
II JORNADES ORNITOLÒGIQUES DE MENORCA

Les Jornades van tenir lloc a Sant Llorenç de Binixems, al
terme d’Alaior, entre els dies 4 i 6 de novembre de 2005, amb la
col·laboració de la Direcció General de Caça, Protecció d’Espè-
cies i Educació Ambiental del Govern Balear i el Departament de
Reserva de Biosfera i Medi Ambient del Consell Insular de
Menorca.

L’organització va córrer a càrrec de la Societat Ornitològica
de Menorca (SOM) i va ser coordinada per en Raül Escandell.
L’acte va comptar amb l’assistència d’unes 50 persones, a més
dels ponents convidats que, tant de Menorca com Mallorca o
Catalunya, hi han participat.

Les Jornades foren inaugurades el divendres 4 de novembre
amb la projecció del treball audiovisual de Toni Escandell La
memòria genètica de la miloca. A continuació es va dur a terme
la celebració de l’Assemblea General de la SOM on, entre d’al-
tres punts, es va nomenar el nou president i la nova Junta Direc-
tiva.

Dissabte i diumenge al matí se celebraren les diferents
xerrades, que han tractat sobre l’actualitat ornitològica de Menor-
ca on s’han exposat els resultats dels darrers treballs realitzats a
la nostra illa, així com també altres treballs més amplis de les
Balears. Són les següents:
— Seguiment de la població de falcó pelegrí a Menorca. Félix de

Pablo.
— Anàlisi de les recuperacions d’ocells a Menorca. J.C. Fer-

nández Ordóñez.
— Seguiment de la població de corb marí a Menorca. Félix de

Pablo.
— Situació actual de la gavina corsa a les Illes Balears. Jordi

Muntaner.
— Evolució de la població d’aus aquàtiques del Parc Natural de

s’Albufera des Grau 2002-2005. Óscar García.
— Hàbitat d’alimentació de la baldritja balear. Maite Louzao.
— Estat de conservació de l’àguila peixatera a Menorca. Rafel

Triay.
Les Jornades es completaren amb la presentació de l’Anua-

ri Ornitològic de les Balears a càrrec de Manolo Suárez, coordi-
nador d’ornitologia del GOB Mallorca.

Finalment, es dugué a terme una sortida ornitològica a la
bassa des Clot des Guix, i un dinar de cloenda donant-se per
acabades aquestes segones jornades ornitològiques de Menorca.
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