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RESUM.- Recompte hivernal d’aus aquàtiques, limícoles i gavines a les 
Balears, gener 2021. A mitjans de gener de 2021 s’ha realitzat el cens 
hivernal d’aus aquàtiques, limícoles i gavines, a les quatre illes majors 
(Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera). En total s’han censat 25.183 
aus de 69 espècies diferents; el 76,89 % dels individus s’han censat 
a Mallorca, el 16,43 % a Menorca, el 5,58 % a Eivissa i el 1,10 % a 
Formentera. 

Les espècies més abundants són els anàtids amb un total de 9.475 
exemplars, 5.001 ràl·lids dels quals 3.399 són fotges Fulica atra, 4.428 
limícoles, amb predomini de les juies Vanellus vanellus, picaplatges 
camanegre Charadrius alexandrinus, i cegall Gallinago gallinago.
Paraules clau: aquàtiques, limícoles, ardeids, gavines, recompte hiver-
nal, Illes Balears.

SUMMARY.- Winter census of water birds, waders and gulls in the Ba-
learics, January 2021. The January census covered the four largest 
islands (Mallorca, Menorca, Ibiza and Formentera). In total, 25.183 
birds of 69 different species have been counted; 76,89 % of individuals 
were counted in Mallorca, 16,43 % in Menorca, 5,58 % in Ibiza and 
1,10 % in Formentera.

The most abundant species were the waterfowl with 9.475 birds, 
586 Little and Black-necked Grebes, 5.001 rails (Rallidae) of which 
3.399 were Eurasian Coots, 4.428 waders with predominance of Nort-
hern Lapwings Vanellus vanellus, Kentish Plovers, Charadrius alexan-
drinus and Common Snipes Gallinago gallinago. It is also worth noting 
two rarities: A Mute Swan, Cignus olor and a Caspian Tern, Hydro-
progne caspia.
Key words: Waterfowl, waders, ardeids, gulls, winter census, Balearics.
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A mitjans de gener de 2021 s’ha 
realitzat el recompte d’aus aquàti-
ques i limícoles principalment a les 
zones humides de les quatre illes 
majors de Balears (Mallorca, Me-
norca, Eivissa i Formentera), així 
com els d’ardeids, cormorans i 
gavines als seus dormidors. El re-
compte s’emmarca dins el “Moni-
toring Waterbirds” que coordina 
l’International Waterfowl Research 
Bureau (IWRB). 

La metodologia emprada es 
basa en la proposada per “Wetlands 
International” (delany et al., 1999). 
Les dates per el recompte varen 
ser el cap de setmana del 16 i 17 
de gener, però també es va recollir 
informació durant tota aquesta set-
mana i la posterior. La metodologia 
va ser diferent en funció de les di-
mensions de les localitats. A les de 
major superfície es va realitzar amb 
la participació de petits grups de 
voluntaris o fins i tot persones so-
les, d’acord amb les restriccions de 
mobilitat vigents a causa de la CO-
VID-19, formant equips durant els 
dos dies ja esmentats, mentre que 
les localitats més reduïdes varen ser 
visitades al llarg del període del re-
compte. Com ha estat habitual en 
anteriors recomptes, per censar el 
Parc Natural de s’Albufera de Mallor-
ca, el prat d’Alcúdia i la Reserva Na-
tural de l’Albufereta, es va emprar 
un helicòpter que va realitzar un vol 
a baixa altura amb un recorregut 
prèviament programat, realitzant 
el mateix trajecte cada any, per tal 
d’aixecar les aus a les zones de més 
difícil accés i facilitar el seu recomp-
te pel personal de terra.

Com en anys anteriors, a s’Albu-
fera de Mallorca i s’Albufereta certes 
espècies difícils de censar, com el 

rascló Rallus aquaticus, la gallineta 
d’aigua Gallinula chloropus, el gall 
faver Porphyrio porphyrio i el cegall 
Gallinago gallinago no s’han comp-
tat directament, sinó que s’han es-
timat les seves poblacions a partir 
de les dades i el coneixement de les 
mateixes que en tenen el personal  
del parc i de la reserva. També cal 
afegir que igual com es va fer l’any 
passat, no s’han censat les aus ma-
rines (fumarells, llambritges o sote-
lers) als recomptes de cada localitat 
per la seva poca representativitat. 
Les dades de la taula 1, referides a 
les gavines, corresponen únicament 
al recompte dels dormidors de la 
badia de Palma i les badies del nord 
de Mallorca. Pel que fa  als ardeids i 
corb marí gros, s’han fet recomptes 
tant a les localitats com als dormi-
dors. No s’inclouen les dades obser-
vades de corb marí Phalacrocorax  
aristotelis ja que aquesta espècie es 
troba per aquestes dates a les colò-
nies de cria. 

Han participat un total de 96 
persones, que prospectaren 67 lo-
calitats: 35 a Mallorca, 18 a Menor-
ca, 10 a Eivissa i 4 a Formentera.

RESULTATS

El recompte a Balears de 2021 
és de 25.183 aus que pertanyen a 
69 espècies, lleugerament inferior a 
la mitjana dels darrers 20 anys que 
és de 26.936 exemplars, en canvi 
respecte al nombre d’espècies, està 
tres punts por damunt de la mitja-
na (Gràfica 1). El 76,89 % de les 
aus s’han censat a Mallorca, amb 
19.364 aus de 66 espècies. A Me-
norca s’han censat el 16,43 %, amb 
4.137 exemplars de 39 espècies. A 
Eivissa el percentatge d’aus censa-
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des ha estat del 5,58 %, amb 1.406 
aus de 36 espècies. A Formentera 
ha suposat l’ 1,10 % del total, amb 
276 aus observades de 25 espècies.

Les espècies més abundants són 
els anàtids amb 9.475 exemplars, 
586 setmesons, 5.001 ràl·lids, dels 
quals 3.399 són fotges Fulica atra, 
4.428 limícoles, amb predomini de 
les juies Vanellus vanellus, picaplat-
ges camanegre Charadius alexan-
drinus, i cegall  Gallinago gallinago. 
De la resta d’espècies destaquen  
corb marí gros Phalacrocorx carbó i 
1.163 flamencs Phoenicopterus ro-
seus, més del doble de l’any passat. 
Al cens s’nclouen 163 arpelles Circus 
aeroginosus, 1 arpella pàl·lida Circus 
cyaneus i 16 àquiles peixateres Pan-
dion haliaetus.

S’han observat, respecte l’any 
anterior (nicoll et al., 2020), un 
augment de 218 exemplars a Ma-
llorca, un augment de 165 exem-
plars a Menorca, un augment de 
397 exemplars a Eivissa i una bai-
xada de 348 exemplars a Formen-
tera.

En particular Eivissa presenta 
un augment d’un 39,34 %. For-
mentera ha tengut el major des-
cens amb una pèrdua del 55,77 % 
de la seva població hivernant.

Al 2021 destaca un augment de 
flamencs, 1.163 exemplars davant 
els 421 exemplars comptats al ge-
ner de 2020 però també un descens 
de setmesó a 84 dels 415 exem-
plars de l’any anterior, més impor-
tant a Formentera.

Gràfica 1.Mitjana dels darrers 20 anys del cens des de gener de 2002 a 2021 a 
Balears. El color taronja són el nombre d’exemplars i el blau les espècies.

Graph 1. January census over the last 20 years (2002-2021). In red, left column: 
number of birds. In blue, right column: number of species.
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Taula 1 (1/6). Nombre d’aquàtiques censades a cada localitat el gener de 2021. Estimacions 
amb (*). Cygolo, Cygnus olor; Ansans, Anser anser; Tadtad, Tadorna tadorna; Anapen, Anas 
penelope; Anastr, Anas strepera; Anacre, Anas crecca; Anapla, Anas platyrhynchos; Anaacu, 

Anas acuta; Anacly, Anas clypeata; Netruf, Netta rufina.
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Taula 1 (2/6). Waterfowl and water bird results by localities. January 2021. Estimates with (*). 
Marang, Marmaronetta angustirostris  Aytfer, Aythya ferina; Aytful, Aythya fuligula; Aytnyr, Aythya 
nyroca; Merser, Mergus serrator; Tacruf, Tachybaptur ruficollis; Podcri, Podiceps cristatus; Podnig, 
Podiceps nigricollis; Phacar, Phalacrocorax carbo; Ixomin, Ixobrychus minutus; Nycnyc, Nycticorax 

nycticorax; Bubibi, Bubulcus ibis.
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Taula 1 (3/6). Nombre d’aquàtiques censades a cada localitat el gener de 2021. Estimacions amb 
(*). Egrgar, Egretta garzetta; Egralb, Egretta alba; Ardcin, Ardea cinerea; Grugru, Grus grus; 

Ciccic, Cinonia ciconia; Plefal, Plegadis falcinellus; Plaleu, Platalea leucorodia; Phoros, Phoenicop-
terus roseus; Ciraer, Circus aeruginosus; Circya, Circus cyaneus; Panhal, Pandion haliaetus.
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Taula 1 (4/6). Waterfowl and water bird results by localities. January 2021. 
Estimates with (*). Ralaqu, Rallus aquaticus; Galchl, Gallinula chloropus; Porpor, Porphyrio 

porphyrio; Fulatr, Fulica atra; Fulcri, Fulica cristata; Himhim, Himantopus himantopus; Reca-
vo, Recurvirostra avosetta; Chadub, Charadrius dubius; Chahia, Charadrius hiaticula; Chaale, 

Charadrius alexandrinus; Pluapr, Pluvialis apricaria; Plusqu, Pluvialis squatarola.
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Taula 1 (5/6). Nombre d’aquàtiques comptades a cada localitat el gener de 2021. Estimacions 
amb (*). Vanvan, Vanellus vanellus; Calmin, Calidris minuta; Calalp, Calidris alpina; Calalb, 
Calidris alba; Lymmin, Lymnocryptes minimus; Galgal, Gallinago gallinago; Numpha, Nume-

nius phaeopus; Numarq, Numenius arquata; Triery, Tringa erythropus; Tritot, Tringa totanus; 
Trineb, Tringa nebularia
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Taula 1 (6/6). Waterfowl and water bird results by localities. January 2021. 
Estimates with (*). Trioch, Tringa ochropus; Trigla, Tringa glareola; Acthyp, Actitis hypoleu-
cos; Areint, Arenaria interpres; Chrgen, Chroicocephalus genei; Chrrid, Chroicocephalus ri-

dibundus; Ichaud, Ichthyaetus audouinii; Ichmel Ichthyaetus melanocephalus; Larfus, Larus  
fuscus; Hydcas, Hydroprogne caspia; Thasan, Thalasseus sandvicensis; Alcatt, Alcedo atthis.
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Hi ha que comentar que les xi-
fres totals tenen, a vegades, vari-
acions important a causa del cens 
d’aus marines, i també en les esti-
macions de les espècies que no es 
poden censar directament, com la 
gallineta, la becada, etc.

Per localitats

Com succeeix cada any on 
s’obtenen les xifres més elevades 
d’ocells censats i d’espècies obser-
vades és a l’Albufera de Mallorca, 
on es varen contar 7.923 aus de 56 
espècies diferents, que represen-
ten el 31,46 % de les aus obser-
vades. Són 348 exemplars menys, 
però 2 espècies més que el gener 
de 2020. En segon lloc es troba l’Al-
bufereta, on es varen censar 2.019 
exemplars de 34 espècies, el 8,02 
% del total. L’Albufera des Grau es 
troba en tercer lloc, amb un cens 
de 1.882 exemplars de 23 espèci-
es, el 7,47 % del total, i en quart 
lloc es troba el Salobrar de Campos, 
amb 1.231 aus de 25 espècies, un 
4,89 % del total. 

Per espècies

Com succeeix cada any, el 
collverd Anas platyrhynchos, amb 
3.892 exemplars, és l’espècie més 
abundant. En segon lloc,  es tro-
ba la fotja Fulica atra amb 3.399 
exemplars censats. El segueixen 
2.592 esplugabous Bubulcus ibis 
en la tercera posició. El cullerot 
Anas clypeata ocupa la quarta po-
sició amb 1.989 exemplars censats. 
El flamenc, Phoenicoprerus roseus, 
en cinquena posició amb 1.163 
exemplars, el fuell daurat en sisena 
posició amb 1.158 exemplars i  la 

juia Vanellus vanellus ocupa la se-
tena posició amb 1.149 exemplars. 

A certa distància per davall dels  
1.000 exemplars, es troba la cet-
la rossa Anas crecca, de la qual es 
varen censar 974 exemplars, l’àn-
nera blanca Tadorna tadorna amb 
817 exemplars, seguida de 742 
exemplars del moretó de cap ver-
mell Aythya ferina, 716 grisetes 
Mareca strepera, 695 picaplatges 
camanegre Charadrius alexandri-
nus, 564 corbs marins grossos Pha-
lacrocorax carbó, i 502 setmesons 
Tachybaptus ruficollis. Altres es-
pècies amb quantitats destacables 
són 158 agró blanc Egretta gar-
zetta, 145 avisadors Himantopus 
himantopus i 147 siuladors Mareca 
penelope, 15 exemplars de parda 
Aythya nyroca, tots a Menorca, 28 
ibis negre Plegadis falcinellus, 3 ci-
gonyes blanques Ciconia ciconia, 6 
bec planer Platalea leucorodia, 1 
cegall menut Lymnocryptes mini-
mus i una gavina capnegre Icht-
hyaetus melanocephalus. Cal des-
tacar dues rareses locals: un cigne 
Cignus olor i una llambritja de bec 
vermell Hydroprogne caspia.

Per illes

A Mallorca s’han visitat un to-
tal de 35 zones (Mapa 1), una més 
que a 2020 i s’han censat un total 
de 66 espècies diferents, 3 espèci-
es manco que el cens de l’any ante-
rior. D’aquestes, hi ha 20 espècies 
que tan sols s’han vist a Mallorca. 
En total s’han censat 19.364 aus, 
que respecte als 19.146 del cens 
anterior, suposa 218 aus més que 
a gener de 2020.
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 El repartiment es manté similar 
en comparació amb el cens anterior, 
amb una pujada destacable a les lo-
calitats del  prat d’Alcúdia i l’Albufe-
reta, i una lleu baixada a l’Albufera 
i al Salobrar de Campos. En quant 
a les espècies més abundants, la 
primera ha estat el collverd amb 
3.271 exemplars, seguida de l’es-
plugabous amb 2.090 aus, que són 
les mateixes que varen encapçalar 
el cens de 2020. En tercera posició 
es troba la fotja amb 1.949 exem-
plars i en quarta posició el cullerot 
amb 1.771 exemplars. A continua-
ció el fuell amb 1.158 exemplars, i 
la juia amb 1.012 exemplars. Amb 
menys de mil aus censades es tro-
ba la cetla rossa amb 845 individus, 
el flamenc amb 574 exemplars, uns 
349 més que l’any anterior, la grise-
ta també amb 574 exemplars, l’àn-

nera blanca amb 518 exemplars i 
el picaplatges camanegre amb 510 
exemplars, 299 manco que l’any 
anterior. No es consideren aquí es-
pècies amb un cens més elevat per 
estima de les seves poblacions com 
el cegall amb 660 exemplars, i la 
gallineta d’aigua amb 799 aus es-
timades. 

A Menorca s’han censat un to-
tal de 18 zones (Mapa 2), el ma-
teix nombre que el gener de 2020, 
detectant 39 espècies, igual que 
l’hivern anterior, amb un total de 
4.137 exemplars, un 16,43 % del 
total de Balears, una xifra similar 
al anterior cens de gener de 2020, 
amb un increment de 165 exem-
plars d’aus hivernants. Es manté 
per tant la baixada registrada en el 
cens de 2018, en què es censaren 

Mapa 1. Situació de les localitats on s’ha realitzat el recompte a Mallorca 
el gener de 2021. El nombre es correspon amb la taula 1.

Map 1. Census localities in Mallorca. January 2021. The numbers on the map 
match those on table 1.
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Mapa 2. Situació de les localitats on 
s’ha realitzat el recompte a Menorca, 

Eivissa i Formentera el gener de 2021. 
El nombre es correspon amb la taula 1.

Map 2. Census localities in Menorca, 
Ibiza and Formentera. January 2021. 

The numbers on the map match those 
on table 1.

4.786 aus, en comparació amb la 
xifra obtinguda el gener de 2016, 
que va ser de 5.926 exemplars. 
Encara que cal que destacar l’aug-
ment de coll blau, 263 aus més, el 
setmesó 149 exemplars més i el 
moretó de cap vermell 96 exem-
plars més.

A Eivissa s’han visitat 10 locali-
tats (Mapa 2), igual que l’hivern an-
terior. Es detectaren 36 espècies i un 
total de 1.406 exemplars. Aquestes 
dades representen un increment de 
397 exemplars i de 5 espècies en re-
lació al cens de 2020. A l’inrevés dels 
anys anteriors, l’ànnera blanca amb 
204 exemplars ha estat substituïda 
com a espècie més abundant pel fla-
menc amb 534 exemplars, un incre-
ment important per sobre dels 171 
de l’any anterior. També cal desta-
car l’increment de exemplars de coll 
blau, amb 135 exemplars, respecte 
als 54 de l’any anterior. Les demès 
espècies ja no superen el centenar, 
i són el picaplatges camanegre amb 
98 exemplars, seguida del fuell amb 
88 exemplars i l’esplugabous amb 
7 aus. Cal destacar la baixada de la 
cabussonera amb 25 exemplars cen-
sats respecte als 75 de l’any anterior 
i l’absència de la gavina d’hivern.

A Formentera s’han censat 4 
zones (Mapa 2), dues manco que al 
cens anterior, on es detectaren un 
total de 2 espècies, tres espècies 
més. El nombre d’exemplars cen-
sats va ser de 276, el que suposa 
una davallada de 348 aus respecte 
a 2020, una baixada d’un 55,77 %. 
L’espècie més nombrosa ha estat 
l’esplugabous amb 81 exemplars, 
seguida del picaplatges camanegre 
amb 62 exemplars, ambdues espè-
cies amb lleus augments per sobre 
de l’any anterior. El cens de la ca-
bussonera ha estat de 9 exemplars, 
una baixada important respecte als 
280 exemplars del 2020 i dels 333 
el 2019. La segona espècie amb 
una davallada notable  ha estat el 
fuell daurat amb tan sols 5 indivi-
dus, uns 75 manco que a  2020. 
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Censos a dormidors

Com en anys anteriors, s’han 
fet els censos de dormidors d’ar-
deids i de gavines a les localitats 
que s’ha considerat més impor-
tants. Les gavines, com en anys 
anteriors, han estat infravalorades. 
També s’han censat les grues Grus 
grus hivernants.

Dormidors d’ardeids

A Mallorca s’han censat l’Albufe-
ra, el Salobrar, Albufereta, el torrent 
i depuradora d’Artà, el Prat de Sant 
Jordi i la depuradora, Son Ripoll, 
Marivent (Palma), les basses de 
Son Nuviet (Petra), Son Navata (Fe-
lanitx), la bassa de Sa Taulera (Sel-
va) i les depuradores de Porreres, 
Vilafranca i Binissalem. A Menorca 
s’han censat els dormidors del port 
de Maó, torrent de Sant Joan, Al-
bufera des Grau, salines d’Addaia, 
Santa Mariana, Sa Muntanyeta, Es 
Clot des Guix, Son Saura del Nord, 
Binillubet, Lluriac i Es Prat, Salines 
de Fornells, Binissues, Sant Sebas-
tià, Sant Cristòfol, Son Arret, camí 
depuradora de Ferreries, Sa Farola 
i Prat de Son Bou. A Eivissa es vi-
sitaren Ses Feixes, les salines d’Es 
Codolar, Es Cavallet i de Sal Rossa i 
els prats de Vila i den Fita.

Les espècies d’ardeids que van 
a dormidors són: orval Nycticorax 
nycticorax, l’esplugabous Bubulcus 
ibis, agró blanc Egretta garzetta, 
agró blanc gros Ardea alba, agró 
blau Ardea cinerea, i més recent-
ment, l’ibis negre Plegadis falcine-
llus. També s’han censat els corbs 
marins grossos i, aquest any, les 
grues, que només han estat pre-
sents a Mallorca.

Els resultats donen un total de 
2.995 exemplars d’ardeids, que és 
inferior als 3.521 comptats el 2020. 
Aquest descens respecte a l’any 
anterior es degut, principalment, al 
menor nombre d’esplugabous, 412 
exemplars manco que l’any 2020. 
La resta d’espècies no fluctua en 
quantitats significatives fins i tot 
el corb marí gros, es censaren 564 
exemplars, una lleu baixada de 37 
exemplars respecte a l’any anterior. 
El total de grues censades ha estat 
de 4 enfront de les 6 censades a 
Mallorca l’any anterior.

Cens de gavines/aus marines

Com en anys anteriors, s’ha 
efectuat un cens de gavines. A Ma-
llorca s’han prospectat l’Albufera, 
Albufereta, Prat d’Alcúdia, Estany 
des Ponts, la costa entre els tor-
rents de Son Real i Son Bauló, las 
llacunes de S’Avall i la costa sud de 
Mallorca, les salines de la Colònia 
de Sant Jordi, el Prat de Sant Jordi 
i torrents propers, la bassa de Can 
Guidet, la badia de Pollença, torrent 
de sant Jordi, La Gola, i la badia, el 
port i la depuradora de Palma. A 
Menorca s’han censat gavines al 
port de Maó i torrent de Sant Joan. 
A Eivissa s’han censat les salines del 
Cavallet, Es Codolar i de la Sal Ros-
sa. Finalment, a Formentera s’han 
censat ambdós estanys. Aquest any 
no s’han obtingut dades represen-
tatives, amb la excepció d’una re-
cuperació de la gavina d’hivern amb 
457 aus comptades en comparació 
a les 189 comptades el gener de 
2020 i les 1.054 de 2019 (nicoll et 
al., 2020; muntaner et al., 2019). Per 
la resta d’espècies, s’obtenen dades 
estimades de presència hivernal de 
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gavina roja, amb 55 exemplars, de 
gavina capnegre amb 1 exemplar i 
de gavina fosca amb 4 exemplars, 
i de llambritja de bec llarg Thalas-
seus sandvicensis, amb 33 exem-
plars. No s’ha pogut fer adequada-
ment el cens hivernal de gavines a 
causa de que la metodologia el cens 
que s’utilitza no dona resultats sig-
nificatius, cosa que repercuteix en 
la baixada del nombre total d’aus.
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