi ha
hagut diversos intens de cria sense èxit
(MATAMALA, 2000).

OBSERVACIÖ

L’estiu de 2006 se registrà una con-
centració elevada pels registres anteriors
a l’estiu al Salobrar. A principis de juliol
sols hi havia dos exemplars però varen
augmentar molt ràpidament (gràfica 1);

6 de juliol: 2 ex. (Jordi Muntaner
com pers.)

19 de juliol: 13 ex. (Maties Rebas-
sa com pers.)

13 d’agost: 140 ex. (Jordi Munta-
ner com pers.)

9 de setembre: 146 ex. (Maties
Rebassa com pers.)
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Gràfica 1. Màxims mensuals de flamenc Phoenicopterus roseus al Salobrar de Campos
en 2006.

Graph 1. Monthly maxima for the flamingo Phoenicopterus roseus at the Salobrar de Campos
in 2006.
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3 d’octubre: 168 ex. (Jordi Munta-
ner com pers.)

6 de novembre: 65 ex. (Jordi Mun-
taner com pers.)

6 de desembre: 3 ex. (Jordi Munta-
ner com pers.)

Així des de mitjan juliol fins a prin-
cipis de novembre hi va haver el màxim
d’exemplars dels darrers 10 anys sols
superat pel 2005 quan se registrà un
màxim de 177 exemplars a l’octubre
(REBASSA et al. 1998 i 2003, SUNYER et
al. 1999, RIERA et al. 2001, GONZÁLEZ et
al. 2000 i 2002, SUÁREZ et al. 2004 i
2005 i MARTÍNEZ et al. 2006) (vegeu-ne
gràfica 2).

En diverses visites al mes d’agost se
pogueren observar comportament de fes-
teig entre diversos individus adults amb
estirades de colls, encreuament de becs i

reverències a més de l’estufament de les
plomes del dors. Totes aquestes manifes-
tacions es feien en grup i sempre damunt
o molt prop d’una barra entre dos estanys
desproveïda de vegetació. El 20 i el 28
d’agost aquests festeigs eren constants i
acompanyats de vocalitzacions diverses.
També s’observaven diversos individus
ajaguts en una postura presumiblement
d’incubació. Durant gairebé tot el mes
d’agost els adults sempre estaven al
mateix lloc, és a dir, damunt la barra,
mentre els immadurs s’alimentaven als
estanys propers formant com una espècie
de guarderia al càrrec de tres o quatre
adults. Tots els joves eren individus envo-
lats que, si bé presentaven el plomatge
grisós típic dels joves, eren de la mateixa
mida dels adults, és a dir, havien arribat
volant i no eren polls de l’any.
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Gràfica 2. Màxims anuals de flamenc Phoenicopterus roseus dels darrers 10 anys al Salobrar
de Campos en qualsevol mes.

Graph 2. Annual maxima for the flamingo Phoenicopterus roseus in the last 10 years
irrespective of month.
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El 2 de setembre José Luís Martí-
nez i l’autor feren una visita a les salines
per a capturar qualque exemplar de limí-
cola per a la recollida de mostres pel
control de la grip aviària. Com que la
col·locació dels filats se feia relativa-
ment prop de la barra que ocupaven els
flamencs (foto 1) poguérem veure que
allà hi havia fins a 20 nius de forma
troncocònica fets de l’arena fangosa de
la barra i que tot l’indret estava molt tre-
pitjat i ple d’excrements així com de
gran quantitat de plomes el que indicava
un ús intensiu per part de les aus. Per
evitar molèsties a les aus se decidí no
tornar entrar als estanys per la qual cosa
no hi ha fotografies.

En setmanes posteriors les aus
encara freqüentaven aquesta barra però
a mitjan d’octubre totes se desplaçaren a
uns altres estanys, al camí de sa Barrala,
on ja romangueren fins que, de mica en
mica, anaren marxant.

DISCUSSIÓ I CONCLUSIÓ

És indiscutible l’atracció que té el
Salobrar pels flamencs. Si bé la seva
presència no és constant al llarg de l’any
hi ha vegades que s’hi concentren en
gran nombre. A la gràfica 3 s’observa
com en els darrers 10 anys l’increment
d’exemplars als mesos de juliol, agost,
setembre i octubre ha estat constant
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Gràfica 3. Mitja aritmètica dels màxims dels darrers 10 anys als mesos de juliol, agost
setembre i octubre per a observar l’increment de la presència de flamencs Phoenicopterus

roseus al Salobrar de Campos.
Graph 3.. Arithmetic means of the maxima in the last 10 years for the months of July, August,

September and October to demonstrate the increase in presence of flamingos
Phoenicopterus roseus at the Salobrar de Campos.
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(REBASSA et al. 1998 i 2003, SUNYER et
al. 1999, RIERA et al. 2001, GONZÁLEZ et
al. 2000 i 2002, SUÁREZ et al. 2004 i
2005 i MARTÍNEZ et al. 2006). Aquest
intent aïllat possiblement respongui al
fort increment de la població del medi-
terrani occidental, i d’Espanya en con-
cret, el que fa que llocs òptims per a
l’espècie es vegin saturats obligant a
part de la població a cercar noves con-
trades adients per a criar.

El que crida més l’atenció són les
dates tan tardanes per a l’intent de nidi-
ficació ja que a l’agost pràcticament tots
els polls de l’any a les colònies tradicio-
nals s’han envolat.

Ja per acabar voldria apuntar que
les molèsties a les aus durant el mesos
que estigueren al Salobrar possiblement
hagin pres part al fracàs de la cria,
sobretot el mes d’agost, degut a l’intens
trànsit que ha de suportar la carretera
des Trenc. També molta gent s’aturava a
observar-los des de la carretera cosa
totalment tolerada pels flamencs però
també hi havia persones que saltaven el
canal i s’atracaven a les aus provocant la
fugida d’aquestes.
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