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rESuM.- Noves aportacions al coneixement de les aus nidificants a Menorca
(Illes Balears) 1997-2011. Es donen a conèixer noves dades de reproducció per
a l’ornitofauna a l’illa de Menorca (illes Balears) al període 1997-2011, corres-
ponents a 12 espècies noves no citades anteriorment a la bibliografia i es revisa
el seu estatus: àneda blanca Tadorna tadorna, àneda griseta Anas strepera, ànec
de bec vermell Netta rufina, rabassot Aythya ferina, paó Pavo cristatus, soterí
gros Podiceps cristatus, suís Ixobrychus minutus, esplugabous Bubulcus ibis,
gall faver Porphyrio porphyrio, tórtora turca Streptopelia decaocto, busqueret de
garriga Sylvia cantillans moltonii i estornell negre Sturnus unicolor. Es tracten
també dues espècies ja citades a la bibliografia i que han criat a l’illa durant
aquest període: falconet Falco subbuteo i mussol reial Asio otus. S’analitza l’a-
portació per Ordres i les possibles implicacions en la gestió d’hàbitats.
Paraules clau: Tadorna tadorna, Anas strepera, Netta rufina, Aythia ferina,
Pavo cristatus, Podiceps cristatus, Ixobrychus minutus, Bubulcus ibs, Porphy-
rio porphyrio, Streptopelia decaocto, Sylvia cantillans moltonii, Sturnus unico-
lor, nidificants, estatus, Menorca.

SuMMArY.- New contributions to the breeding birds of Menorca (Balearic
Islands) 1997-2011. new reproduction details of the avifauna of the island of
Menorca (Balearic islands) are presented for the 1997-2011 period for 12 new
species not quoted previously in literature, thus revising their status: common
ShelduckTadorna tadorna, Gadwall Anas strepera, red-crested Pochard Netta
rufina, common Pochard Aythya ferina, indian Peafowl Pavo cristatus, Great
crested GrebePodiceps cristatus, Little Bittern Ixobrychus minutus, cattle Egret
Bubulcus ibis, Purple Swamphen Porphyrio porphyrio, collared Dove Strep-
topelia decaocto, Moltoni’s (Subalpine) Warbler Sylvia cantillans moltonii and
Spotless Starling Sturnus unicolor. two species previously quoted in literature
which bred on the island during the study period are also cited: Hobby Falco
subbuteo and Long-eared Owl Asio otus. the contribution of new species by
Order is analysed, as are the possible implications for habitat management.
Key words: Tadorna tadorna, Anas strepera, Netta rufina, Aythya ferina, Pavo
cristatus, Podiceps cristatus, Ixobrychus minutus, Bubulcus ibs, Porphyrio
porphyrio, Streptopelia decaocto, Sylvia cantillans moltonii, Sturnus unicolor,
breeding, status, Menorca.
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intrODucció

La darrera aportació bibliogràfica
al coneixement de l’avifauna nidificant

a l’illa de Menorca correspon a l’Atles
dels Ocells Nidificants de Menorca
(EScAnDELL, 1997). Des d’aleshores,
s’han citat 14 espècies noves com a
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reproductores a l’illa de les quals, tan
sols de dues hi trobem manuscrits refe-
rents a aquest fet: pel mussol reial Asio
otus l’any 1997 (cAtcHOt, 1998) i pel
falconet Falco subbuteo l’any 2003 (DE

PABLO i cAPó, 2004). De les 12 espècies
restants només hi trobem algunes cites a
l’AOB (GOB, 1998-2011).

La intenció del present manuscrit
es donar a conèixer la reproducció segu-
ra a l’illa de Menorca durant el període
1997-2011 de l’àneda blanca Tadorna
tadorna, la griseta Anas strepera, l’ànec
de bec vermell Netta rufina, el rabassot
Aythia ferina, el paó Pavo cristatus, el
soterí gros Podiceps cristatus, el suís
Ixobrychus minutus, l’esplugabous
Bubulcus ibis, el gall faver Porphyrio
porphyrio, la tórtora turca Streptopelia
decaocto, el busqueret de garriga Sylvia
cantillans i l’estornell negre Sturnus
unicolor, així com noves aportacions
sobre el mussol reial Asio otus, fent una
recopilació de tota la informació dispo-
nible de cada espècie tant bibliogràfica
com de dades pròpies d’ornitòlegs de
l’illa. també es fa una discussió sobre
les possibles causes d’aquest augment
d’espècies nidificants a l’illa, així com
la recomanació de canvi d’estatus a
Menorca per a 9 d’aquestes espècies,
basat en les dades presentades.

rESuLtAtS

Es presenten segons l’ordre sis-
temàtic de k. H. VOOuS (The List of
Birds of the Western Paleartic, 1978) i
les darreres actualitzacions recomana-
des pel AErc (Association of European
Records and Rarities Committees) i el
tAc (Taxonomy Assessment Commit-
tee), les diferents espècies detectades
com a nidificants a l’illa de Menorca
(illes Balears) durant el període 1998-
2011.

Àneda blanca. Tadorna tadorna
Anàtid de distribució paleàrtica

amb poblacions nidificants a les zones
costaneres atlàntiques, a més d’estuaris i
salines a la Mediterrània i Àsia (DEL

HOYO et al., 1992).La seva distribució
estatal es concentra a Balears, costa
d’Alacant i Múrcia, tarragona, cantà-
bria i zones interiors halòfites d’Aragó,
Andalusia i castella La Manxa (rOBLE-
DAnO, 2003). A Balears es comportà com
a migrant i hivernant fins l’any 1989.
L’any 1995 es reprodueix per primer
cop a Formentera, al 1997 ho comença a
fer a Mallorca, concretament al salobrar
de campos, i des del 1998 a les salines
d’Eivissa (MuntAnEr, 2010). Actual-
ment se’l considera com estival escàs a
Mallorca i rar a les Pitiüses (GOnzáLEz

et al., 2011).
L’àneda blanca no es cita a Menor-

ca fins a l’hivern de 1974 (MuntAnEr i
cOnGOSt, 1979) essent considerat com a
hivernant irregular molt escàs. Durant el
període 1974-1991 es produeixen cites
quasi tots els anys des de principis de
novembre fins a finals de març (MuntA-
nEr et al., 1984; GOB, 1987-1992) i a
partir dels anys 90 es comencen a obser-
var excepcionalment joves en dispersió a
mitjans juliol a les salines i ports d’Ad-
daia i Fornells, i puntualment a s’Albu-
fera des Grau (Maó) i Son Bou (Alaior)
(rAMOS, 1994). L’any 2005, s’observen
exemplars a les salines d’Addaia (Maó)
fins al 14 d’abril; al 2006, fins al 8 de
juny (GOB, 2006 i 2007); i el 2007 es
confirma la reproducció d’una parella en
aquesta localitat el 22 de juny amb dos
adults i vuit polls (c. Santana, obs. per.),
presents fins al 31 de juliol (G-Febrero,
dades pròpies).L’any 2008 no es detecta
la reproducció, però si l’any 2009, amb
dues parelles en aquesta mateixa locali-
tat. La primera parella s’observa el 21 de
maig amb 11 polls i la segona el 4 de
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juny amb 7 polls, els quals romanen a la
localitat fins al 20 de juliol (GOB, 2010).
L’any 2010 es tornen a reproduir dues
parelles a la mateixa localitat amb 9 polls
cada una (Méndez, 2010) (foto 1) i l’any
2011 ho fan tres, també amb nou polls
cadascuna (F. de Pablo, dades pròpies).

Àneda griseta. Anas strepera
Àneda holàrtica, que es distribueix

per tot l’hemisferi nord, essent repro-
ductora a la franja temperada de nord-
Amèrica i euràsia a zones humides
obertes. es comporta com a migradora
al nord i com a sedentària o migradora al
sud del territori ( deL HOyO et al., 1992).
A la península Ibèrica es distribueix de
manera dispersa per tot el territori amb
un substancial augment poblacional a la
darrera dècada (HerrerO, 2003). A
Balears va començar a criar a Mallorca
l’any 1991, arribant a les 35 parelles

l’any 2000 i a les 100 al 2009 (VIcens,
2010a).

A Menorca no es cita fins a l’hi-
vern de 1973 (MuntAner i cOnGOst,
1979), essent considerada hivernant i
migrant molt escàs a partir de 1976,
però sempre en petit nombre (MuntA-
ner et al., 1984). Als anys 90 el nombre
d’hivernants rondava els 15 exemplars,
arribant a màxims de 28 exemplars, con-
siderat escàs (rAMOs, 1994). L’any 2004
s’observa un jove de l’any el 21 de juliol
(GOB, 2005). A partir del 2005 i fins al
2009, la seva presència a s’Albufera des
Grau abraça des del mes d’agost i fins a
finals de març, augmentant a uns 40
exemplars el nombre d’hivernants
(GOB 2006-2010). L’any 2006 s’obser-
va 1 exemplar fins al 25 de maig (GOB,
2007). L’any 2009 es produeixen les pri-
meres dades de cria per a Menorca a es
Grau, amb l’observació d’una femella i
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Foto 1. Àneda blanca Tadorna tadorna , una parella amb 9 polls, maig de 2010. Foto: Joan
Florit.

Photo 1. A pair of Common Shelduck Tadorna tadorna with 9 ducklings, May 2010. Photo:

Joan Florit.
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7 polls el 29 de maig i dues femelles
amb 6 i 5 polls el 4 de juny (G-Febrero,
obs. pers.) (foto 2). L’any 2010 no es
detecta la cria en aquesta localitat, però
si al 2011 quan es veuen un adult amb 4
polls el 27 de juny i es constata la
presència d’un mínim de tres parelles
més sense evidències de cria. Aquest
mateix any, es confirma també per pri-
mer cop la cria a Son Saura del nord (es
Mercadal) amb l’observació de tres
polls el 20-Vii (Méndez et al., dades
pròpies).

Àneda de bec vermell. Netta rufina
L’àneda de bec vermell té una dis-

tribució paleàrtica. cria de forma escas-
sa i més bé dispersa des de la península
ibèrica i el sud de França fins al sud d’À-
sia. Hiverna a la conca mediterrània, l’O-
rient Mitjà, l’índia i al sud d’Àsia (DEL

HOYO et al., 1992). A Espanya cria a la
Manxa, el litoral mediterrani, les mares-

mes del Guadalquivir i Mallorca, on es
localitzen les principals concentracions
d’hivernada (DiES & GutiÉrrEz, 2003). A
les Balears es reintrodueix l’any 1991 a
s’Albufera de Mallorca, on es calculen
un mínim de 100 parelles reproductores
l’any 2010 (VicEnS, 2010b).

Aquesta espècie no es cita a Menor-
ca fins al 1977, quan s’observa un mas-
cle a s’Albufera des Grau a l’hivern
(MuntAnEr, 1979). Poques són les obser-
vacions posteriors i sempre d’individus
solitaris o parelles a l’hivern o als passos
migratoris. A partir del 2002, la seva
presència a l’hivern es fa més regular,
però sempre d’un o dos individus i prin-
cipalment a s’Albufera des Grau (GOB,
2003-2008). El 5 de maig del 2008 es fa
la primera observació d’una parella a les
basses de Lluriach (es Mercadal) (GOB,
2009), sense comprovar-ne la cria.
Aquesta es confirma l’any 2009 quan
s’observen indicis el 23 d’abril i una
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Foto 2. Àneda griseta Anas strepera, femella amb 7 polls, juny 2009. Foto: Òscar Garcia-
Febrero.

Photo 2. Gadwall Anas strepera female with 7 ducklings, June 2009. Photo: Oscar Garcia-
Febrero.
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femella amb 9 polls el 21 de maig (GOB,
2010), tractant-se de la primera dada de
cria de l’espècie a l’illa. A partir de les
hores, les cites a l’hivern i durant l’estiu
augmenten, observant-se petits grupets a
diverses localitats. Tot i aquest augment,
l’any 2010 no es detecta la cria a l’illa
(GOB, 2011). Sí que es confirma l’any
2011, quan s’observa una femella amb 5
joves a s’Albufera des Grau el 12 de
juliol (X. Méndez, dades pròpies) (foto
3), essent aquesta la segona dada de cria
a Menorca i la primera per a aquesta
localitat.

Rabassot Aythia ferina
Anàtid Paleàrtic que es distribueix

àmpliament per latituds mitjanes d’a-

questa regió biogeogràfica, vivint a
aigües obertes, principalment d’aigua
dolça (Del HOyO et al., 1992). A la
península Ibèrica es troba repartit per un
gran nombre de zones humides. la
tendència és positiva, passant d’unes
3.000 parelles (PurrOy, 1997) a més de
5.000 (COrBACHO, 2003). A les Balears
d’ençà l’any 1992 hi ha una petita
població reproductora a s’Albufera de
Mallorca, quantificada en 14 parelles el
2000, 30 el 2008 i 17 al 2010 (VICenS,
2010c).

A Menorca es citada per POnSeTí

(1911), Munn (1924 i 1931) i MOll

(1957) com a hivernant no escàs. Mun-
TAner i COnGOST (1979) el citen com
hivernant comú i migrant poc abundant.
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Foto 3. Àneda de bec-vermell Netta rufina. Una femella i 5 joves , juliol del 2011.
Foto:Fernando Mozos.

Photo 3. Red-crested Pochard Netta rufina. Female with 5 juveniles, July 2011. Photo:

Fernando Mozos.
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rAMOS (1994) el dóna com a migrant i
hivernant moderat i estival escàs o acci-
dental. L’any 2008 es produeix la pri-
mera i única cita de cria per a Menorca,
amb l’observació a s’Albufera des Grau
d’un niu de collblau Anas platyrhynchos
parasitat per una femella de rabassot. El
parasitisme als anàtids està documentat i
calculat entorn al 6 % dels nius a dife-
rents àrees europees (MuSiL, 2009;
AMAt, 1991). Durant aquest any es fan
diverses observacions en aquesta locali-
tat: una femella el 13 de març, una pare-
lla el 9 d’abril o una femella el 30 d’a-
bril. El 4 de juny es confirma la cria amb
l’observació d’una femella de collblau
amb tres pollets propis i dos de rabassot.
Aquesta observació es repeteix els dies
12, 20 i 26 del mateix mes. A partir del
juliol, aquests romanen a la llacuna amb
altres exemplars de rabassot (GOB,
2009).

paó Pavo cristatus
El paó és una espècie originària de

les índies (índia, Pakistan i Sri Lanka)
d’on va ser portada primer a Pèrsia i
després cap a Europa, Grècia, per Ale-
xandre Magne. En aquests moments es
troba naturalitzada a molts llocs del
món, on s’ha adaptat i ha arribat a criar
(califòrnia, illes Hawaii, Mèxic i a
diversos punts d’Oceania). A Espanya
es coneix l’existència d’alguns nuclis de
cria assilvestrats a les illes de Fuerte-
ventura i Gran canaria a l’arxipèlag de
canàries (MArtín & LOrEnzO, 2001). A
Balears no es té constància de cap regis-
tre de cria.

A Menorca no es troba citada a la
bibliografia antiga (POnSEti, 1911;
Munn, 1924 i 1931; MOLL, 1957; Mun-
tAnEr i cOnGOSt, 1979; rAMOS, 1994)
ni a l’Atles dels Ocells Nidificants de
Menorca (EScAnDELL, 1997). Escandell
et al. (1994), citen textualment: “exem-

plars introduïts arriben a nidificar”,
essent l’única referència bibliogràfica
existent. A la darrera dècada, s’han pro-
duït un bon nombre de cites d’exemplars
naturalitzats a l’illa. Les primeres dades
de cria corresponen a Villamarina (es
castell) amb un niu amb 7 ous i una
femella covant l’any 1999 (t. Escandell,
com. pers.). Posteriorment també s’han
trobat evidències de cria a tres locali-
tats: a Egipte (Maó), on es detecten 11
exemplars el 18 d’octubre del 2006
entre adults i joves volanders i, sis feme-
lles amb polls en diferents estats de crei-
xement el 12 d’agost del 2007; a les
Penyes d’Egipte (Maó), on es citen
cants i parades nupcials des del 2007
fins al 2011 i a Son temet (es Merca-
dal), amb la cita d’una femella amb tres
polls el 6 de juliol del 2007 (Ll. Julià,
com. pers.) o amb l’observació de nius
amb ous (6/7) i/o pollets als mesos de
maig/juny els darrers 14 anys (Vicens,
com. pers.). Es té constància també de la
presència en època de cria d’exemplars
naturalitzats a altres localitats de l’illa
on no s’ha pogut comprovar la seva
reproducció, tot i que no es descarta que
també puguin haver criat. Aquestes loca-
litats són: es Mal Lloc (ciutadella),
Biniaixa i Binillautí (Maó) i Son Saura
del nord (Julia et al., dades pròpies).
Durant els darrers anys, s’han establert 9
àrees importants de presència de l’espè-
cie a l’hivern (MÉnDEz, 2011), que dona-
da la seva territorialitat poden corres-
pondre també a àrees de cria (X. Mén-
dez, com. pers.).

soterí gros Podiceps cristatus
El soterí gros es distribueix per

Europa, Àfrica, Àsia i Austràlia (DEL

HOYO et al., 1992). Les poblacions del
nord d’Europa són migradores i fan l’hi-
vern al sud del continent, mentre que les
poblacions més meridionals tenen un
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comportament sedentari (crAMP & SiM-
MOnS, 1977). cria a tota la península
ibèrica i Mallorca (LLiMOnA, 2003), on
trobem la subespècie nominal, present
també a la resta d’Europa i Àsia. A
Balears cria a s’Albufera de Mallorca
des del 2002 (cOrró, 2010a).

A Menorca, només és mencionat
per POnSEti (1911) amb algunes obser-
vacions a la tardor. Posteriorment,
MuntAnEr i cOnGOSt (1979) destaquen
l’observació d’un exemplar a s’Albu-
fera des Grau durant tres hiverns con-
secutius a mitjans dels anys 70. no és
fins a finals de segle quan rAMOS

(1994) xerrà d’una presència regular a
l’hivern a s’Albufera, tot i que escassa,
i enumera altres localitats de presència
irregular com el port de Maó, el de For-
nells i les salines d’Addaia. A l’Atles
dels Ocells Nidificants de Menorca
(EScAnDELL, 1997), no apareix com a
nidificant. A partir de principis del s.
XXi  la  seva  poblac ió  h ivernan t
comença a augmentar, observant-se
individus en dates extremes com maig
o juliol a s’Albufera des Grau a partir
del 2004, localitat on es concentren el

95 % de les observacions a l’illa (GOB,
2001-2011). L’any 2004 és el primer en
què es cita l’espècie en aquesta localitat
durant tots els mesos de l’any, fet que
no torna a succeir fins al 2009 (GOB,
2005-2010), tot i que no es va poder
comprovar la cria. L’any 2010, s’obser-
va una parella amb 4 polls d’unes 3 o 4
setmanes el 16 de juliol a una de les
cales de s’Albufera des Grau (MÉnDEz,
2010) (foto 4), fet que va confirmar la
cria de l’espècie per primer cop a l’illa.
L’any 2011 es van detectar tres nius
repartits per la llacuna (X. Méndez,
dades pròpies). La primera cita de cria
es va produir a finals de març amb un
niu amb ous i els adults covant-lo a sa
cala de Sa Font (t. Joan, obs. per.). El
30 d’abril es va detectar un niu més al
prat i el 8 de maig un altre a la cala
Santa Madrona (X. Méndez, dades prò-
pies). En visites posteriors, es van
veure els polls acompanyant als adults
als voltants de la ubicació dels nius.
Així es va confirmar la cria per segon
any consecutiu en aquesta localitat de
tres parelles segures i una de probable
que no va poder ser confirmada.
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Foto 4. Soterí gros Podiceps cristatus. Adult amb 4 polls, juliol de 2010. Foto: Joan Florit.
Photo 4. Great Crested Grebe Podiceps cristatus. Adult with 4 chicks, July 2010. 

Photo: Joan Florit.
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suís. Ixobrychus minutus
El suís és un ocell present a tots els

continents a excepció de l’americà. A
Europa occidental es distribueix de
manera fragmentada per tot el territori a
excepció de Gran Bretanya, irlanda i
Escandinàvia (DEL HOYO et al., 1992),
on es comporta majoritàriament com
estival, hivernant a l’Àfrica subsaharia-
na (HAGEMEiJEr & BLAir, 1997). A Espa-
nya cria a les principals conques fluvials
i de forma més dispersa al nord de la
península, a Mallorca i canàries (ArAn-
SAY & DíAz, 2003). A Balears tan sols
està documentat com a reproductor a
s’Albufera de Mallorca (VicEnS, 2010d).
A Menorca, el suís ha marcat un dels
enigmes més llargs de l’ornitologia
illenca. Si bé POnSEtí (1911) i MOLL

(1957) el tractaven únicament com a
migrant i consideraven poc probable que
nidifiqués a l’illa, diverses observacions
a partir dels anys setanta a finals de pri-
mavera i durant l’estiu al prat de Son
Bou, van fer que alguns autors conside-
ressin com a possible la seva cria (Mun-
tAnEr i cOnGOSt, 1979; rAMOS, 1994;
EScAnDELL et al., 1994; EScAnDELL,
1997), sense poder comprovar la cria a
l’illa. A l’estiu de 2010 es realitzen
observacions d’exemplars territorials a
Son Saura del nord. Finalment el 20 de
juliol de 2011 es van poder observar i
fotografiar dos polls crescuts enfilats a
la vegetació, essent alimentats per amb-
dós adults (X. Méndez, i J. Florit, dades
pròpies) (foto 5). A més, van ser localit-
zats 2 territoris inaccessibles amb visites
reiterades d’exemplars adults durant
diferents dies. (X. Méndez, obs. pers.).

Esplugabous Bubulcus ibis
L’esplugabous està present a tots el

continents exceptuant l’Antàrtida. A
Europa es distribueix al voltant de la
mar Mediterrània i el mar caspi, trobant

les majors poblacions reproductores a la
península ibèrica (PurrOY, 1997). Espè-
cie en expansió, tant geogràfica com
poblacional, des de les seves àrees ori-
ginals de cria a Àfrica i Àsia fins Euro-
pa, Amèrica i Austràlia (DEL HOYO et al.,
1992). A les Balears està documentada
la seva reproducció a s’Albufera de
Mallorca des del 1997 i de forma acci-
dental a Formentera l’any 1997, i també
es considera hivernant i migrant a totes
les illes (VicEnS, 2010e).

A Menorca, a principis del segle
XX es considerava una espècie rara i
només citada en pas (POnSEti, 1911;
Munn, 1924). L’any 1979 encara és
considerada divagant (MuntAnEr i
cOnGOSt, 1979), tot i que a la revisió
de l’Avifauna de Menorca (MuntAnEr

et al., 1984) es canvia el seu estatus
per visitant irregular i molt escàs a
l’hivern. Autors posteriors en parlen
com hivernat cada cop més abundant
degut al procés d’expansió d’aquesta
espècie pel sud d’Europa i que també
es presenta als passos migratoris
(EScAnDELL et. al., 1994; rAMOS, 1994;
EScAnDELL, 1997). La seva presència
com a nidificant a Menorca es remun-
ta a l’any 2006, quan s’observen una
trentena d’exemplars sobre uns pins
amb nius el 27 de juny a Sant Sebastià,
(ciutadella) (GOB, 2007). La repro-
ducció en aquesta localitat es compro-
va durant tots els anys següents amb
observacions de nius, ous i polls. L’any
2011 es fa una estima d’unes 50-70
parelles nidificants en aquesta localitat
(X. Méndez, obs. per.). L’11 de juny
d’aquest mateix any es descobreix una
nova colònia de cria a les basses de
Lluriach (X. Méndez, obs. pers) i esti-
mada en 12 parelles reproductores en
base al recompte de nius observats els
dies posteriors (X. Méndez i r. Escan-
dell, obs. pers.).
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falconet Falco subbuteo
El falconet és una espècie paleàrti-

ca que hiverna al sud d’Àfrica i l’índia
(crAMP & SiMMOnS. 1979). A Mallorca
hi ha registres d’intents reproductors
entre els anys 1988 i 1990 (GOB 1997).
A Menorca només es coneix la cita
segura d’un poll el 28 juliol de 2003 (DE

PABLO i cAPó, 2004).

Gall faver Porphyrio porphyrio
El gall faver és una espècie marca-

dament sedentària i colonitzadora, amb
una distribució bastant extensa per
zones humides de la Mediterrània i gran
part de les regions Etiòpica, Oriental i
Oceànica. La subespècie nominal ocupa

des del sud de França i el centre i sud de
la península ibèrica fins al Magrib, així
com Mallorca i Sardenya (DEL HOYO et
al., 1996; HAGEMEiJEr & BLAir, 1997). A
les Balears es va reintroduir a l’Albufe-
ra de Mallorca l’any 1991, on es va cal-
cular una població de 125 parelles al
2009, i des d’on s’ha expandit a altres
localitats de l’illa (cOrró, 2010b).

A Menorca, sembla que va ser una
espècie comú i sedentària (SAncHO,
1822; POnSEti, 1911), tot i que Munn

(1924) dubte d’això i diu no haver-la
vist mai a l’illa. A mitjans de segle XX,
MOLL (1957) la dóna com a espècie
extingida, aportant dades de la seva
existència anterior. Posteriorment, tots
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Foto 5. Suís Ixobrychus minutus, mascle (dalt a l’esquerra) vora el niu amb un poll (a baix a
la dreta), juliol de 2011. Foto: Xavier Méndez.

Photo 5. Little Bittern ixobrychus minutus, male (top left) near the nest with a chick (bottom
right), July 2011. Photo: Xavier Méndez.
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els autors donen l’espècie com extingida
a meitat de segle XX, destacant la
manca d’observacions durant la segona
meitat de segle (MuntAnEr, 1979;
rAMOS, 1994; EScAnDELL, 1997). L’any
1997, es produeix la primera cita a l’illa
des de les anteriorment esmentades. Es
tracta d’una observació a Son Bou, que
arriba al GOB-Menorca per part d’un
grup d’ornitòlegs anglesos (S. catchot,
com. pers.), presència confirmada l’any
1998 amb observacions d’un exemplar
al novembre i el desembre (GOB 1999).
L’any 1999, són nombroses les observa-
cions en aquesta localitat al llarg de tot
l’any, destacant un jove amb 2 adults l’1
de març (GOB-Menorca, 2000), essent
la primera dada de cria recent a l’illa. A
partir d’aquest any es comença a pro-
duir la colonització progressiva de les
diferents zones humides de l’illa amb
hàbitats adequats per a l’espècie. Així, al
2000 es confirma la cria a Son Saura del
nord (GOB Menorca, 2002). Al 2002 es
cita per primer cop a s’Albufera des
Grau (GOB, 2003) on es confirma la
cria al 2004 (GOB, 2005). Al 2003 es
detecta a les basses de Lluriach però no
es confirma la cria fins al 2007 (POnS t.
& cOLL D. 2005 i 2008), i també s’ob-
serva a les salines d’Addaia (GOB,
2008). Al 2005 es cita a Son Saura del
Sud a ciutadella (GOB, 2006), amb
dades de cria a partir del 2008 (X. Mén-
dez, dades pròpies). Al 2009 es detecta a
l’hivern al torrent de La Vall (ciutade-
lla) (GOB, 2010). A la primavera de
2010 es confirma la cria al torrent de
cala’n Porter (Alaior), amb un adult i
dos polls (X. Méndez, dades pròpies).

Tórtora turca. Streptopelia decaocto
La distribució original d’aquesta

espècie anava des de turquia i nE d’À-
frica, cap a la Xina i corea, passant per
Àsia Menor, Palestina, iraq, iran, Sri

Lanka i l’índia (DEL HOYO et al., 1997).
A principis del segle XX comença una
expansió espectacular, des de turquia
arribant actualment a la península
Escandinava pel nord i a Espanya, Por-
tugal i el Magrib pel sud. A l’estat espa-
nyol la progressió ha estat també espec-
tacular, passant de només unes 400 pare-
lles (BárcEnA & DOMínGuEz, 1986) a
més de 36.500 parelles (GáMEz, 2003).
A Balears apareixen les primeres cites
l’any 1996, any a partir del qual es con-
sidera com a sedentari (colonització
recent) a l’illa de Mallorca (GOB,
1996). Actualment se la considera
sedentària abundant a totes les illes
grans a excepció de Formentera on no és
present (GOnzáLEz, et al. 2011).

A Menorca no apareix citada a la
bibliografia fins a la dècada del noranta
(EScAnDELL et al., 1994), on es comenta
la cria accidental de l’espècie. L’any
1997 es confirma per primer cop la nidi-
ficació d’unes 50 parelles a ciutadella
(GOB, 1998) i una al pinar de s’Algar,
Sant Lluís (GOB, 1998). A partir d’a-
quest any el creixement de la població
nidificant és exponencial, trobant-se
noves àrees de cria arreu de l’illa (GOB,
1999-2011). A dia d’avui es pot trobar
l’espècie criant a qualsevol zona huma-
nitzada: parcs, jardins, pobles, polígons
industrials, cases de camp, urbanitza-
cions, etc, però sempre molt lligada a la
presència humana.

Mussol reial. Asio otus
El mussol reial és una espècie

forestal politípica repartida per àmplies
regions de l’hemisferi nord, des de les
àrees boreals fins les regions temperades
d’Amèrica del nord, Europa i Àsia, així
com algunes illes atlàntiques i el nord
d’Àfrica (crAMP, 1985; DEL HOYO et al.,
1999). Les poblacions nòrdiques són
migradores mentre que les del sud són
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sedentàries o fan petits desplaçaments
(DEL HOYO et al., 1999). La subespècie
nominal cria pràcticament a tota la
península ibèrica i Balears (MArtín &
LOrEnzO, 2001). A les Balears cria a les
quatre illes grans, essent moderada a
Mallorca i Formentera i escassa a la
resta (GOnzáLEz et al., 2011). Les dades
històriques, juntament amb l’increment
de cites, fan pensar en una expansió
relativament recent (PArPAL, 2010).

A Menorca, POnSEtí (1911) i Munn

(1924) consideraven al mussol reial
com una espècie sedentària però poc
comuna a l’illa, tot i que en MOLL

(1957) posava en dubte el seu sedenta-
risme. Autors posteriors el considera-
ven com un migrant i hivernant escàs
(MuntAnEr, 1979; rAMOS, 1994) i d’al-
tres tan sols com a migrants (EScAnDELL

et al., 1994). Al juny del 1997, es con-
firma per primer cop la cria de l’espècie
a l’illa, localitzant-se un niu amb dos
polls vius i un de mort a un pinar proper
al camí d’en kane (cAtcHOt, 1998).
Posteriorment, es produeixen diverses
observacions hivernals, principalment
d’individus arribats al centre de recu-
peració del GOB-Menorca (GOB
Menorca, 2005). L’any 2008 es troba un
exemplar mort a la carretera de torralba
(Alaior) amb placa incubatriu (GOB,
2009). L’any 2009, un pollet de pocs
dies es troba a les immediacions de Son
Sintes (ciutadella) i s’entrega al centre
de recuperació (GOB, 2010). Als
darrers tres anys, s’han realitzat algu-
nes prospeccions nocturnes durant l’è-
poca de cria a les zones on havien estat
observats exemplars durant l’hivern
(MÉnDEz, 2011), detectant-ne la presèn-
cia de forma continuada a diverses loca-
litats: cala’n Blanes, la Vall, Son Planes
i Son Olivar (ciutadella), Binialcalà (es
Mercadal), el camí d’en kane i es Grau
(Maó) i trebalúger (es castell) (X.

Méndez, dades pròpies) L’arribada d’e-
xemplars joves i adults al centre de
recuperació també ha augmentat consi-
derablement els darrers anys (J. Man-
chado, obs. pers.).

busqueret de garriga Sylvia cantillans
El busqueret de garriga és una

espècie politípica que es reprodueix a
la conca mediterrània i hiverna a l’Àfri-
ca sud-sahariana, amb 4 subespècies
reconegudes, essent Sylvia cantillans
moltonii reproductora a les Balears
(SHiriHAi et al., 2001; DEL HOYO et al.,
2006). A les illes cria amb certesa a
Mallorca des del 1987 (SunYEr, 2010),
tot i que hi ha cites de nidificació l’any
1973 (PArrAk, 1973), a cabrera des del
1992 (GArGALLO, 1993), a sa Dragonera
(SunYEr, 2010) i recentment a Eivissa
(ESPinOSA, 2000).

A Menorca la primera cita és pro-
dueix l’any 1969 amb un anellament en
pas postnupcial (MEStEr, 1971). Mun-
tAnEr et al. (1984) la tracten com a
migrant rar. Aquest mateix any 84, s’a-
nellen tres juvenils a l’agost (EScAnDELL,
1997) i es citen diverses audicions de
cants territorials durant la primavera i
l’estiu a diferents llocs de l’illa MAc-
kriLL, 1984). rAMOS (1994), la conside-
ra un migrant comú però discret amb
algunes observacions al mes de juny,
tractant-la com a nidificant probable.
L’any 1995 és anellat un jove a Son Bou
mudant les plomes del cap (EScAnDELL,
1997). L’any 2003 un mascle reproduc-
tor és anellat el 7 de juny a Alfurí (Ferre-
ries) (GOB, 2004). L’any següent, a la
mateixa localitat, es pot comprovar la
seva reproducció amb l’anellament d’un
exemplar juvenil amb muda parcial acti-
va el 29 de juliol de 2004 (GOB, 2005).
L’any 2006 s’anella un mascle repro-
ductor el 4 de juny a la mateixa localitat
(GOB, 2007) (foto 6). Enguany (2011),
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s’observa un mascle cantant i amb mar-
cada territorialitat el 13 de maig a Gra-
nada de Dalt (es Migjorn Gran) (X.
Méndez, obs. pers.).

Estornell negre Sturnus unicolor
L’estornell negre té una distribució

bàsicament mediterrània, nidificant a
l’àrea més occidental d’aquesta mar,
península ibèrica i nord d’Àfrica
(Marroc, Argèlia i tunísia), essent local-
ment abundant a les illes de còrsega,
Sardenya i Sicília. també es troba a
l’extrem SE de França des del 1989
(YEAtMAn-BErtHELOt & JArrY, 1994).
Espècie antropòfila molt ben distribuïda
a tota la península ibèrica, on es troba la
major part de la població mundial (ruFi-

nO, 1989). La colonització de noves
àrees de cria va associada principalment
al creixement de noves zones de reguiu
(MOtiS et al., 1983; PEriS et al., 1987). A
principis del segle XXi ja està ben
implantat al sud i centre de catalunya i a
la part occidental de la cornisa cantàbri-
ca, àrees on fins ara era bastant escàs
(PEriS, 2003). A Balears està considerat
accidental a Mallorca i Eivissa, absent a
Formentera i sedentari escàs a Menorca
(GOnzáLEz et al., 2011), després d’ha-
ver-ne comprovat la nidificació per pri-
mera vegada l’any 1998.

Les primeres cites per Menorca
corresponen a MOLL (1957) que observa
petits grups entre febrer i març dels
anys 1937-1941. MuntAnEr i cOnGOSt
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Foto 6. Busqueret de garriga Sylvia cantillans moltonii. Mascle capturat per anellament, juny
de 2006. Foto: Òscar Garcia-Febrero.

Photo 6. Moltoni’s (Subalpine) Warbler Sylvia cantillans moltonii. Male trapped for ringing,
June 2006. Photo: Oscar Garcia-Febrero.
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(1979), Escandell et al. (1994) i rAMOS

(1994) el consideren una espècie acci-
dental o excepcional, remarcant el poc
nombre d’observacions. no apareix a
l’Atles dels Ocells Nidificant a Menorca
(EScAnDELL, 1997). L’any 1998 es citen
els primers exemplars criant a un edifi-
ci del polígon industrial de ciutadella,
estimant-ne una colònia de 6-7 parelles
el 18 de maig (GOB, 1999). Degut a
unes obres en aquest edifici, la petita
colònia es va traslladar a una nau indus-
trial a uns 200 m, on van ser observats
entrant i sortint dels nius (r. Escandell,
obs. per.). L’any següent es torna a
observar la petita colònia formada per 8
parelles reproductores (E. coll, com.
per). El 2 de juny del 1999 arriba un
exemplar ferit al centre de recupera-
ció. Durant l’any 2000 s’observen els
primers indicis clars de cria a una sego-
na colònia, Son Quim (ciutadella), amb
12 exemplars el 5 de juny (E. coll, com.
pers.), fet que es confirma l’any 2001.

Durant la darrera dècada les colònies
conegudes del polígon industrial i Son
Quim romanen amb petits augments del
nombre de parelles nidificants. L’any
2010 es troba una tercera colònia a una
nau industrial de la carretera Me-1,
també a prop del polígon de ciutadella,
amb menys de 10 parelles (r. Escan-
dell, obs. pers.). L’any 2011 es desco-
breix la quarta colònia, la primera fora
del terme municipal de ciutadella, Amb
còpules i nius, davant l’entrada de la
sala multi funcional des Mercadal (D.
coll, com. pers.).

Finalment es presenten les dades de
reproducció probable per a dues noves
espècies: el rabassot menut Aythia nyro-
ca, amb una parella establerta als mesos
de maig i de juny de 2011 a la llacuna
(F. Mozos, obs pers.), amb observacions
de còpules (X. Méndez, obs. pers.), i
l’oronella daurada Cecropis daurica,
amb observacions en època de cria l’any
2009 d’una parella a es castell i una
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Espècie 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Pavo cristatus x x x x x x x x x x x x x x x
Asio otus x x x x
Streptopelia decaocto x x x x x x x x x x x x x x x
Porphyrio porphyrio x x x x x x x x x x x x x
Sturnus unicolor x x x x x x x x x x x x x x
Falco subbuteo x
Sylvia cantillans moltonii * x * *
Bubulcus ibis x x x x x x
Tadorna tadorna x x x x
Aythia ferina x
Netta rufina x x
Anas strepera x x
Podiceps cristatus x x
Ixobrychus minutus * * * * * * * * * * * * * * x

taula 1. Llistat de les espècies amb dades de reproducció segura (x) i probable (*)
ordenades cronològicament a Menorca.

Table 1. List of confirmed (x) and probable (*) breeding species in Menorca arranged in
chronological order.
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altra a es Grau (GOB, 2010). L’any 2011
s’anella un adult el 29 de maig a es Grau
(SOM , 2011) i es troba un niu recent a
un transformador a la mateixa localitat
el 8 de juny (Ll. capellà, obs. pers.).

DiScuSSió

Així, les 14 espècies considerades
com a noves reproductores per a Menor-
ca durant el període 1997-2011, es con-
firmen com a reproductores segures.
Quatre espècies han criat de forma segu-
ra un any: el falconet al 2002, el bus-
queret de garriga al 2004, el rabassot al
2008 i el suís al 2011; tres durant dos
anys: l’àneda griseta al 2009 i 2011, el
soterí gros al 2010 i 2011, i l’ànec de
bec vermell al 2009 i 2011; una ho ha fet
com a mínim quatre anys de forma
segura: l’àneda blanca; i sis durant més
de cinc anys: el paó, el mussol banyut, la
tórtora turca, el gall faver, l’esplugabous
i l’estornell negre (vegeu taula 1.). S’ha
de destacar que totes les espècies a
excepció de l’estornell negre, han estat
citades també com a reproductores amb
anterioritat a la veïna illa de Mallorca, i
que dues d’elles, l’ànec de bec vermell i

el gall faver, van ser reintroduïdes a
l’Albufera de Mallorca l’any 1991
(VicEnS, 2010b; cOrró, 2010b).

De les 14 espècies analitzades
(taula 1), el paó és una espècie intro-
duïda naturalitzada, i el rabassot, el fal-
conet i el busqueret de garriga tenen
comprovada la seva reproducció només
un any. Analitzant la taxonomia (Ordres)
de les altres 10 noves espècies nidifi-
cants d’origen natural a Menorca, és
remarcable el fet que el 70 % són Ordres
lligats en major o menor mesura als
ambients aquàtics (Anseriformes, Podi-
cipediformes, Pelecaniformes o Gruï-
formes), mentre que un 30 % són espè-
cies d’Ordres terrestres (Falconiformes,
Estrigiformes, columbiformes o Passe-
riformes), amb un representant dels Pas-
seriformes.

Si considerem conjuntament totes
les espècies (excepte el Paó) amb repro-
ducció segura en aquest període 1997-
2011, obtenim 13 espècies. D’aquestes,
el 62 % pertanyen a ordres lligats a
ambients aquàtics enfront el 38 % de
terrestres.

Existeixen diverses hipòtesis per
explicar la riquesa d’espècies en bioge-
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Gràfic 1. Noves espècies reproductores a Menorca amb el percentatge per ordre (n=10).
Graph 1. Percentage of new breeding species in Menorca by Order (n=10).
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ografia insular. Destaquen la importàn-
cia de la diversitat d’ambients ecològics
(WiLLiAMS, 1964), la seva superfície i la
seva distància a altres illes o el conti-
nent (MAcArtHur & WiLSOn, 1967) o
posteriorment la importància de les
metapoblacions (HAnSki, 1999).

una factor important a tenir en
compte és l’increment poblacional cons-
tatat a l’illa veïna de Mallorca de les 8
noves espècies reproductores a Menorca
lligades a ambients aquàtics (MuntAnEr,
2010; VicEnS, 2010a, b, c, d, e; cOrró,
2010a, b).

Per altra banda, es poden fer dife-
rents interpretacions sobre el fet que el
78 % de les 9 espècies proposades com
a noves incorporacions a l’estatus de l’a-
vifauna reproductora de l’illa de Menor-
ca siguin d’ambients aquàtics. Aquestes
espècies han trobat unes condicions
favorables per a la seva reproducció a 4
zones humides de Menorca: s’Albufera
des Grau, les salines d’Addaia, Son
Saura del nord i les basses de Lluriach.
Aquestes condicions favorables per a la
reproducció estan relacionades amb

l’extensió de la làmina d’aigua i la seva
qualitat, especialment la salinitat (con-
ductivitat) durant l’època reproductora,
directament lligat a la disponibilitat de
macròfits, base de la cadena tròfica de
les aus aquàtiques (PEtruS, 2003).

La salinitat a les zones humides
litorals de Menorca està relacionada
directament amb la pluviometria durant
els anys d’estudi (OBrADOr et al.,
2008). En els darrers 5 anys (2007-11),
període en què s’han reproduït  a
Menorca 5 noves espècies d’anàtids, la
pluviometria anual ha superat la mitjana
dels darrers 30 anys (Gràfic 2). En el
cas de l’Albufera des Grau, la gestió
activa d’aquesta llacuna litoral cap a
una baixa salinitat (Gràfic 3) i un man-
teniment del nivell durant l’època
reproductora (E.n.B., 2009) sembla
haver afavorit la reproducció d’espècies
lligades a l’aigua dolça, com són els
casos del rabassot A. ferina, l’àneda gri-
seta A. strepera, l’àneda de bec vermell
N. rufina, el soterí gros P. cristatus o
fins i tot l’intent en el cas del rabassot
menut A. nyroca.
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Gràfic 2. Precipitació anual durant el període 1997-2011 respecte a la mitjana de precipitació
anual 1971-2011.

Graph 2. Annual precipitation for the 1997-2011 period in relation to mean annual
precipitation for 1971-2011.
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Així, aquesta arribada de noves
espècies aquàtiques reproductores a l’i-
lla durant el període estudiat podria
haver estat afavorida per una banda, pels
increments poblacionals assolits a
Mallorca i, per l’altra, a unes condicions
ambientals els darrers 5 anys, lligades a
una pluviometria favorable al manteni-
ment de salinitats baixes, què han
permès l’èxit reproductor d’aquestes
espècies a Menorca.

En el cas de les espècies terrestres,
el falconet i el busqueret de garriga
només s’ha pogut constatar la reproduc-
ció un any i es consideren fets aïllats,
mentre que el mussol reial, pot haver-se
vist afavorit per l’augment de la superfí-
cie i la massa forestal a Menorca en els
darrers 50 anys (GiL et al., 2002). Les
altres dues espècies d’hàbits terrestres
(l’estornell negre i la tórtora turca), con-
siderades antròpiques, es troben en fran-
ca expansió a escala continental (PEriS,
2003).

cOncLuSiOnS

Durant el període 1997-2011 s’ha
confirmat la reproducció de 14 espècies
noves per a l’illa de Menorca. D’aques-
tes, 11 es van reproduir el darrer any

d’estudi (2011). En base a les dades de
reproducció recopilades per a cada espè-
cie i l’Estatus de l’Avifauna Balear
publicat a l’AOB (GOB, 2011), es pro-
posa la modificació de l’estatus de 9
espècies per a Menorca, seguint els con-
ceptes i paràmetres poblacionals utilit-
zats al AOB (GOnzáLEz et al., 2011).

Àneda blanca Tadorna tadorna: fins
ara Hivernant escàs (He), Migrant escàs
(Me), es proposa Hivernant escàs (He),
Migrant escàs (Me), Estival rar (Er).

Àneda griseta Anas strepera: fins
ara He, Me es proposa He, Me, Er (cria
accidental el 2009 i 2011).

Àneda de bec vermell Netta rufi-
na: fins ara Hr, Mr, es proposa He, Mr,
Er (cria accidental 2009 i 2011).

Paó Pavo cristatus: es proposa
incloure aquesta espècie a la categoria c
d’espècies introduïdes a Espanya (GOn-
záLEz et al., 2011), amb un estatus de Se.

Soterí gros Podiceps cristatus: fins
ara He, Me, es proposa He, Me, Sr (cria
accidental 2010 i 2011).

Suís Ixobrychus minutus: fins ara
Me, es proposa Me, Er (cria confirmada
al 2011).

Esplugabous Bubulcus ibis: fins ara
considerada Se, Mm, Hm, es proposa
Sm, Mm, Hm (cria des del 2006).
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Gràfic 3. Salinitat mensual a s’Albufera des Grau al període d’estudi (1997-2010). Font: Parc
Natural de s’Albufera des Grau.

Graph 3. Monthly salinity at s’Albufera des Grau during the study period (1997-2010). Source:
Parc Natural de s’Albufera des Grau.
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Gall faver Porphyrio porphyrio:
fins ara Se , es proposa Sm (cria des del
2000).

Mussol reial Asio otus: fins ara Me,
es proposa Se, Me (cria accidental 1997
i cria a partir de 2008).

Es recomana el seguiment de les
observacions durant l’època reproduc-
tora de rabassot menut i orenella daura-
da, per tal de confirmar la seva repro-
ducció a l’illa. Finalment destacar, a
tenor de les dades, la importància de les
zones humides i del seu estat de conser-
vació per a la diversitat ornítica illenca.
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