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PRESENTACIÓ 
La Societat Ornitològica de Menorca (SOM) es una asociación relativamente joven, 

pues aparece hace apenas unos diez años en el año 2000, aunque muchos de sus miembros ya 

poseían entonces una gran experiencia en el campo de la ornitología. En este corto periodo de 

tiempo ha llevado a cabo múltiples trabajos e investigaciones sobre una gran variedad de 

aspectos relacionados con este fascinante mundo de las aves. Desde estudios específicos sobre 

una especie determinada u otros sobre variables claves en la ecología de una especie, hasta 

aspectos generales sobre la biología de muchas especies o ecosistemas. 

Este Atlas de las aves invernantes de la isla de Menorca que ahora se presenta, 

representa el esfuerzo de gran parte de los miembros de la SOM, que desde hace años han 

venido recogiendo datos sobre nuestras poblaciones de aves invernante, y que se ha 

materializado en los últimos tres años en un gran esfuerzo de muestreo coordinado por Javier 

Méndez, y que ha dado como resultado este magnífico trabajo de síntesis.  

A pesar de que la mayor parte de las actividades de la SOM se llevan a cabo de manera 

voluntaria, un trabajo de tal envergadura como este lleva asociado inevitablemente un 

importante coste económico, que en muchas ocasiones frena o limita la posibilidad de iniciar 

trabajos semejantes. En este caso, ha habido una inestimable ayuda económica de la Agencia 

Menorca Reserva de la Biosfera que desde un inicio consideró interesante el proyecto y que ha 

permitido su realización durante estos tres últimos años. Sin esta ayuda el proyecto habría sido 

inviable. 

Los resultados obtenidos muestran la gran riqueza de aves que podemos encontrar en 

nuestra isla, a la vez que la gran diversidad de especies que encuentran en ella un hábitat 

adecuado para pasar este difícil periodo del año. Esto es un claro indicio del óptimo estado de 

conservación en que se haya la mayor parte de nuestros ecosistemas, que permite que gran 

número de especies se asienten en ellas, encontrando alimento y reposo, hasta que la llamada 

de la primavera provoca que muchas nos abandonen para dirigirse a sus áreas de reproducción 

más norteñas. El colorido y algarabía que proporcionan sus movimientos y cantos hace que el 

frio invierno se torne un poco más alegre, donde las grandes bandadas de aves constituyen un 

atractivo más de nuestra isla, que llega a sorprender a muchos de los turistas que nos visitan 

durante el invierno. 

Espero que este Atlas contribuya a divulgar la riqueza ornítica que se puede observar 

en la isla durante el invierno, y que esto pueda colaborar en mejorar la conservación de 

algunas de nuestras especies que se encuentran en una situación crítica, como el milano real o 

el carricerín real, pues como muy bien dice la sabiduría popular no se puede conservar aquello 

que no se conoce. 

                                                                                      Félix de Pablo Pons  

                                                                  President de la Societat Ornitològica de Menorca (SOM)  
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INTRODUCCIÓ 

Normalment, dins de l’ornitologia, s’han destinat més esforços a l’estudi de les 
diferents migracions (migració prenupcial o primaveral i migració postnupcial o de tardor) o al 
període de cria o estival que a l’estudi de les poblacions hivernants. Aquest fenomen és així no 
tan sols a Menorca o a l’Estat espanyol sinó també a la resta del continent europeu. Hi ha 
estudis que demostren la importància del període hivernal per a la conservació de les 
poblacions d’aus (Tellería, 1988; Martí i del Moral, 2002; Senar i Borràs, 2004).  

A la resta de l’Estat espanyol, cada cop són més freqüents els treballs que realitzen 
aproximacions espacials àmplies sobre els patrons de distribució i abundància de les aus a 
l’hivern (Tellería et al, 1999; Díaz et al, 1999; Carrascal et al, 2002, 2003), així com els atles ja 
publicats (Woutersen i Platteeuw, 1998; del Moral et al, 2002; Gainzarain, 2006). Els darrers 
anys han vist la llum un bon grapats d’atles d’ocells hivernants a l’estat espanyol: “Atlas de las 
aves invernantes en Navarra” a la comunitat foral, a Galicia el “Atlas de las aves invernantes en 
Galicia” o a Catalunya l’“Atles de les Aus a l’hivern a Catalunya”. La Societat Espanyola 
d’Ornitologia (SEO) està ultimant també els darrers retocs per treure a la llum el “Atlas de las 
Aves Invernantes en España”, en el qual a participat Menorca a traves de la Societat 
Ornitològica de Menorca (SOM). 

Perquè un atles dels ocells a l’hivern a Menorca? Com ja hem comentat, un dels 
moments menys coneguts i estudiats de la vida dels ocells és el període hivernal. Les dures 
condicions meteorològiques que es donen en aquesta època, i el comportament molt més 
introvertit de moltes espècies, complica i molt l’aplicació dels mètodes d’estudi que es fan 
servir per censar-los. Es però, durant aquest mateix període de l’any, quan es dona una major 
mortalitat d’aus, aspecte fonamental a tenir en compte per comprendre les dinàmiques 
poblacionals, tant de les aus que fan amb nosaltres tot l’any, com de les que venen a fer 
l’hivern. Si volem conservar la biodiversitat alada de l’illa, primer l’hem de conèixer durant tot 
l’any, i un dels períodes on més diversitat d’espècies es poden observar a l’illa és durant 
l’hivern. 

El fet de que Menorca registri temperatures moderades durant el període hivernal i 
que sigui una font abundant d’aliment, la fa atractiva per un bon nombre d’espècies d’aus. Les 
abundants pluges de tardor, fan que la major part de les zones humides presentin un aspecte 
esplendorós, fent les delícies de moltes aus aquàtiques. L’eclosió en fruit d’un bon nombre 
d’espècies arbustives com l’ullastre Olea europaea, la mata Pistacea lentiscus o l’aladern 
Phillyrea sp. assegura la supervivència d’un bon grapat de petits ocells. Tot això fa que l’illa 
jugui un paper molt important en la vida de moltes especies i individus, i que en part, la seva 
conservació depengui de llocs com Menorca per passar l’hivern a l’espera de que les 
condicions meteorològiques millorin a les seves àrees de cria per continuar perpetuant 
l’espècie. 

Amb aquest atles, la Societat Ornitològica de Menorca, no ha cercat únicament 
ampliar els coneixements sobre els ocells que fan l’hivern a ca nostra, també ha volgut crear 
una eina útil per a les futures accions de conservació que es poguessin dur a terme a l’illa i que 
no tan sols afectin als ocells, sinó a totes les expressions vives de la naturalesa en conjunt. 
Extreure una valuosa informació que formes part del futurs estudis d’impactes mediambientals 
i que pugues optimitzar la informació disponible. Donar un punt de partida del coneixement de 
l’avifauna de Menorca a l’hivern, que pugui valorar en un futur els canvis que es produeixin i 
les raons d’aquests, per poder millorar dia rere dia, any rere any, en l’equilibri entre les 
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activitats humanes i la resta d’esser vius que conviuen amb nosaltres en aquesta petita illa 
mediterrània.  

En aquest treball, en volgut agrupar tots els coneixements adquirits durant aquests 
quatre anys d’intenses feines de camp amb els coneixements d’anys anteriors, i presentar-los 
d’una forma pràctica, des de un punt de vista global (una illa), local (una porció del territori, 
quadrats UTM 5x5 km) i individual (espècie per espècie). Hem intentat que aquest atles pugui 
ser un punt de partida cap a un millor coneixement de les aus en particular però de la natura 
en general que ens ajudi a conservar tots els valors ambientals que inunden aquesta terra. 

L’Atles s’ha estructurat en quatre part. A la primera s’ha fet una presentació de totes 
les persones que l’han fet possible, de les condicions meteorològiques que s’han trobat al 
camp durant aquest quatre hiverns, del diferents hàbitats de l’illa que han hagut de visitar i 
estudiar, i dels diferents objectius marcats, les metodologies emprades per assolir aquests 
objectius, les feines de camp resultants d’aquestes metodologies i l’anàlisi de les dades 
acumulades durant aquestes feines. Les tres parts següents fan referència als resultats des de 
tres punts de vista diferents: un de global, com a illa; un altre de més local, més reduït, basat 
en la divisió de l’illa en quadrats UTM 5x5km; i una tercera part, més amplia, on es tracta una 
per una totes les espècies detectades durant aquest quatre hiverns. S’ha intentat des del 
primer moment, donar la major quantitat d’informació possible, per tenir un coneixement més 
ampli de cadascuna de les espècies  

L’Atles dels ocells de Menorca a l’Hivern ha estat el resultat de moltes hores al camp, 
de moltes caminades, de moltes hores aferrats als prismàtics o al telescopi, de molta il·lusió i 
de molt d’esforç d’un grup d’amants de les aus i la natura, amb l’objectiu principal de que el 
seu esforç es pugues veure reflectit en les generacions futures, i que aquestes, poguessin 
gaudir com nosaltres avui, de les aus a Menorca.  

L’Atles dels Ocells de Menorca a l’Hivern ha estat un plaer.  
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Participants a les feines de camp durant els 4 hiverns d’estudi. 

Per a l’elaboració d’aquest Atles dels Ocells 
de Menorca a l’Hivern, s’han realitzat 
nombroses feines de camp durant els 
hiverns de 2007-08, 2008-09, 2009-10 i 
2010-11 per aconseguir prospectar el més 
acurat possible tota l’illa. Un gran nombre 
d’ornitòlegs i aficionats a les aus han estat 
els encarregats d’una forma o una altra 
d’obtenir tota aquesta informació de camp.  

A continuació fem una llista de totes les 
persones que han fet possible aquest 

replec d’informació, i com a resultat, 
aquests atles. 

Per a cada participant hem detallat les 
feines de camp a les quals ha participat. 
Aquestes són: mostratge extensiu (ME), 
mostratge intensiu o quantitatiu (MI), 
mostratge d’ocells nocturns (MN), 
mostratge d’ocells marins (MM), cens 
d’aquàtiques (CAQ), cens d’ardeids (CAR), 
anellament científic (AC) i mostratge 
complementari (MC).  

 

 

Col·laborador            Mostratge 

Toni Pons Fàbregues    MI/MN/MM/CAQ/MC 

Damià Coll Pons             MN/CAQ/MC 

Alicia Pioli Araújo          ME/MI/MN/MM/                  

                                             CAQ/CAR/AC/MC 

Javier Méndez Chavero ME/MI/MN/MM/ 

                                              CAQ/CAR/AC/MC 

Lluc Julià Fàbregues       ME/MI/MN/MM/ 

                                              CAR/AC/MC 

Col·laborador            Mostratge 

Santi Campos                   MN/MM/CAQ/AC/MC  

Raül Escandell Preto      MI/MM/CAQ/CAR/ 

                                             AC/MC 

Montse Bau i Puig           MN/CAQ/MC  

Félix de Pablo                  MN/MM/CAQ/CAR/ 

                                             MC 

Rafel Triay                        CAQ/CAR/MC 

Joan Florit                          MN/MM/CAQ/CAR/ 

Óscar Garcia Febrero     MI/MM/CAQ/CAR 

                                      AC/MC 

Juan Jose Carreras           MN/MM/CAQ/CAR/ 

                                               AC/MC 

Santi Catchot Pons           MI/AC/MC 

Emili Garriga                    MN/MM/CAQ/CAR/ 

                                              AC/MC 

                                              AC/MC 

David Carreras                 CAQ 

Julia Álvarez                      CAQ     

Juan Lluís Pons              CAQ 

Jaume Florit                      MM/CAQ 

Toni Escandell                  MM/CAQ/MC 
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Col·laborador            Mostratge 

Samuel Pons Fàbregues CAQ 

Borja Esteban  MC 

Tòfol Mascaró  MC 

Santi Cardona  AQ/MC 

Jonathan Neslany MC 

Toni Cladera  CAQ/MC 

Jon Boronat  MC 

Àngel Orfila  MC 

 

Col·laborador            Mostratge 

Fernando Mozos MC 

Ricard Borràs  CAR 

Mariona Vidal  CAQ 

Maria Bertran  CAQ 

Carles Santana   CAQ 

PN Albufera de s’Albufera  

des  Grau  MC 

Centre de recuperació de  

fauna silvestre   MC 
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Climatologia hivernal a 

Menorca. Meteorologia 

particular 2007-2011. 
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Característiques del clima de Menorca 

El clima de Menorca és temperat i 
fortament estacional pel que fa a les 
pluges, amb un vent del nord, la 
Tramuntana, que bufa fort durant els 
mesos d’hivern i es suavitza a l’estiu, i amb 
una diversificació climàtica notable donada 
les seves mides.  Això és com a 
conseqüència d’una sèrie de factors 
astronòmics (durada del dia i alçada del Sol 
en funció de la latitud geogràfica de l’illa), 
geogràfics (situació de l’illa envers l’oceà 
Atlàntic i a dins la Mediterrània) i 
meteorològics (Jansà, 1979).   

Característiques climatològiques de 
l’hivern a Menorca 

Els hiverns a Menorca són suaus, amb 
temperatures mitges per al període 1971-
2010 a l’aeroport de Menorca que són de 
11.9º pel mes de desembre, 10.7º pel mes 
de gener i 10.8º pel mes de febrer. Les 
majors baixades del termòmetre es 
produeixen al mes de febrer. Les 
precipitacions a l’illa es concentren 
majoritàriament als mesos de tardor i en  

 

menor mesura a l’hivern i principis de 
primavera. Aquests registres a l’hivern 
oscil·len entre els 68 l/m2 al desembre, 
58.2 l/m2 al gener i els 53.6 l/m2 al febrer 
de mitjana pel període 1971-2010 a 
l’aeroport de Menorca (GOB, 2007-2010). 
Els episodis de neu es produeixen molt 
irregularment principalment al mes de 
febrer. Una característica de l’hivern a l’illa 
és el gran protagonisme que pren el vent 
del nord,  principalment la Tramuntana. 

Meteorologia particular 2007-2011 

El període d’estudi (15 de novembre – 15 
de febrer) durant aquests quatre anys 
(2007-11) s’ha caracteritzat per unes 
temperatures mitjanes suaus, entre els 10 i 
15 graus, i unes precipitacions abundants, 
especialment als hiverns 2008-09 i 2010-
11. Destaquen les precipitacions del mes 
de novembre i la manca d’aquestes entre 
el desembre i el febrer del primer any 
d’estudi (GOB, 2007-2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precipitacions i temperatura mitjana durant el període d’estudi (15 de novembre/15 de febrer, 2007-11) 
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El clima i els ocells 

Els ocells són un dels grups animals a dins 
el qual gran nombre de les seves espècies 
han triat deixar a l’hivern les seves zones 
de cria per zones més temperades que 
facilitin l’obtenció d’aliment. Gran nombre 
d’espècies que nidifiquen a les zones més 
septentrionals del vell continent, on les 
condicions meteorològiques a l’hivern són 

molt adverses i com a conseqüència 
d’aquestes condicions manca l’aliment, 
trien la conca mediterrània, de clima molt 
més suau, per passar l’hivern. Es aquí on 
Menorca, donat el seu clima, juga un paper 
molt important com a zona d’hivernada al 
cicle anual de molts d’ocells. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La meteorologia i els ocells  

Els canvis meteorològics que es produeixen 
durant l’hivern al nord i centre d’Europa 
(ones de fred siberià, grans nevades...), fan 
que molts d’ocells es desplacin cap al sud 
durant el període hivernal. Aquest fet fa 
que a Menorca, aquests canvis afectin al 
nombre d’individus d’una mateixa espècie 
que hivernin a l’illa o que fins i tot, espècies 
de latituds molt nòrdiques es puguin 
arribar a veure. Aquests fenòmens tenen 

molt a veure en l’abundància temporal de 
moltes espècies tant a períodes d’un 
mateix hivern com a diferents hiverns. Les 
condicions meteorològiques pròpies de 
l’hivern a Menorca, també poden influir en 
la presencia i/o abundància d’una espècie 
durant aquest, en funció de la disponibilitat 
d’aliment.  

 

La jua Vanellus vanellus és una de les espècies hivernants a l’illa que veu incrementat el seu nombre d’individus en 

funció de les temperatures del continent. Foto J. Florit 
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Aspectes Geogràfics i 

cobertes de Menorca 

 

 

 

 

 

   

  



Atles dels Ocells de Menorca a l’Hivern 2007-2011 
 

18 
 

 

Trets geogràfics i geològics de Menorca 

 Menorca és la més septentrional i 

oriental de les illes de l’arxipèlag balear, 

ubicada al centre de la Mediterrània 

occidental, pràcticament equidistant de la 

costa francesa pel nord, la costa algerina 

pel sud, Sardenya a l’est i la península 

Ibèrica a l’oest. 

  

 

 

 

 

 

Mapa de la situació de Menorca a la Mediterrània 

occidental (Obsam). 

Té una extensió d’uns 700 km2, 

amb una longitud màxima de 47,8 km i una 

amplada màxima de 21,5 km, de forma 

allargada i lleugerament inclinada de nord 

a sud. Es tracta d’una illa topogràficament 

poc accidentada, amb una alçada màxima 

de 357m (El Toro) al centre de l’illa. Altres 

altures rellevants són s’Enclusa de 274m o 

Santa Àgueda de 264m.  

 Geològicament, podem dividir l’illa 

en dues meitats quasi simètriques però de 

composició molt diferent. La zona nord,  

formada per materials d’origen primari i 

secundari on destaquen les arenisques 

vermelles; i la zona sud, formada per una 

massa calcària d’origen terciari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa geològic de Menorca segons els períodes 

d’aflorament (Obsam). 

 La meitat sud de l’illa és 

pràcticament plana, interrompuda per 

nombrosos barrancs fondos  fets per 

l’aigua i, en general, de terres pobres i 

àrides. La costa de la banda de migjorn és 

uniforme amb penya-segats d’alçades 

similars tallats per arenals i cales 

amagades. La part nord es caracteritza per 

ser menys homogènia, de terres més ben 

constituïdes, esquitxada de turons i amb 

una costa accidentada on abunden els 

illots. 

  

Trets de la cobertura vegetal de Menorca 

 

A Menorca es desenvolupen dos tipus 

d’associació vegetal, també presents a 

d’altres llocs de la Mediterrània occidental: 

l’alzinar, a les terres humides, protegides 

del vent i més ben formades; i l’ullastrar, 

en general a zones més desprotegides i 

pobres,  amb l’alzina Quercus ilex i l’ullastre 

Olea europaea spp sylvestris com a 

espècies emblemàtiques, respectivament. 
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Les dimensions de l’illa i l’acció de l’home 

durant molts anys, fa difícil trobar aquestes 

associacions en estat pur, i el que més 

trobem és el resultat d’aquesta degradació, 

com els nombrosos boscos de pins Pinus 

Halepensis, introduït per l’home ja fa molt 

de temps. 

 

 

 

 

 

 

Són importants també a Menorca, 

les marines, zones de matollar més o 

menys alt, amb característiques diferents 

segons si el terra on creix és silícic o calcari. 

A les parts de l’illa exposades al vent i la sal 

creixen altres comunitats vegetals com la 

marina d’aladern menorquí Phillyrea 

latifolia varietat rodriguezii, el sivinar o 

comunitats de socarrells, entre d’altres. 

 

 

 

 

 

 

A les parts que mantenen una 

major humitat durant tot l’any, es 

desenvolupa una altra comunitat vegetal 

caracteritzada pels tamarells, el Tamarix 

gallica i el Tamarix africana. A les zones 

humides i les parts finals dels torrents 

creixen algunes plantes típiques d’aquests 

ambients com el canyís Phragmites 

australis o la bova Typha angustifolia. 

Bona part de l’illa està ocupada per 

terres agrícoles o ramaderes, amb major o 

menor ús, on es barregen un bon nombre 

de plantes de farratge amb altres de 

caràcter natural. L’ullastrar apareix a bona 

part d’aquestes, especialment a les zones 

en desús.  

 

Agrupació d’hàbitats per aquest Atles 

 

Menorca presenta una important varietat 

d’hàbitats, els límits dels quals de vegades 

són difícils d’identificar. Les seves reduïdes 

dimensions, fan que en un espai petit es 

vagin intercalant de forma continuada, 

formant espais entremitjos. Cadascun 

d’aquests presenta unes característiques 

pròpies que influeixen en l’ecologia de les 

aus a l’hivern: varietat d’espècies vegetals, 

volum de recursos alimentaris, hídrics... 

 Per el present atles, hem dividit els 

diferents hàbitats de Menorca en 11 

ambients, per poder conèixer i estudiar 

millor l’ús que fan les aus de cadascun 

d’ells i la seva importància per a l’avifauna 

menorquina a l’hivern.  

1. Zones arbrades pures o mixtes amb 
presència majoritària de pi Pinus 
halepensis, a la qual hem 
anomenat PINAR. S’inclouen totes 
les plantes associades a aquest 
ambient. 

2. Zones arbrades pures o mixtes amb 
presència majoritària d’alzina 
Quercus ilex, a la qual hem 
anomenat ALZINAR. S’inclouen 
totes les plantes associades a 
aquest ambient. 
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3. Zones arbrades o arbustives, pures 
o mixtes, amb presència 
majoritària d’ullastre Olea 
europaea, a la qual hem anomenat 
ULLASTRAR. S’inclouen totes les 
plantes associades a aquest 
ambient. 

4. Zones arbrades o arbustives, pures 
o mixtes, amb presència 
majoritària de sivina Juniperus 
phoenicea, a la qual hem 
anomenat SIVINAR. S’inclouen 
totes les plantes associades a 
aquest ambient. 

5. Zones arbustives o de matollar, 
d’entre 3 metres i 20 centímetres 
d’alçada, que hem anomenat 
ARBUSTIU. Aquí s’inclouen un bon 
nombre de plantes llenyoses com 
ara la mata Pistacea lentiscus, el 
bruc Erica sp., l’estepa Cistus sp. o 
l’aladern Phillyrea sp. entre 
d’altres, i tota la comunitat vegetal 
associada a aquests. 

6. Tots aquells hàbitats oberts en els 
que la vegetació predominant no 
sigui llenyosa com erms o prats, 
excepte els agrícoles, als quals hem 
anomenat HERBACI. 

7. Tots els ambients aquàtics de caire 
natural o artificial: torrents, 
llacunes, albuferes, salines..., als 
quals hem anomenat ZONES 
HUMIDES.  

8. Tots els ambients sota maneig 
agrícola o ramader, incloent 
hortals i fruiters, als quals hem 
anomenat com a ambients 
AGRÍCOLES. 

9. Tots els ambients subjectes a la 
presència humana o molt 
degradats, com: pobles, 
urbanitzacions, àrees recreatives, 
polígons, carreteres..., als quals 
hem anomenat ZONES 
HUMANITZADES. 

10. Totes les zones naturals de poca o 
nul·la vegetació com roquissars, 
platges o dunes, als quals hem 
anomenat  ROQUISSARS I DUNES. 

11. Les zones d’influència marina com 
els penya-segats costaners, els 
ports o la superfície de la mar, als 
quals hem anomenat AMBIENTS 
MARINS. 
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Mapa de Menorca amb la distribució de les diferents cobertes utilitzades per les feines de camp i l’anàlisi de les dades d’aquest 

atles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula de les característiques espacials de cada ambient: hectàrees ocupades pel conjunt de l’illa, superfície total que representa 

pel conjunt de l’illa i nombre de quadrats on aquest és present en menor o major mesura.  * Les dades del sivinar estan incloses 

als ambients arbustius ja que en un principi no teníem la intenció de tractar-lo de forma separada. 

 

 

 

HÀBITATS HECTAREES % sup. total Quadrats 
Pinar 10.549,8 Ha 15.19% 41 

Alzinar 2.227,96 Ha 3.21% 33 

Ullastrar 7.678,78 Ha 11.05% 40 

Sivinar* * * 16 

Arbustiu 11.061,68 Ha 15.92% 43 

Herbaci 508,86 Ha 0.73% 42 

Agrícola 31.677,9 Ha 45.60% 41 

Zones humanitzades 4.614,75 Ha 6.64% 43 

Zones humides 432,56 Ha 0.62% 38 

Roquissar i dunes 642,63 Ha 0.92% 42 

Ambient marí - - 30 

Totals 69.471,55Ha 99.88% 43 
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Objectius, metodologia 

aplicada, feines de camp i 

anàlisi de les dades. 
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Quan a la Societat Ornitològica de Menorca 
(SOM) es va començar a gestar aquest 
ambiciós projecte a la tardor del 2007, ens 
van marcar unes pautes de feines per 
l’elaboració d’aquest Altes dels Ocells a 
l’hivern a Menorca 2007-2011. Es va 
decidir l’hivern 2007-08 a marcar els 
objectius pel quals s’haurien de regir totes 
les feines de camp, provant les diferents 
metodologies possibles per assolir aquest 
objectius i definir els trets generals 
d’aquest projecte. 

Les utilitats d’aquesta informació que 
obtindrien serien múltiples, però el que 
volíem principalment és que fos una eina 
útil per a les futures accions de conservació 
que es poguessin dur a terme a l’illa, una 
valuosa informació que formes part del 
estudis d’impactes mediambientals, així 
com un punt de partida del coneixement 
de l’avifauna a l’hivern, per poder valorar 
en un futur els canvis que es poguessin 
produir. D’aquesta forma, ens van marca 
com a objectius principals: 

 Conèixer les espècies presents a 

l’hivern a Menorca.  

 Crear mapes d’abundància 

relativa d’alta resolució de les 

espècies més comuns, a escala 

UTM 5x5 o similar. 

 Conèixer la distribució i 

abundància relativa de les 

espècies marines del litoral 

menorquí.  

 Obtenir informació de la 

variabilitat temporal de les 

espècies en el període d’estudi.  

 Fer estimacions de la població a 

l'hivern de cada espècie.  

 Treure tendències significatives de 

totes les espècies hivernants 

possibles.  

 Fer descriptius de l’ecologia de 

totes les espècies possibles.  

 Valorar l’estat de conservació de 

les poblacions a l'hivern a Menorca.  

 Avaluar la xarxa d’espais 

protegits existents a l’illa per a la 

hivernada d’ocells, principalment a 

les zones humides. 

 Una valoració de la importància de 

Menorca com a àrea d’hivernada 
per a les diferents comunitats 

d’ocells i/o espècies. 
 Identificar amenaces de les 

espècies hivernants a l’illa, en tot el 

seu període anual. 
 Valorar l’importancia per 

l’avifauna així com la seva 

diversitat ornitològica del 

territori insular de forma el més 

acotada possible (UTM 5x5 km). 
 Col·laborar en els diferents atles 

del nostre àmbit geogràfic que 

s’estaien gestant: “Atles dels ocells 

a l’hivern a les Balears” i “Atlas de 

las Aves Invernates en España”.    
Un cop establert els objectius, van 

començar a treballar en aspectes més tècnic, 

que marcarien les feines de camp i la 

metodologia a aplicar. En primer lloc, van 

establir com a període d’estudi o hivernal, 

des del 15 de Novembre fins el 15 de 

febrer, donat que era el que englobava 

millor l’hivernada a l’illa. Per reduir encara 

més les interaccions amb possibles 

individus migrants, les feines més 

específiques de prospecció i quantificació 

es van acotar al període comprès entre l’1 

de desembre i el 31 de gener. Totes les 

feines de camp es desenvoluparien a dins 

aquests períodes, durant tres hiverns 

d’estudi: 2008-09, 2009-10 i 2010-11, 

utilitzant les dades obtingudes a l’hivern 

2007-08, com a complementaries, però no a 

dins les feines més especifiques de 

mostrejos quantitatius. 

Un cop establert el període d’actuació, i 

amb la finalitat de que les dades generades 

es poguessin projectar en un sistema 

d’informació geogràfic per generar una 

cartografia detallada, es va decidir treballar 

amb una malla UTM (Universal 
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Transversal de Mercator) 5 x 5 km com a 

quadrat bàsic per plantejar els mostrejos, 

com a millor opció pels resultats que 

esperaven obtenir i per poder treballar amb 

ells. Es van enumerar tots els quadrats 

d’esquerra a dreta i de d’alt a baixar per 

facilitar la seva localització i l’ordenació de 

les dades que es generessin (Mapa 1). Es va 

decidir fer feina a 43 quadrats dels 48 

existents, eliminant 5 per no tenir quasi 

proporció terrestre (1, 2, 6, 32 i 41). Es 

treballaria els tres anys als quadrats amb 

més d’un 30 % de superfície terrestre i un o 

dos anys amb els que no arribessin a aquest 

tant per cent.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                         Mapa 1.  Mapa de Menorca amb quadrat UTM 5x5 Km. enumerats. 

 

Abans de començar les feines de camp, es 
va treballar en l’estudi dels diferents 
hàbitats que presentava l’illa, per poder 
homogeneïtzar l’informació generada. Com 
ha referent es va utilitzar el mapa de 
cobertes 2002 (Mapa 2), elaborat per 
l’Observatori Socioambiental de Menorca 

(OBSAM). Com a resultat, van sortir set 
categories, subdividides a l’hora en 45 
categories més (Taula 1), per les quals 
s’haurien de regir totes les feines de camp i 
observacions d’ocells per poder assolir 
alguns dels objectius marcat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2. Mapa de cobertes i usos del sòl 

de Menorca 2002 de l’Observatori 

Socioambiental de Menorca (OBSAM). 
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COD

I    

COD

I 

1 HÀBITAT CATEGORIES  2 

   Boscos de savines i ginebrons   01 

   Pinars 

cobertura d’arbrat del 5-

40% 02 

     …0 major del 40% 03 

   Alzinars 

cobertura d’arbrat del 5-

40% 14 

  ARBRATS   

(inclou les típiques 

DEVESES)   

     …0 major del 40% 15 

  Tots aquells hàbitats en què Mescla de planífols     

  

els arbres (més de 3 metres 

d’altura) Qualsevol combinació 

cobertura d’arbrat del 5-

40% 16 

A presenten una cobertura dins el d’importància de caducifolis i     

  recorregut superior al 5% alzinars (excepte boscos de …0 major del 40% 17 

   ribera)     

  (Excepte els agrícoles i urbans Mescla de planífols i     

  que es codifiquen a part) coníferes 

cobertura d’arbrat del 5-

40% 18 

   Qualsevol combinació     

   d’importància de caducifolis i …0 major del 40% 19 

   alzinars i pinars     

   Riberes fluvials arbrades     

   Torrents, sèquies, voreres de 

zones humides, etc. de 

més  23 

     d'1 metre d’amplària   

   Desforestacions artificials Incendis, tallafocs, tales 24 

  ARBUSTIUS       

  Hàbitats desarbrats (<5% d’arbres) Tot tipus de formacions Cobertura arbustiva 25 

  en què els matolls (<3 metres   del 25-40%   

B 

d’alt però més de 20cm) 

presenten (Excepte aquelles que siguin      

  una cobertura superior al 25% clarament de ribera)     

  (Excepte els agrícoles i urbans que   Major del 40% 26 

  es codifiquen a part)       

  HERBACIS       
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Taula 1. Taula d’hàbitats codificats per les feines de camp. 

  Tots aquells hàbitats oberts   

Altura de la vegetació 

entre 27 

C  (<5% d’arbrat i <25% d’arbusts) Prats, erms 1-20 cm.   

  en què la vegetació predominant etc.     

  

no sigui llenyosa. (Excepte els 

agrícoles   Major de 20 cm. 28 

  i urbans que es codifiquen a part)       

  AQUÀTICS Riberes fluvials desarbrats   29 

D (Excepte riberes arbrades que es Torrents, sèquies, etc.     

  codifiquen a part) Embassaments, basses, albuferes etc.   30 

         

   Conreu secà (blat, ordi, etc. ) 

Més del 75% del 

recorregut 31 

  AGRÍCOLES Conreu regadiu (civada, blat de moro, etc.) 

Més del 75% del 

recorregut 32 

  Tots els hàbitats sota maneig Conreus d’inundació (arròs) 

Més del 75% del 

recorregut 33 

  agrícola evident que arribin a una Olivars 

Més del 75% del 

recorregut 34 

E 

cobertura en el recorregut 

superior al Vinyes 

Més del 75% del 

recorregut 35 

  25%. Fruiters (ametllers, garrofers etc.) 

Més del 75% del 

recorregut 36 

  

(Excepte les deveses que es 

codifiquen Mosaics agropecuaris     

  a part) 

Cobertura del 25-75% d’una o diverses categories agrícoles anteriors 

i la resta  37 

   de diverses combinacions d’altres hàbitats.    

   

Ciutats   (poblacions amb superfície edificada de més de 2 km 

quadrats)  38 

  HUMANITZATS Pobles (menys de 2 km quadrats edificats  39 

  

Hàbitats subjectes a presència 

humana Urbanitzacions  (residencials amb jardí  

als afores del nucli 

principal) 40 

F constant, o molt degradats. Àrees recreatives (parcs urbans grans, camps de golf etc.) 41 

  (Excepte els agrícoles que es       

  codifiquen a part) Carreteres  (zones properes a carreteres  importants no urbanes) 42 

   Àrees degradades  (pedreres, femers, abocadors, etc.) 43 

G Poca o nul·la vegetació Roquissars, tallats, etc.   44 

  Menys de 25% de vegetació Arenals, platges, camps de dunes   45 
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Distribució de les espècies a l’hivern a Menorca 
 
Per conèixer la distribució de les diferents 
espècies a l’illa, es va utilitzar tota la 
informació generada durant els quatre 
hiverns, associant cada cita o observació 
d’una espècie a un quadrat UTM 5x5 
determinat (Mapa 1).  
Es van fer feines específiques pels diferents 
grups d’ocells en funció de que fossin 
comuns o no, dels seus hàbits diürns o 
nocturns i de la seva localització a 
ambients concrets. 
 
Mostratge semi-quantitatiu o extensiu: La 
unitat de treball va ser el quadrat UTM 5x5. 
A cada quadrat es feien 8 mostratges de 
quinze minuts cadascun, repartits de forma 
proporcional damunt els hàbitats que 
conformaven aquest quadrat. Durant 
aquest temps s’apuntaven totes les 
espècies d’ocells que es detectaven. 
Aquest mostratge es va utilitzar el darrer  

any a dins aquells quadrats on algunes 
espècies no hagin quedat ben cobertes 
amb el conjunt de les dades. També es va 
fer servir als quadrats amb una menor 
superfície de terra, on altres tipus de 
mostrejos no eren possibles. 

Mostratge d’ocells marins: Es van fer un o 
dos censos anuals durant els mesos de 
desembre i gener, a set punts diferents de 
la costa menorquina a l’hora: La Mola de 
Maó, el Cap de Favàritx, El Cap de 
Cavalleria, Punta Nati, el Capa d’Artrutx, 
Cala’n Porter i S’Algar (Taula 2.). En aquests 
censos es va emprar la metodologia 
habitual pel cens d’ocells marins, és a dir, 
observacions des d’un punt fix de la costa 
durant un temps concret, comptant tots els 
individus de totes les espècies que 
apareixen pel punt d’observació. 

 

 

Taula 2. En groc els punts de cens de mostratge d’ocells marins realitzats durant els tres hiverns d’estudi. 

Mostratge d’ocells nocturns:  A fi de 
detectar els ocells d’hàbits nocturns o 
crepusculars que fan l’hivern a ca nostra, 
es va triar la metodologia que ens va 
semblar més adient. Aquesta va consistir 
en fer cada any a dins cada quadrat UTM 
5x5km dues escoltes durant les dues hores 
després de la caiguda del sol. Cada escolta 
es feia a un punt diferent, intentant 
repartir-les segons els diferents hàbitats 
que conformin el quadrat. En aquest 
mostrejos es va utilitzar una metodologia 
per unificar els esforços i criteris dels  
 

diferents participants, fent una primera 
part sense reclam i una segona amb reclam 
utilitzant un cd elaborat expressament per 
aquest atles. 
A la fi de les feines de camp s’han obtingut 
6 punts d’escolta a cada quadrat repartits 
geogràficament i en funció dels hàbitats (el 
nombre de punts d’escolta era 
proporcional a la superfície de terra, essent 
6 als quadrats d’entre 50-100% de terra). 
En total es van cobrir 42 quadrats (Taula 
3.), i durant aquest tres hiverns es van fer 
224 punts d’escolta. 

PUNTS DE 

CENS 

HIVERN 

2008-09 

1r CENS 

HIVERN 

2009-2010 

2n CENS 

HIVERN 

2009-2010 

1r CENS 

HIVERN 

2009-2010 

2 CENS 

HIVERN 

2009-2010 

Punta Nati      

Cap de 

Cavalleria 

     

Favàritx      

Mola de Maó      

Rafalet      

Cala’n Porter      

Cap 

d’Artrutx 
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Quadrat 

 

UTM5x5 

 

UTM10x10 

 

Hivern 2008-

2009 

 

Hivern 2009-

2010 

 

Hivern 2010-

2011 

1 No es fa cap any     

2 No es fa cap any     

3 No es fa cap any     

4 EE9035 EE9030    

5 EE9535 EE9030    

6 No es fa cap any     

7 EE6530 EE6030    

8 EE7030 EE7030    

9 EE7530 EE7030    

10 EE8030 EE8030    

11 EE8530 EE8030    

12 EE9030 EE9030    

13 EE9535 EE9030    

14 FE0030 FE0030    

15 EE6525 EE6020    

16 EE7025 EE7020    

17 EE7525 EE7020    

18 EE8025 EE8020    

19 EE8525 EE8020    

20 EE9025 EE9020    

21 EE9525 EE9020    

22 FE0025 FE0020    

23 FE0525 FE0020    

24 EE7020 EE7020    

25 EE7520 EE7020    

26 EE8020 EE8020    

27 EE8527 EE8020    

28 EE9020 EE9020    

29 EE9520 EE9020    

30 FE0020 FE0020    

31 FE0520 FE0020    

32 No es fa cap any     

33 EE7015 EE7010    

34 EE7515 EE7010    

35 EE8515 EE8010    

36 EE9015 EE9010    

37 EE9515 EE9010    

38 FE0015 FE0010    

39 FE0515 FE0010    

40 FE1015 FE1010    

41 No es fa cap any     

42 EE9510 EE9010    

43 FE0010 FE0010    

44 FE0510 FE0010    

45 FE1010 FE1010    

46 FE0005 FE0000    

47 FE0505 FE0000    

48 FE1005 FE1000    

 

Taula 3. Quadrats mostrejats amb la metodologia del cens d’aus nocturnes durant els tres hiverns d’estudi. 
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    Figura 1.  Fitxa de mostratge d’ocells marins.                                         Figura 2. Fitxa de mostratge d’ocells nocturns.    
 
 
 

Censos d’aus aquàtiques i de dormidors 
d’ardèids: Durant aquest tres anys, es van 
seguir els censos anuals d’ocells aquàtiques 
i a dormidors d’ardèids que ja es venien 
realitzat a l’illa. Es va ampliar un poc les 
zones prospectades per millorar encara 
més la informació. A les localitats 
típicament censades: s’Albufera des Grau, 
la bassa de Morella, les Salines d’Addaia, 
les Salines de la Concepció, les Salines 
velles, la badia de Fornells, les Basses de 
Lluriac, Son Saura del Nord, Son Saura del 
Sud, Son Bou i el port de Maó; es van 
incloure durant aquests anys: és torrent de 
Tirant, Sa Nitja, La Vall, el port de 
Ciutadella, el torrent de Cala Galdana i el 
torrent de Cala’n Porter. Amb aquest 
censos i la informació addicional de la resta 
de mostrejos o aportacions personals 
d’ornitòlegs, es van cobrir bastant bé les 
espècies aquàtiques.   
 
Anellament científic: Aquesta metodologia 
es va utilitzar indistintament durant els tres 
anys en aquells llocs on era més 
recomanable que la resta de mostratges, 
com ara canyissars, o per detectar aquelles 
espècies més complicades, fent ús del 
reclam. En total es van fer 62 jornades 

d’anellament en aquest període entre 
feines específiques i jornades concretes, a 
diferents localitats i ambients: al prat de 
Son Saura del Nord, el sivinar de Santa 
Teresa, al penya-segat de Cavalleria, al 
barranc de Cala’n Porter, al roquissar de 
Binisaida, al prat de s’Albufera, etc. 
 
Mostratge complementari: Aquí es van 
incloure totes les observacions fetes 
durant el període d’estudi que no 
formessin part d’un mostreig concret. Es va 
elaborar una fitxa on tots els col·laboradors 
anaven apuntat les observacions que feien 
durant el dia a ca seva, a la feina, pel 
carrer,etc; associant aquestes a un hàbitat 
en concret i un quadrat. Tota aquesta 
informació, sumada a la generada per 
altres estudis ornitològics en curs de 
l’entitat i a la rebuda per altres persones o 
a traves de la web de la Societat 
Ornitològica de Menorca, el centre de 
recuperació de Ciutadella, el col·lectiu de 
caçadors de l’illa i les diferents publicacions 
locals i nacionals, van complimentar la 
resta de feines. Amb aquest tipus 
d’informació es van obtenir un total de 
8.553 registres. 
 

  



Atles dels Ocells de Menorca a l’Hivern 2007-2011 
 

30 
 

 
Tota la informació generada es va 

anar introduint en una fulla Excel, associant 
cada observació a una espècie, una 
localitat, un quadrat i un hàbitat. A partir 
d’aquí, i un cop finalitzades totes les feines 
de camp, es va treballar en l’elaboració 

dels mapes de distribució. En un primer 
filtre es van eliminar aquelles observacions 
dubtoses o per les quals l’observador no 
estaia completament segur i aquelles per a 
les quals mancava informació. Finalment es 
va poder elaborar el mapa de distribució de 
130 espècies. 

 
 

Abundància relativa de les espècies més comuns a l’hivern 
 
Aquesta va ser una de les feines més 
laborioses de l’Atles, per a les quals es va 
dedicar un major esforç tant de camp com 
a l’hora de elaborar i analitzar les dades. 
Per l’anàlisi i tractament de les dades es va 

comptar amb l’ajuda dels estadístics del 
Institut Català d’Ornitologia (ICO), molt 
versat i reconegut a nivell nacional i 
internacional en aquest tipus de feina 

 
Disseny 

Amb la finalitat que les dades recollides es 
poguessin projectar en un sistema 
d’informació geogràfica per a generar una 
cartografia detallada va ser essencial 
realitzar un mostratge adequat del territori 
objecte d’estudi a partir d’un reticle de 
coordenades de referència. Es va treballar 
amb la malla UTM (Universal Transversal 
de Mercator) 5x5 km com a quadrat bàsic 

per plantejar les feines de camp. Degut a 
les petites dimensions de l’illa es va 
considerar factible mostrejar tots els 
quadrats possibles. L’illa de Menorca ocupa 
47 quadrats d’aquestes dimensions, però 
només es van mostrejar 41 unitats, 
corresponents a totes aquelles en les quals 
hi cabia com a mínim un itinerari de cens 
(Mapa 3.). 

 

Mapa 3. Disseny del mostreig. Els quadrats en gris fosc van ser els mostrejats i els quadrats en gris més clar són els 

que no es van mostrejar. 
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Metodologia de camp 

La metodologia de camp utilitzada per 
recollir les dades d’ocells comuns de l’Atles 
dels ocells de Menorca a l’hivern 2007-
2011 van ser els mostrejos intensius o 
quantitatius basats en els protocols de cens 
de SEO/Birdlife per l’Atlas de las aves de 
España en invierno pels ocells terrestres. 
Aquest es basa en la realització de 
diferents recorreguts de cens lineals a peu, 
de 15 minuts cadascun, dins els quadrats 
de 5km x 5km, i anotant totes les espècies 
identificades i el seu nombre d’exemplars 
detectats, distingint entre els situats dins o 
fora d’una banda de 25m d’ample 
paral·lela a la línea de progressió de  

l’itinerari. Els censos es van dur a terme 
dins el període comprès entre el l’1 de 
desembre i el 5 de febrer. En total es van 
realitzar 740 unitats de mostreig. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Fitxa de mostratge quantitatiu o intensiu.

 
Base de dades 
 
Es va dissenyar una base de dades 
específica per al projecte amb l’objectiu de 
facilitar l’emmagatzemament de la 
informació i el seu posterior tractament 
(en Access, Figura 4). En tot el procés  

d’elaboració de la base de dades es va tenir 
en compte que el programari final resultés 
prou flexible perquè pugui ser utilitzat en 
un futur per fer una actualització posterior 
d’aquest Atles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Imatges  

de la base de   

dades utilitzada   

per emmagatzemar    

els resultats        

dels mostrejos 

quantitatius o 

intensius en el marc 

d’aquest Atles. 
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Selecció de dades per als anàlisis 
 
El treball d’anàlisi d’ocells comuns es va 
centrar en l’obtenció de mapes 
d’abundància relativa partir de models de 
qualitat d’hàbitat, aspecte habitualment 
tractats en els atles d’ocells de segona 
generació (Gibbons et al. 2007). 
Ara bé, per obtenir resultats prou robustos 
en aquest aspecte van haver de determinar 
primer quina dada calia considerar i quin 
era el volum de mostra adient. Als mapes 
d’abundància relativa, també anomenats 
en aquesta aproximació de qualitat 
d’hàbitat, les dades pròpies del transsecte 
s’atribueixen a un quadrat d’1km x 1km, de 
manera que es va fer una primera selecció 
d’aquells transsecte que tinguessin una 
longitud total entre els 100 i els 1.000 m 
lineals (els més llargs o més curts es van 
haver de descartar per maximitzar la 
comparabilitat de dades) i es va atribuir la 
dada al quadrat UTM 1km x 1km que 
corresponia al punt central de cada 
transsecte.  
Un cop fet aquest primer pas, i després de 
proves preliminars que van donar resultats 

no satisfactoris per problemes de 
representativitat (determinades zones 
mostrejades en excés i d’altres en defecte), 
per poder establir diferències de selecció 
d’hàbitat i patrons de distribució, es va fer 
una segona selecció dels transsectes. 
Aquesta segona selecció pretenia 
homogeneïtzar la mostra per tot el 
territori, de manera que es va fer una tria 
dirigida dels itineraris en funció de la seva 
localització. Es van escollir, per cada 
quadrat UTM 5km x 5km, 10 itineraris 
prioritzant aquells que estiguessin més 
allunyats un dels altres maximitzant així la 
cobertura dins l’àrea d’un quadrat i la 
comparabilitat entre quadrats. En el cas 
dels quadrats UTM 5km x 5km que no eren 
ocupats en un 100% per territori de l’illa, es 
va escollir un nombre d’itineraris 
proporcionals al nombre de quadrats UTM 
1km x 1km que ocupa l’illa en aquell 
quadrat 5km x 5km, seguint la mateixa 
premissa de maximitzar la cobertura dins 
l’àrea del quadrat (Mapes 4, 5 i 6, Taula 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapes 4 i 5.  A la l’esquerra mapa inicial amb el total dels itineraris realitzats (740 itineraris). A la dreta mapa dels 

itineraris després de la primera selecció relativa a la longitud total entre els 100 i els 1.000m (718 itineraris). 
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Referent a les espècies objecte d’estudi, 
aquelles en les que, tenint en compte la 
segona selecció de transsectes, no comptés 
amb un mínim de 10 registres no es van 
procedir a analitzar. Com a resultat es va 

obtenir una llista de 39 espècies per a les 
quals es va avaluar la selecció d’hàbitat i es 
van realitzar mapes de qualitat d’hàbitat 
per tota l’illa de Menorca (Taula 5). 

 

 

Taula 4. Nombre d’itineraris dins de cada quadrat UTM 5km x 5km que s’han escollit com a submostra després de 

la segona selecció de transsectes. 

Mapa 6. Mapa del total d’itineraris fruit de la segona selecció relativa a la distribució homogènia de la mostra 

arreu del territori (321 itineraris). Aquesta és la mostra sobre la que es van fer els mapes definitius. 
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Mapes de qualitat d’hàbitat (Mapes abundància relativa) 
 
L’aproximació metodològica utilitzada en 
aquest treball per a generar mapes de 
qualitat de l’hàbitat de les espècies d’ocells 
comuns a l’illa de Menorca es va 
fonamentar en el desenvolupament de 
tècniques de modelització de la distribució 
a fi i efecte de poder representar 
l’abundància relativa de l’espècie en àrees 
no mostrejades (Guisan & Zimmermann 
2000).  
De l’àmplia gamma de mètodes disponibles 
per a la modelització de l’abundància de les 
espècies, en aquest Atles es va optar pel 
mètode de la modelització de la màxima 
entropia implementat en el programari 
MAXENT (versió 3.3.0f, descàrrega lliure a 
www.cs.princeton.edu/~schapire/maxent/)
, per la seva flexibilitat a l’hora de treballar 
amb diferents tipus de dades sobre les 
espècies (dades exclusivament de 
presència) i diferents tipus de respostes. El 
principi bàsic de l’aproximació estadística 
implementada en MAXENT és el de 
l’estimació d’una distribució de 
probabilitats de màxima entropia (és a dir, 

el més escampada o uniforme possible) 
tenint en compte el conjunt de condicions 
(característiques ambientals on s’ha 
detectat l’espècie) que mostra la nostra 
informació incompleta sobre la distribució 
de l’espècie (Phillips et al. 2006). 
L’enfocament MAXENT es pot comparar 
amb el Model Lineal General (GLM) en el 
sentit que tots dos utilitzen predictors 
ambientals (Phillips et al. 2006). Malgrat 
aquesta similitud, existeixen importants 
diferències entre els dos mètodes. Els GLM 
s’utilitzen per modelitzar la probabilitat 
d’aparició i, per tant, són necessàries dades 
d’absències veritables. Per contra, MAXENT 
modelitza una distribució de probabilitat 
sobre els píxels de la regió d’estudi però en 
cap cas els píxels sense registres 
s’interpreten com absències. Per tant, les 
unitats d’un model MAXENT no 
corresponen exactament a probabilitats 
d’aparició sinó que es tracta d’índexs 
d’adequació de l’hàbitat elaborats per 
contrast amb les zones ecològicament més 
semblants a les àrees on l’espècie en 

ESPÈCIES     
Alosa (Alauda arvensis)  Rossinyol bord (Cettia 

cetti) 
Pinsà (Fringilla 
coelebs) 

Pardal (Passer 
domesticus) 

Estornell (Sturnus 
vulgaris) 

Perdiu (Alectoris rufa) Butxac (Cisticola 
juncidis) 

Torrola caraputxina 
(Galerida Theklae) 

Coa-roja de barraca 
(Phoenicurus ochruros) 

Busqueret de capell 
(Sylvia atricapilla) 

Titeta sorda (Anthus 
pratensis) 

Colom salvatge 
(Columba livia) 

Gavina (Larus 
michahellis) 

Ull de bou 
(Phylloscopus collybita) 

Busqueret capnegre 
(Sylvia melanocephala) 

Soter (Aquila pennata) 
Tudó (Columba 
palumbus) Milà (Milvus milvus) 

Xalambrí (Prunella 
modularis) 

Busqueret roig (Sylvia 
undata) 

Esplugabou ( Bubulcus 
ibis) Corb (Corvus corax) 

Mèrlera blava 
(Monticola solitarius) 

Reietó cellablanc 
(Regulus ignicapilla) 

Tord negre (Turdus 
merula) 

Passerell (Carduelis 
cannabina) 

Súl·lera (Emberiza 
calandra) 

Titeta blanca 
(Motacilla alba) 

Reietó (Regulus 
regulus) 

Tord blanc (Turdus 
philomelos) 

Cadernera (Carduelis 
carduelis) 

Ropit (Erithacus 
rubecula) 

Miloca (Neophron 
percnopterus) 

Vitrac (Saxicola 
torquatus) Puput (Upupa epops) 

Verderol (Carduelis 
chloris) 

Xòric (Falco 
tinnunculus) 

Primavera (Parus 
major) 

Tórtora turca 
(Streptopelia 
decaocto) 

 

Taula 5. Espècies amb més de 10 contactes considerant la segona selecció de transsectes. 
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qüestió ha estat realment detectada en els 
censos. 
Aquesta aproximació basada en les dades 
de presència però no en les absències 
sembla particularment adequada per al 
període d’estudi d’aquest Atles. A l’hivern, 
es pot esperar una baixa detectabilitat per 
a moltes espècies i, en conseqüència, molts 
falsos negatius (Herrando et al. 2011). 
Malgrat això, per a les espècies amb alta 
detectabilitat i mostrejades de forma 
extensa i representativa, els índexs 
d’adequació d’hàbitat modelitzats per 
MAXENT es poden interpretar d’una forma 
similar als resultats dels models de 
presència-absència. Cal tenir present, però, 
que les unitats d’aquests mapes no són 
directament comparables entre espècies. 
El desenvolupament de models de nínxol 
ecològic depèn de la disponibilitat de 
dades ambientals adequades i de bona 
qualitat. Afortunadament, durant els 

darrers anys diferents entitats 
menorquines com el Consell Insular i 
l’Institut Menorquí d’Estudis, han dut a 
terme un gran esforç dirigit a la generació 
de bases de dades digitals de gran qualitat, 
amb informació de tipus ambiental per a 
tota l’illa de Menorca. En aquest Atles es va 
utilitzar una part important d’aquestes 
bases de dades per tal de generar variables 
ambientals que servissin per predir la 
distribució de les espècies, tot 
transformant la resolució espacial de la 
informació original a quadrats UTM 
500x500m. Aquestes variables (Taula 4) 
van ser seleccionades amb l’objectiu 
d’incorporar aquells factors que a priori 
són assenyalats com a importants 
predictors de la distribució dels ocells a 
diferents escales espacials (Wiens 1989).  
 
Els diferents grups de variables inclosos en 
la modelització són els següents: 

 
 

Variables ambientals 

Hàbitats 

Cultius extensius de secà 

Ullastrars 

Màquies 

Pastures i vegetació herbàcia 

Brolles 

Pinars 

Boscos mixtes d'alzines i pins 

Alzinars 

Boscos mixtes d'ullastres i pins 

Zones periurbanes i suburbanes 

Roquissars 

Vegetació litoral 

Urbà 

Cultiu intensiu 

Asfaltat 

Cultius arboris 

Vegetació d'ambients humits 

Llacunes litorals 

Relleu 

Model digital de corbatura  

Model digital d'elevacions 

Model digital d'orientació 

Model digital del pendent 

Clima 

Precipitació anual 

Precipitació a l'estiu 

Precipitació a l'hivern 

Precipitació a la primavera 

Precipitació a la tardor 

Temperatura màxima anual 

Temperatura màxima a l'estiu 

Temperatura màxima a l'hivern 

Temperatura màxima a la primavera 

Temperatura màxima a la tardor 

Temperatura mínima anual 

Temperatura mínima a l'estiu 

Temperatura mínima a l'hivern 

Temperatura mínima a la primavera 

Temperatura mínima a la tardor 

Temperatura mitjana anual 

Temperatura mitjana a l'estiu 

Temperatura mitjana a l'hivern 

Temperatura mitjana a la primavera 

Temperatura mitjana a la tardor 

 
 

 
 

Taula 6. Variables ambientals utilitzades per generar models de qualitat d’hàbitat. 
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1. Cobertes i usos del sòl: Les variables 
que descriuen l’estructura de l’hàbitat 
es troben entre els millors predictors 
coneguts de la distribució dels ocells a 
escales espacials locals. Es van utilitzar 
variables d’hàbitat a partir del mapa de 
cobertes (2002)  pròpia de 
l’Observatori Socioambiental de 
Menorca (OBSAM) de d’Institut 
Menorquí d’Estudis (IME). Les cobertes 
del sòl representen la visió més 
objectiva, física i fisiognòmica del 
territori, descomponent-lo en taques o 
unitats d’aspecte diferent, incorporant 
tant cobertes artificials com naturals. 
Les 54 categories d’hàbitat originals es 
van agrupar en 18 categories d’hàbitat, 
corresponents a les principals unitats 
ambientals presents a l’illa de Menorca 
des de la perspectiva ornitològica 
(Taula 6).  Per a una determinada 
categoria, es va crear un únic mapa 
que representava el percentatge de 
píxels de 5x5 m en cada quadrat UTM 
de 500x500m.  
 
 
2. Relleu Les variables relacionades 
amb l’altitud i els pendents es van 
obtenir a partir del model digital 
d’elevacions propi de l’Infrastructura 
de Dades Espacials (IDE) del Consell 
Insular de Menorca. A partir dels valors 
mitjans per a cada quadrat UTM 
500x500m es van calcular variables 
derivades com el Model Digital de 
Corbatura del terreny (mdc), el Model 
Digital d’Elevacions (mde), el Model 
Digital d’Orientació a nivell de graus 
(mdog) i el Model Digital de Pendent 
(mdp). 
 
 
3. Clima: Les variables climàtiques 
proporcionen una valuosa informació 
complementària a l’obtinguda a partir 
de les d’hàbitat. A més, les variables 
relacionades amb el clima sovint es 
poden utilitzar com a substitutes 
d’altres variables ambientals difícils de 
mesurar i que d’una altra manera 
serien difícils d’incorporar a les anàlisis. 

Les variables climàtiques es van 
generar utilitzant els valors mitjans per 
a cada quadrat UTM 500x500m a partir 
de la cartografia climàtica elaborada en 
el marc del Projecte Life-Boscos del 
Departament d’Economia, Medi 
Ambient i Caça del Consell Insular de 
Menorca. 
 

La unitat d’anàlisi dels models MAXENT 
realitzats va ser el transsecte. La dada 
d’abundància que es va introduir en 
MAXENT no correspon al nombre 
d’individus detectats al camp, ni a cap 
estimació de la seva densitat absoluta, sinó 
només la seva presència. Els models 
MAXENT es van elaborar a una resolució de 
500m x500 m, i només les funcions lineals i 
quadràtiques van ser incorporades a l’hora 
de definir les relacions amb les variables 
predictores (Herrando et al. 2011). 
L’avaluació dels models es va dur a terme 
amb un procediment d’avaluació creuada 
per tal de quantificar d’una manera 
consistent l’eficàcia predictiva dels models 
en funció de la informació de les dades de 
presència (Guisan & Zimmermann 2000). 
Aquesta eficàcia predictiva es va estimar 
amb l’estadístic AUC (Area Under the 
Curve) de la corba ROC (Receiver Operating 
Characteristics). Aquest procediment va 
consistir a dividir les dades en dos grups 
diferents, amb un primer grup de calibració 
que va incloure el 70% dels quadrats i un 
segon grup d’avaluació amb el restant 30%. 
Les dades de calibració es van utilitzar per 
generar els models de nínxol ecològic. Les 
dades d’avaluació es van utilitzar per 
mesurar quantitativament fins a quin punt 
les prediccions d’aquests models 
s’ajustaven amb observacions 
independents no utilitzades per generar-
los. L’avaluació estadística es va 
complementar amb una avaluació experta 
seguint els criteris exposats a Herrando et 
al. (2011). 
 
Per millorar la visualització dels mapes, els 
valors es van suavitzar substituint el valor 
de cada píxel per la mitjana dels valors dels 
9 píxels del seu entorn (incloent-lo a ell 
mateix). Per donar major pes al valor 
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original, aquesta operació es va realitzar 
augmentant per dos la resolució original 
dels mapes ràster (cada píxel de 500 m 
dividit en 4 píxels de 250 m), forçant 
d’aquesta manera que una tercera part 
dels valors emprats en el càlcul de la 
mitjana corresponguessin al valor del píxel 
original. Aquest suavitzat parteix de 
l’assumpció bàsica que la idoneïtat de 
l’hàbitat per a una espècie varia linealment 
entre dues localitats properes, fet que 
sembla vàlid per a l’escala espacial de 
treball (Herrando et al. 2011). 
 
Aquests mapes es van acolorir emprant la 
mateixa paleta de colors utilitzada en 
l’Atles dels ocells nidificants a Catalunya 
1999-2002 (Estrada et al. 2004) per 
mostrar la variació espacial de la 
probabilitat d’aparició o qualitat d’hàbitat 
de les espècies. Els valors més baixos de 
qualitat de l’hàbitat es mostren amb blaus 
clars i foscos, els valors intermedis amb 
grocs i taronges, i els valors més alts amb 
vermells. És important destacar que la 
comparació directa dels mapes entre 
espècies s’ha de realitzar amb cura, ja que 
aquestes estimes de probabilitat d’aparició 
o qualitat d’hàbitat depenen de factors 
intrínsecs de cada espècie. Així doncs, un 
mateix valor de qualitat d’hàbitat, per 
exemple, pot tenir una interpretació molt 

diferent en dues espècies amb diferents 
probabilitats de detecció i, per tant, indicar 
probabilitats de presència real molt 
diferents (Herrando et al. 2011). 
 
Finalment, un punt molt important a 
considerar és el de les unitats emprades en 
aquests mapes. Els mapes de qualitat 
d’hàbitat ofereixen una estima de la 
probabilitat relativa de presència a partir 
d’un índex d’idoneïtat de l’hàbitat amb 
valors entre 0 a 1 per a cada unitat del 
territori. El format logístic dels models que 
produeix MAXENT permet interpretar els 
mapes resultants de manera similar a 
estimes de probabilitat de presència de les 
espècies, condicionada a les variables 
ambientals incloses en els models (Phillips 
et al. 2006, Phillips & Dudik 2008). Aquesta 
probabilitat dóna informació quantitativa 
sobre variacions en abundància de 
l’espècie, tot i que a causa de les 
característiques de la informació analitzada 
(presències), la capacitat discriminatòria 
d’aquests mapes en termes de variacions 
en abundància és limitada. En tot cas, 
aquesta assumpció sembla estar justificada 
perquè els patrons d’abundància estan 
sovint relacionats fortament amb la 
probabilitat d’aparició de les espècies en 
els mostratges (Robertson et al. 1995).  

 

 

 

Selecció d’hàbitat de les espècies a l’hivern 

 
Un dels objectius del present Atles era 
determinar la selecció d’hàbitats de les 
espècies present a l’hivern a l’illa.  
Per a la major part de les espècies, s’ha 
descrit l’utilització que fan a l’hivern dels 
diferents ambients presents a l’illa, en 
funció de l’informació obtinguda durant les 
feines de camp d’aquests quatre hiverns. 
Cada observació al camp s’associava a un 
hàbitat, per poder obtenir al final, els 

diferents ambients que utilitzava cada 
espècie a l’hivern. 
Per a les més comunes, 39 espècies en 
concret, ha estat possible generar gràfics 
més acurats amb abundàncies relatives a 
cada ambient (ind/km) gracies als 
mostrejos quantitatius o intensius. Per 
aconseguir aquest gràfics es va seguir la 
mateixa metodologia de camp i selecció de 
dades per l’anàlisi que per els mapes 
d’abundància relativa.  
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Gràfics de selecció d’hàbitat de les 39 espècies més comunes 
 
S’ha determinar la selecció d’hàbitat de les 
espècies considerades més comunes de 
l’illa de Menorca, concretament, amb un 
nombre d’observacions més gran de 10 en 
la mostra seleccionada dels mostrejos 
quantitatius o intensius. A partir de la capa 
de cobertes i mitjançant un sistema 
d’informació geogràfica es va calcular el 
percentatge de cobertura de cada un dels 
hàbitats al llarg d’un búffer de 100m al 
voltant de cadascun dels 321 transsectes 
sotmesos a anàlisi (Mapa 5.).  
A l’hora de categoritzar un determinada 
zona de Menorca en un hàbitat o un altre 
es va partir del mapa de cobertes (2002) 
propi de l’Observatori Socioambiental de 
Menorca (OBSAM) de d’Institut Menorquí 
d’Estudis (IME). A partir de la classificació 
original es van definir 8 categories 
d’hàbitat d’acord amb una anàlisi d’expert 
sobre les similituds entre hàbitats per als 
ocells a l’hivern, a les quals es van afegir 3 
tipus de mosaics entre hàbitats (Taula 7). 
Per fer aquesta classificació primer es van 
agrupar els hàbitats en 5 grans categories 
estructurals (bosc, matoll, zones obertes 

naturals, conreus i àrees urbanitzades). 
Quan el percentatge d’una d’aquestes 5 
categories dins el buffer per cada 
transsecte era superior al 60% es va 
categoritzar com a tal i s’hi va assignar 
l’hàbitat concret més ben representat (e.g. 
una zona amb un 65% de bosc en general, 
del qual el majoritari era el bosc de pins es 
definia com a pinar). D’altra banda, els 
mosaics es van definir des d’un punt de 
vista estructural més que botànic ja que, 
tot i algunes excepcions notables com ara 
els ullastrars, es va suposar que 
l’estructura seria l’element primordial a 
l’hora de definir les comunitats d’ocells en 
aquesta estació. En aquest sentit, els 
mosaics es definiren com àrees on hi havia 
un percentatge de bosc, matoll, zones 
obertes naturals, conreus o àrees 
urbanitzades inferior al 60%. Aquesta 
classificació es va fer a partir dels 321 
transsectes amb el seu buffer respectiu, tot 
i que només es van considerar aquells 
transsectes per als quals la seva categoria 
d’hàbitat estigués representada en un 
mínim de 5 transsectes. 

 

Hàbitats 

Pinars 

Ullastrars 

Boscos mixtes 

Màquies 

Brolles 

Cultius extensius de secà 

Pastures i vegetació herbàcia 

Mosaic de bosc, matolls i prats 

Mosaic de conreus, boscos i matolls 

Mosaic de conreus i prats 

Urbà i periurbà 

  
 
 
L’abundància d’una espècie en un 
determinat ambient se sol considerar una 
variable estretament relacionada amb la 
preferència que mostra per aquell. En 
aquest Atles, de forma similar al que es va 

fer en l’Atles dels ocells nidificants a 
Catalunya 1999-2002 (Estrada et al. 2004) i 
el l’Atles dels ocells de Catalunya a l’hivern 
2006-2009 (Herrando et al. 2011), s’aborda 
el tema de les preferències d’hàbitat 

Taula 7. Categories d’hàbitat considerades en les anàlisis de selecció d’hàbitat 
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mitjançant estimes d’abundància relativa i 
aquesta constitueix una primera 
aproximació a l’estudi dels requeriments 
ecològics dels ocells a l’hivern. Cal tenir 
molt present, però, que les abundàncies 
relatives en els diferents ambients estan 
subjectes a un procés dinàmic i que factors 
tals com les variacions poblacionals 
influencien aquests patrons d’ocupació, 
essent els hàbitats secundaris 
progressivament ocupats a mida que els 
primaris van quedant saturats 
(Chamberlain & Fuller 1999). 
En el cas dels gràfics de selecció dels 
hàbitats d’aquest atles s’ha utilitzat una 
unitat d’abundància relativa molt senzilla, 
el nombre d’individus detectats per km 
lineal de cens. El càlcul realitzat ha tingut 
en compte la longitud del transsecte i el 
nombre d’ocells observats de cada espècie 
per a cadascun dels transsectes. Atès que 
les dades disponibles per a cada transsecte 

només marcaven els punts d’origen i final, 
però no el camí exacte, la distància 
realment recorreguda per l’observador 
s’ha hagut d’estimar com la distància lineal 
entre els punts d’inici i final, multiplicat per 
un factor de correcció de 1,3 per tal de 
corregir aquesta distància lineal per una de 
més realista.  
Finalment, cal tenir molt present que 
aquestes dades no poden ser interpretades 
com a dades d’abundància absoluta (com 
seria per exemple, una densitat 
d’individus/km2) ja que no tenen en 
compte que la detectabilitat dels 
exemplars és diferent per a cada espècie i 
hàbitat (Kéry 2008). Per  tant, els resultats 
obtinguts no són en cap cas comparables 
entre espècies diferents, tot i que poden 
ser-ho per als diferents hàbitats ocupats 
per una mateixa espècie si assumim que la 
detectabilitat de l’espècie no varia entre 
hàbitats. 

 
 
 

Estimes poblacionals de les espècies a l’hivern 
 
S’han fet estimes de les poblacions 
hivernants de cada espècie en base a les 
observacions generades a les diferents 
feines de camp d’aquest Atles. Per a la 
major part d’elles aquesta estima 
poblacional s’indica amb els paràmetres 
recomanats pels ocells europeus (Sangster 
et al.,  2002).  
 
Rara: entre 1 i 10 individus  

Escassa: entre 11 i 100 individus 
Moderada: entre 101 i 1.000 individus  
Abundant: > 1.000 individus 
 
En els cas d’algunes espècies més 
estudiades o amb un important nombre de 
dades recents i coneixements de la seva 
ecologia, s’han fet estimacions un poc més 
acurades, com el cas d’alguns rapinyaires o 
aus aquàtiques. 

 
 
 
 

Tendència significativa a l’hivern 
 
Un altre objectiu d’aquest Atles era obtenir 
estadísticament les tendències a l’hivern 
del major nombre possible d’espècies. Això 
s’ha pogut fer amb 35 espècies per a les 
quals teníem estudis que ens 

proporcionaven un nombre de dades 
important, amb una àmplia temporalitat 
d’aquestes. D’aquestes espècies, 26 
formen part del grup d’aus aquàtiques o 
limícoles i 9 a passeriformes. 
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Aus aquàtiques i limícoles 
 
Metodologia de camp 
 
Per aquest grup d’espècies es van utilitzar 
les dades dels Recomptes Hivernals d’Aus 
Aquàtiques i limícoles durant el període 
1987-2011. 
Aquest recomptes es realitzen cada any a 
mitjans del mes de gener, època amb 
major presencia d’hivernants aquàtics. Es 
mostregen a l’hora les principals zones 
humides de tota l’illa (s’Albufera des Grau, 

la bassa de Morella, les salines d’Addaia, 
Son Saura del Nord, la Badia de Fornells, 
les salines de la Concepció, les salines 
Velles, les basses de Lluriac, el torrent de 
Tirant, La Vall, Son Saura del Sud, Son Bou, 
el Torrent de Cala’n Porter, el torrent de 
San Juan i el Port de Maó) comptabilitzant 
els individus de totes les espècies 
aquàtiques que es veuen o escolten. 

 
Selecció de dades 
 
Del conjunt de localitats que es mostregen 
als recomptes es van seleccionar aquelles 
que havien mantingut una constància 
durant tots els anys dels període 1987-
2011. El resultat d’aquesta tria va ser: 
s’Albufera des Grau, la bassa de Morella, 
les salines d’Addaia, Son Saura del Nord, la 
Badia de Fornells on hem agrupat també 
les dues salines per la seva proximitat, les 
basses de Lluriac, Son Saura del Sud i Son 
Bou. 

Del conjunt d’espècies detectades als 
censos es van eliminar totes aquelles de 
caràcter accidental, aquelles per a les quals 
no es disposava d’un nombre important de 
dades i algunes espècies per les quals van 
creure que el tipus de metodologia utilitzat 
i el comportament  introvertit i amagadis 
d’aquestes no reflectien per complert la 
realitat. 
En conjunt es va efectuar l’anàlisi estadístic 
a 26 espècies (Taula 8.), utilitzant les dades 
de 25 o 23 anys segons les espècies. 

 
ESPÈCIES    

Soterí petit (Tachybaptus 
ruficollis) 
 

Agró gris (Ardea cinerea) Cullerot (Anas clypeata) Passa-rius cama negra 
(Charadrius alexandrinus) 

Soterí collnegre (Podiceps 
nigricollis) 

Oca comuna (Anser anser) Àneda blanca (Tadorna 
tadorna) 

Xivita (Tringa ochropus) 

Soterí gros (Podiceps 
cristatus) 

Xiulaire (Anas penelope) Rabassot (Aythya ferina) Camaverda (Tringa nebularia) 

Corb marí gros 
(Phalacrocorax carbo) 

Àneda griseta (Anas strepera)  Rabassot de cresta (Aythya 
fuligula)  

Xivitona (Actitis hypoleucos) 

Esplugabou (Bubulcus ibis) Anedó (Anas crecca) Gall faver (Porphyrio 
porphyrio) 

Jua (Vanellus vanellus) 

Agró blanc (Egretta garzetta) Coll blau (Anas 
platyrhynchos) 

Fotja (Fulica atra)  

Agró blanc gros (Egretta alba) Coer (Anas acuta) Polla d’aigua (Gallinula 
chloropus) 

 

 
Taula 8. Espècies analitzades per conèixer la seva tendència a l’hivern amb les dades dels Recomptes hivernals d’aus 
aquàtiques i limícoles a les principals zones humides de l’illa durant el període 1987-2011. 

 
Anàlisi de les dades 
 
Amb les dades de que disposaven com a 
resultat de les diferents tries, hem intentat 
veure si les dades obtingudes per a cada 
espècie mostren si aquesta és constant al 

llarg dels anys o si marca una tendència 
(positiva o negativa). Per veure això hem 
utilitzat un estadístic que es diu Coeficient 
de Correlació de Spearman que permet 



Atles dels Ocells de Menorca a l’Hivern 2007-2011 
 

41 
 

veure si dues variables (nombre d’aus i 
anys) varien a l’hora.  A més, per confirmar 
que la tendència que veiem és el que de 
veritat succeeix, hem fet una prova de 
significació (0’5%).   

Per a les tretze especies que s’ha obtingut 
una tendència significativa o quasi 
significativa, s’ha indicat el nombre d’anys 
utilitzat (N), el valor estadístic (Rho) i la 
prova de significació (P). 

 

Ocells passeriformes 

Metodologia de camp 

Per obtenir la tendència estadística a 
l’hivern del passeriformes més comuns, 
hem utilitzat les dades generades per 
l’Estació d’Esforç Constant de s’Albufera 
des Grau pel període 2001-2011. 
Les Estacions d’Esforç Constant (EEC) són 
programes de seguiment d’ocells, 
principalment passeriformes, mitjançant 
l’anellament científic, que van començar 
als anys 80 al Regne Unit (CES) i Amèrica 
del Nord (MAP), implantades amb els anys 
a l’estat espanyol pel Institut Català 
d’Ornitologia (ICO) a traves del projecte 
SYLVIA o pel projecte SACRE de la Societat 

Espanyola d’Ornitologia (SEO). A Menorca 
es va començar l’any 2001, utilitzant la 
mateixa metodologia que a la resta del 
continent europeu. 
Al període hivernal, es realitzen cinc 
jornades d’anellament científic al llarg del 
període hivernal (15 de desembre – 28 de 
febrer), utilitzant sempre el mateix nombre 
de metres de xarxa, la mateixa ubicació i el 
mateix esforç (6 hores). Aquestes jornades 
es reparteixen a dins el període establert a 
raó d’una cada quinzena amb un mínim de 
cinc dies entre una jornada i un altre. 

 
Selecció de dades   
 

De les quatre estacions d’esforç constant 
que s’han vingut realitzant durant el 
darrers anys (Albufera des Grau, Alfurí, Na 
Vermella i Algendaret), van decidir utilitzar 
únicament les dades de l’estació de 
s’Albufera, per disposar d’un major 
nombre d’anys d’informació (10 anys). 
Aquesta estació es troba ubicada 
majoritàriament a una zona d’ullastrar 
Olea europaea barrejat amb altres plantes 
arbustives molt a prop del prat, on hi ha 
instal·lada una petita part de les xarxes de 
l’estació, entre una vegetació de tamarells 

Tamarix sp. i joncs boval Scirpus maritimus 
i Scirpus littoralis amb una eminent 
progressió del canyís Phragmites australis.   
Per altre banda també es van analitzar nou 
espècies de passeriformes utilitzant les 
dades de l’Estació d’Esforç Constant de 
s’Albufera des Grau a l’hivern durant el 
període 2001-2011.  
Es van seleccionar les espècies per les quals 
contaven amb un nombre mínim de 
captures, que van resultar ser nou (Taula 
9). 

 

ESPÈCIES   

Ropit (Erithacus rubecula) Rossinyol bord (Cettia cetti) Ull de bou (Phylloscopus collybita) 

Tord negre (Turdus merula) Busqueret de capnegre (Sylvia 
melanocephala) 

Primavera (Parus major) 

Tord blanc (Turdus philomelos) Busqueret de capell (Sylvia 
atricapilla) 

Xalambrí (Prunella modularis) 

 
Taula 9. Espècies analitzades per conèixer la seva tendència a l’hivern amb les dades de l’estació d’esforç constant 

de s’Albufera durant el període 2001-2011. 
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Anàlisi de les dades 

Amb les dades de que disposaven com a 
resultat de les diferents tries, hem intentat 
veure si les dades obtingudes per a cada 
espècie mostren si aquesta és constant al 
llarg dels anys o si marca una tendència 
(positiva o negativa). Per veure això hem 
utilitzat un estadístic que es diu Coeficient 
de Correlació de Spearman que permet 
veure si dues variables (nombre d’aus i 

anys) varien a l’hora.  A més, per confirmar 
que la tendència que veiem és el que de 
veritat succeeix, hem fet una prova de 
significació (0’5%).   
Tan sols una espècie a mostrat una 
tendència significativa, indicant-se a la seva 
fitxa el nombre d’anys utilitzat (N), el valor 
estadístic (Rho) i la prova de significació 
(P). 

 
 

Mapes recuperacions anelles 
 
Per fer aquest mapes s’han utilitzat totes 
les recuperacions d’ocells anellats en època 
d’hivern a Menorca, indistintament de la 
data a la qual es va anellar l’ocell. Totes les 
recuperacions pertanyen als arxius 
d’anellament de la Societat Ornitològica de 
Menorca o a les publicades al Anuari 

Ornitològic de les Balears (GOB, 1986-
2010). 
S’ha de dir que bona part d’aquesta 
informació, principalment de les espècies 
cinegètiques, ha estat obtinguda gràcies al 
lliurament d’anelles per part de caçadors 
de l’illa. 
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Cobertura 

En el present Atles dels Ocells a 

Menorca a l’hivern 2007-2011, han 

participat més de 35 persones que han fet 

possible, d’una forma o d’una altra, la 

recopilació d’informació de camp 

necessària per a la seva elaboració, 

mitjançant prospeccions de quadrats, 

jornades d’anellament, participant als 

recomptes hivernals d’aus aquàtiques i 

limícoles a les principals zones humides de 

l’illa, enviant llistes d’espècies observades a 

les seves sortides al camp o a ca seva, fent 

escoltes nocturnes, i moltes altres feines 

necessàries per un projecte d’aquesta 

magnitud. 

 Un cop descartats els 5 quadrats 

UTM 5x5km amb menys d’un 5% de terra, 

s’han prospectat amb diferents 

metodologies el 100% dels quadrats 

restants (43), mirant de cobrir el millor 

possible tots els ambients presents a 

cadascun d’aquests: barrancs, zones 

humides, torrents, boscos, terres de cultiu i  

pastura, sivinars, litoral, rocams 

d’interior..., de dia i de nit. 

 Al llarg dels quatre hiverns, es van 

obtenir un total de 8.553 registres, 119 

fitxes de prospeccions nocturnes 

equivalents a 224 punts d’escolta repartits 

per tota l’illa, i 105 fitxes de mostratges 

diürns equivalents a 740 transectes de 

quinze minuts repartits entre els 43 

quadrats. A més, es va fer un cens anual 

d’ocells aquàtics a 10 localitats de l’illa, cinc 

censos d’ocells marins a set punts del 

litoral, 62 jornades d’anellament a zones 

concretes i un cens anual de dormidors 

d’ardèids a 7 localitats. 

 Creiem que el nivell de cobertura a 

cada quadrat ha estat en general molt 

òptim, mancant tal vegada un poc 

d’informació de les zones més inaccessibles 

del nord de Ciutadella, les parts més 

escarpades del litoral, algunes zones 

impenetrables de barrancs i barrancons i a 

alguns illots.  

 

Espècies a Menorca a l’hivern  

  
En conjunt, s’han detectat 149 espècies 

d’ocells a dins el període d’estudi establert 

(del 15 de novembre al 15 de febrer dels 

hiverns 2007-08, 2008-09, 2009-10 i 2010-

11).  

Segons la darrera revisió de l’estatus 

de l’avifauna menorquina publicat a 

l’Anuari ornitològic de les Balears l’any 

2009, hem dividit aquestes en quatre 

grups: 

1. Especies hivernants (HI), on 

s’inclouen les residents i les 

estrictament hivernants regulars a 

Menorca, amb 125 espècies. 

2. Espècies hivernants accidentals 

(AC), la presencia de les quals no és 

normal a l’illa, o si ho és, no a 

l’hivern, amb 15 espècies. 

3. Espècies migrants (MG), que el seu 

pas migratori per l’illa comença 

dins el període hivernal establert 

per l’Atles, amb 4 espècies. 

4. Espècies exòtiques o domèstiques 

alliberades (EX), amb 5 espècies. 

 

Destacar l’observació de tres espècies 

anteriorment no descrites de forma segura 

a l’illa com són: el cigne petit Cygnus 
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columbianus, l’àneda peixatera grossa 

Mergus merganser i la gavina de tres dits 

Rissa tridactyla; i d’altres amb molt pocs 

registres a l’illa o molt antics, com el rei de 

guàtleres Crex crex, la gavina de bec prim 

Larus genei o el sit groc Emberiza citrinella.  

Les espècies amb una millor distribució 

han estat el ropit Erithacus rubecula, el 

busqueret de capnegre Sylvia 

melanocephala i la gavina Larus 

michahellis, presents al 100% dels quadrat 

prospectats. 

Com a més abundants a l’hivern a 

Menorca destacaríem de les estrictament 

hivernants el tord blanc Turdus philomelos, 

el ropit Erithacus rubecula, l’estornell 

Sturnus vulgaris, la titeta sorda Anthus 

pratensis i la titeta blanca Motacilla alba; 

de les quals comparteixen poblacions 

sedentàries i hivernants,  el pinsà Fringilla 

coelebs i  la cadernera Carduelis carduelis; i 

de les sedentàries el busqueret de 

capnegre Sylvia melanocephala i el pardal 

Passer domesticus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic de les 25 espècies més ben distribuïdes a l’hivern a Menorca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic del nombre d’espècies detectades a cada un dels 4 hiverns. 
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A continuació es presenta la llista de les 

espècies detectades segons l’ordre de K. H. 

Voous (The List of Birds of the Western 

Paleartic, 1978), amb el nombre de 

quadrats on s’ha observat i el grup al qual 

pertany cada ocell (hivernant (HI), 

accidental (AC), migrant (MG) o exòtica o 

domèstica alliberada (EX)). 
 

Nom comú Nº  
quadrat 

Grup 

Cigne petit Cygnus 
columbianus 

1 AC 

Oca comuna Anser anser 4 HI 

Àneda blanca Tadorna 
tadorna 

6 HI 

Xiulaire Anas penelope 6 HI 
Àneda griseta Anas 
strepera 

5 HI 

Anedó Anas creca 8 HI 
Collblau Anas 
platyrhynchos 

17 HI 

Coer Anas acuta 4 HI 
Anedó blanc Anas 
querquedula 

2 MG 

Cullerot Anas clypeata 7 HI 
Ànec de bec vermell 
Netta rufina 

2 HI 

Rabassot Aythya ferina 5 HI 
Rabassot menut Aythya 
nyroca 

3 HI 

Rabassot de cresta Aythya 
fuligula 

1 HI 

Àneda peixatera Mergus 
serrator 

1 HI 

Àneda peixatera grossa 
Mergus merganser 

3 AC 

Perdiu Alectoris rufa 35 HI 

Guàtlera Coturnix coturnix 16 HI 

Soterí petit Tachybaptus 
ruficollis 

9 HI 

Soterí gros Podiceps 
cristatus 

3 HI 

Soterí collnegre Podiceps 
nigricollis 

3 HI 

Baldritja grossa 
Calonectris diomedea  

17 AC 

Baldritja petita Puffinus 
sp. 

23 HI 

Mascarell Morus bassanus 31 HI 

Corb marí gros 
Phalacrocorax carbo 

13 HI 

Corb marí Phalacrocorax 
aristotelis 

32 HI 

Esplugabous Bubulcus ibis 23 HI 

Agró blanc Egretta 
garzetta 

12 HI 

Agró blanc gros Egretta 
alba 

6 HI 

Agró gris Ardea cinerea 18 HI 

Cigonya blanca Ciconia 
ciconia 

2 HI 

Bec planer Platalea 
leucorodia 

4 HI 

Flamenc Phoenicopterus 
roseus 

3 HI 

Milà negre Milvus 
migrans 

2 HI 

Milà Milvus milvus 26 HI 

Miloca Neophron 
percnopterus 

24 HI 

Nom comú Nº  
quadrat 

Grup 

Àguila marcenca Circaetus 
gallicus 

2 HI 

Arpella d’aigua Circus 
aeruginosus 

10 HI 

Arpella d’albufera Circus 
cyaneus 

9 HI 

Falcó torder Accipiter 
nisus 

12 HI 

Aligot Buteo buteo 20 HI 

Soter Aquila pennata 34 HI 

Àguila peixatera Pandion 
haliaetus 

9 HI 

Xòric Falco tinnunculus 40 HI 

Esmerla Falco columbarius 2 HI 

Falcó Falco peregrinus 27 HI 

Rascló Rallus aquaticus 9 HI 

Rasclet pintat Porzana 
porzana 

1 HI 

Rei de guàtleres Crex crex 1 AC 

Polla d’aigua Gallinula 
chloropus 

17 HI 

Gall faver Porphyrio 
porphyrio 

6 HI 

Fotja Fulica atra 15 HI 

Grua Grus grus 10 HI 

Sebel·lí Burhinus 
oedicnemus 

42 HI 

Passa-rius petit 
Charadrius dubius 

3 AC 

Passa-rius gros Charadrius 
hiaticula 

2 HI 

Passa-rius camanegra 
Charadrius alexandrinus 

2 HI 

Xirlot Pluvialis apricaria 8 HI 

Xirlot gris Pluvialis 
squatarola 

2 HI 

Juia Vanellus vanellus 14 HI 

Corriol menut Calidris 
minuta 

2 AC 

Corriol variant Calidris 
alpina 

1 HI 

Becassineta Lymnocryptes 
minimus 

3 HI 

Becassina Gallinago 
gallinago 

11 HI 

Cega Scolopax rusticola 24 HI 

Cegall coanegre Limosa 
limosa 

1 HI 

Cama-roja roja Tringa 
totanus 

1 HI 

Camaverda menuda 
Tringa stagnatilis 

1 AC 

Camaverda Tringa 
nebularia 

6 HI 

Xivita Tringa ochropus 6 HI 

Valona Tringa glareola 1 AC 

Xivitona Actitis 
hypoleucos 

16 HI 

Gavina de cap negre Larus 
melanocephalus 

1 HI 
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Nom comú Nº  
quadrat 

Grup 

Gavina d’hivern Larus 
ridibundus 

7 HI 

Gavina de bec prim Larus 
genei 

1 AC 

Gavina corsa Larus 
audouinii 

31 HI 

Gavina Larus michaellis 43 HI 

Gavina de tres dits Rissa 
tridactyla 

1 HI 

Llambritja becllarga 
Sterna sandvicensis 

6 HI 

Pingdai Alca torda 2 HI 

Colom salvatge Columba 
livia 

42 HI 

Tudó Columba palumbus 38 HI 

Tórtera turca Streptopelia 
decaocto 

32 HI 

Òliba Tyto alba 32 HI 

Mussol Otus scops 39 HI 

Mussol reial Asio otus 8 HI 

Mussol emigrant Asio 
flammeus 

7 HI 

Vinjola pàl·lida Apus 
pallidus 

1 MG 

Arner Alcedo atthis 11 HI 

Puput Upupa epops 33 HI 

Formiguerol Jynx torquilla 16 HI 

Torrola Caraputxina 
Galerida tecklae 

36 HI 

Alosa Alauda arvensis 21 HI 

Vinjola de penyal 
Ptyonoprogne rupestris 

5 HI 

Oronella Hirundo rustica 7 MG 

Vinjolita Delichon urbicum 4 MG 

Titeta sorda Anthus 
pratensis 

40 HI 

Titeta de muntanya 
Anthus spinoletta 

7 HI 

Titeta torrentera 
Motacilla cinerea 

23 HI 

Titeta blanca Motacilla 
alba 

41 HI 

Salvatge Troglodytes 
troglodytes 

9 HI 

Xalambrí Prunella 
modularis 

37 HI 

Xalambrí de muntanya 
Prunella collaris 

2 HI 

Ropit Erithacus rubecula 43 HI 

Blaveta Luscinia svecica 4 HI 

Coa-roja de barraca 
Phoenicurus ochruros 

41 HI 

Vitrac foraster Saxicola 
rubetra 

1 AC 

Vitrac Saxicola torquatus 41 HI 

Mèrlera blava  Monticola 
solitarius 

34 HI 

Tord negre Turdus merula 41 HI 

Tord burell Turdus pilaris 8 HI 

Tord blanc Turdus 
philomelos 

42 HI 

Tord d’ala roja Turdus 
iliacus 

11 HI 

Nom comú Nº  
quadrat 

Grup 

Tord rei Turdus viscivorus 12 HI 

Rossinyol bord Cettia cetti 38 HI 

Butxac Cisticola juncidis 17 HI 

Boscarla mostatxuda 
Acrocephalus 
melanopogon 

3 HI 

Boscarla de canyís 
Acrocephalus scirpaceus 

1 AC 

Busqueret de capell Sylvia 
atricapilla 

39 HI 

Busqueret roig Sylvia 
undata 

20 HI 

Busqueret de capnegre 
Sylvia melanocephala 

43 HI 

Ull de bou Phylloscopus 
collybita 

42 HI 

Reietó Regulus regulus 31 HI 

Reietó cellablanc Regulus 
ignicapilla 

22 HI 

Primavera Parus major 41 HI 

Teixidor Remiz pendulinus 2 HI 

Capsigrany Lanius senator 1 AC 

Gralla de bec vermell 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 

2 AC 

Corb Corvus corax 33 HI 

Estornell Sturnus vulgaris 33 HI 

Estornell negre Sturnus 
unicolor 

7 HI 

Pardal Passer domesticus 40 HI 

Pardal barraquer Passer 
domesticus 

1 AC 

Pinsà Fringilla coelebs 40 HI 

Pinsà mec Fringilla 
montifringilla 

9 HI 

Serí Serinus serinus 10 HI 

Verderol Carduelis chloris 40 HI 

Cadernera Carduelis 
carduelis 

40 HI 

Lugru Carduelis spinus 11 HI 

Passerell Carduelis 
cannabina 

42 HI 

Becgròs Coccothraustes 
coccothraustes 

7 HI 

Sit groc Emberiza citrinella 1 AC 

Sit de canyís Emberiza 
schoeniclus 

8 HI 

Súl·lera Emberiza 
calandra 

32 HI 

Oca carablanca Anser 
albifrons* 

1 EX 

Àneda domèstica Anas 
platyrhynchos var. 
domèstica* 

8 EX 

Oca domèstica Anser 
anser var. domèstica* 

4 EX 

Colom domèstic Columba 
livia var. domèstica* 

6 EX 

Paó Pavo cristata 9 EX 
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Nombre d’espècies per quadrat 

 

El nombre d’espècies detectades a cada 

quadrat, ha estat influenciat per diverses 

variants: 

 La superfície de terra ocupada al 

quadrat UTM 5x5km. 

 La presència de zones humides 

importants. 

 El nombre d’hàbitats present a un 

mateix quadrat i la seva proporció. 

 La presència d’una part de mar. 

 

Dels 43 quadrats prospectats, tres han 

superat les 100 espècies i tres no han 

passat les 25. La mitjana d’espècies per 

quadrat UTM 5x5km és de 53,32 

espècies/quadrat.  

 

   

 

 

 

 

                                                                                                               

                                                                                        

                                                                                                                                                                     

               

        Mapa de Menorca amb la malla UTM 5x5 km i el nombre                   Gràfic de l’estructura en grups de les espècies a l’hivern. 

                    d’espècies detectat a cada quadrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic del nombre d’espècies detectat a cada quadrat UTM 5x5 km, amb el mapa del quadrats enumerats per la seva 

identificació. 
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Quadrats amb major nombre d’espècies 

 

El quadrat 13 o quadrat de Fornells, amb 

107 espècies.  

Presenta una àmplia varietat d’ambients: 

zones humides d’aigua dolça com el prat 

de Son Saura del Nord o salada com les 

salines de la Concepció i les salines Velles, 

la badia de Fornells, zones arbrades de pi, 

zones arbustives de mata o bruc a la Mola 

de Fornells, ullastrars, terres de conreu, 

roquissars, zones humanitzades a Fornells, 

ses Salines i Son parc, barrancons i àrees 

litorals i marines. Entre els seus valors 

ornitològics a l’hivern hi trobem l’àmplia 

varietat d’ocells aquàtics de Son Saura del 

Nord on destacaríem espècies com el 

rabassot menut Aythya nyroca, la boscarla 

mostatxuda Acrocephalus melanopogon o 

la població de gall faver Porphyrio 

porphyrio; la importància que tenen per 

algunes espècies de limícoles les salines de 

Fornells com a única localitat d’hivernada; i 

la singularitat de la Mola de Fornells amb 

importants poblacions de busqueret roig 

Sylvia undata i salvatge Troglodytes 

troglodytes o els rapinyaires.  

 

El quadrat 31 o de s’Albufera, amb 105 

espècies.  

Destaca principalment s’Albufera, com a 

principal zona d’hivernada d’anàtids, 

soterins, agrons i fotges a Menorca. El Prat 

també allotja les més grans concentracions 

de jues de l’illa Vanellus vanellus, i a les 

terres de pastura, ullastrars i zones litorals 

hivernen un bon nombre de petits 

passeriformes. Remarcaríem la importància 

de s’Albufera per algunes espècies 

hivernants com l’agró blanc gros Egretta 

alba, el corb marí gros Phalacrocorax 

carbo, el soterí coll negre Podiceps 

nigricollis o els rabassots.    

 

 

El quadrat 12 o quadrat de Tramuntana, 

amb 103 espècies.  

També presenta una àmplia varietat 

d’ambients entre els quals destaquen: les 

basses de Lluriac i els seus voltants, el 

tamarigar i torrent de Tirant, les zones de 

conreu i pastura, petites clapes arbrades i 

arbustives, els turons i rocams d’interior, 

les dunes de la platja de Cavalleria i la 

vegetació litoral. Com a valors ornitològics 

a l’hivern ressalten les basses de Lluriac 

com a segona zona d’hivernada d’aus 

aquàtiques a l’illa en nombre d’espècies i 

abundància d’aquestes;  les terres de 

conreu on s’alimenten un important 

nombre de titeta sorda Anthus pratensis, 

alosa Alauda arvensis i grups variats de 

fringíl·lids, entre d’altres, o l’alta densitat 

de rapinyaires.  

 

El quadrat 22 o de Mongofre, amb 88 

espècies.  

Les salines, els boscos de pi, els penya-

segats del camí de Mongofre, les terres de 

pastura, el port d’Addaia o la costa són 

alguns del ambients que hi trobem. Són 

importants zones d’hivernada i 

alimentació: les salines d’Addaia, per 

alguns limícoles i anàtids com el coer Anas 

acuta o  l’àneda blanca Tadorna tadorna; 

els plans i els penya-segats d’interior pels 

rapinyaires i el corb Corvus corax; o les 

terres de conreu i pastura per ocells 

esteparis com la súl·lera Miliaria calandra i 

la guàtlera Coturnix coturnix.  
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Nombre d’espècies per hàbitats 

 

 

Com ja hem vist anteriorment a l’apartat 

d’hàbitats i metodologia, s’han agrupat els 

diferents hàbitats que conformen el 

paisatge de l’illa en: pinar, alzinar, ullastrar, 

sivinar, zones arbustives (mata, aladern, 

bruc...), zones herbàcies, zones agrícoles i 

ramaderes, zones humides, zones 

humanitzades, zones d’àmbit marí i zones 

de vegetació escassa (roquissars i dunes).  

 El major nombre d’espècies a 

l’hivern es troba a dos ambients concrets: 

les zones humides, especialment aquelles 

amb una superfície i/o cobertura vegetal 

importants, i les zones agrícoles. Quant a 

l’abundància d’ocells, entenent-se per això 

el conjunt d’individus de totes les espècies 

presents, les estimes més important es 

troben als ullastrars, les zones humides 

importants i les terres de conreu 

“llaurades”. 

Com ja hem dit anteriorment, tant la 

densitat d’espècies com l’abundància 

d’individus, pot variar en el temps segons 

moltes variables (èpoques de sequera, 

manca o abundància d’aliment, 

inundacions, ones de fred...). Donat el 

mosaic d’hàbitats que presenta l’illa a 

escala molt reduïda, és lògic també, que 

algunes espècies no tingudes en compte en 

algun ambient, facin ús temporal o puntual 

d’aquest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gràfic del nombre d’espècies detectades a l’hivern als diferents ambients de l’illa. 

 

 

El bosc:  és un ambient ombrívol i fred a 

l’hivern amb una baixa densitat d’espècies i 

d’abundància d’individus. Les espècies que 

hi trobem són aquelles marcadament 

forestals, i en el cas dels passeriformes, 

preferentment individus adults (Garcia, 

2008 i 2009). 
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L’ullastrar: Dels ambients de cobertura 

vegetal llenyosos és el que presenta un 

major nombre d’espècies. Quan aquest té 

olivó, l’abundància d’individus és molt 

important, especialment de túrdids i 

estornells Sturnus vulgaris. Aquesta 

variable fa que aquestes espècies facin 

moviments interinsulars segons 

l’abundància d’aliment, com és el cas del 

tord blanc (dades pròpies de recuperacions 

d’ocells). Afavoreix la densitat d’espècies, 

la presència de terres obertes, 

principalment agrícoles, properes. 

  

Les zones arbustives: Aquí s’inclouen un 

bon nombre d’arbusts, els quals 

proporcionen una important font d’aliment 

i refugi per a molt passeriformes. La major 

o menor presència de fruits també incideix, 

a l’igual que a l’ullastrar, en la major o 

menor presència d’ocells. La baixa talla de 

la cobertura vegetal, també afavoreix la 

caça de rapinyaires com el soter Hieraaetus 

pennatus i l’arpella pàl·lida Circus cyaneus.  

 

Els sivinars: És un ambient poc significatiu 

pel conjunt de l’illa, especialment en estat 

pur. A zones com les de Cavalleria, 

d’Alcaufar o el sud de Ciutadella, s’ha 

identificat la predilecció per aquest hàbitat 

per part d’algunes espècies com el tord 

guia Turdus viscivorus. En la seva basant 

mixta amb  arbustos, s’ha observat una 

important densitat de sílvids com el 

busqueret roig Sylvia undata o el 

busqueret de cap negre Sylvia 

melanocephala. 

 

Les zones herbàcies: Importants per 

espècies estepàries com la perdiu Alectoris 

rufa, però també important font d’aliment 

per alguns passeriformes, especialment pel 

grup dels fringíl·lids. 

Zones agrícoles i ramaderes: El segon 

ambient més important a l’hivern en tots 

els sentits. A les terres llaurades, la 

concentració d’espècies com la titeta sorda 

Anthus pratensis, la súl·lera Miliaria 

calandra, l’alosa Alauda arvensis o grups 

variats de fringíl·lids, és molt important, 

arribant-se a comptar per centenars. 

Limícoles com el sebel·lí Burhinus 

oedicnemus o la jua Vanellus vanellus, 

l’esplugabou Bubulcus ibis, la titeta blanca 

Motacilla alba o l’estornell Sturnus 

vulgaris, troben aquí una de les seves 

principals fonts d’aliment. 

En aquestes zones, la utilització de 

insecticides i/o productes fitosanitaris, 

poden ser una amenaça directa o indirecta 

sobre moltes espècies de la cadena tròfica.  

 

Les zones humides: És l’ambient que 

presenta una major diversitat d’espècies. 

Zona de descans de moltes aus aquàtiques 

i principal ubicació dels dormidors 

d’espècies com el sit de canyís Emberiza 

schoeniclus, l’esplugabou Bubulcus ibis, 

l’estornell Sturnus vulgaris o l’arpella 

d’albufera Circus aeroginosus entre 

d’altres. Les fonts d’aliment que 

proporcionen aquestes localitats a l’hivern 

són molt variades per espècies de dieta 

insectívora, granívora, vegetariana, 

ictiòfaga o carnívora. Són molt 

freqüentades a l’hivern per rapinyaires 

com l’àguila peixatera Pandion haliaetus, i 

representen la principal ubicació de les 

espècies palustres, els limícoles, els agrons, 

els anàtids, i tantes altres aus que 

necessiten d’aquestes per sobreviure.  

Des de fa 25 anys, es ve fent un 

seguiment de les poblacions hivernants a 

les principals zones humides de l’illa. En el 

període (1989-2011), s’observa un 

augment en el nombre d’individus totals 

que fan ús d’aquestes localitats (Gràfic 1), 

amb fluctuacions interanuals típiques  en 

aquesta estació de moltes espècies 

aquàtiques. La mitjana d’individus per any 
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és de 3.280,9 ind/any. Si ho mirem per 

dècades, veiem que pel període 1992-2001 

la mitjana és de 2.805,8 ind/any amb un 

total de 28.058 individus, per contra, al 

període 2002-2011, aquesta mitjana és de 

3.842,8 ind/any, mil individus per damunt 

que a la dècada anterior, i el nombre total 

és de 38.428 individus, deu mil més. Totes 

aquestes dades vénen a indicar l’augment 

a la darrera dècada dels ocells aquàtics al 

conjunt de les principals zones humides de 

l’illa, sense conèixer exactament les raons 

que poden provocar aquest augment.  

Si analitzem les dades 

estadísticament per grups d’aus aquàtiques  

 (Podicipediformes - soterins -, 

Pelecaniformes – corbs marins -, 

Ciconiformes – agrons -, Anseriformes de 

superfície – la major part dels ànecs -, 

Anseriformes capbussadores – rabassots -, 

Gruïformes – principalment fotges - i 

Charadriiformes – limícoles -), observem 

una tendència significativament positiva 

pels grups de Podicipediformes (rho= 

0,429; n= 25; P<0,032), Ciconiformes (rho= 

0,521; n= 25; P<0,008), Anseriformes de 

superfície (rho= 0,623; n= 25; P<0,001) i 

Anseriformes capbussadores (rho=0,460; 

n= 25; P<0,021); mentre que pels grups del 

Pelecaniformes, els Gruïformes i els 

Charadriiformes, no s’observa cap 

tendència significativa (Gràfics 2 i 3).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gràfic 1. Nombre d’individus als recomptes hivernals a les principals zones humides de l’illa (1989-2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Gràfic 2 i 3. Nombre d’individus als recomptes hivernals  per grups (1987-2011) i tendència lineal. 
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Per espècies, aquest augment també 

sembla intuir-se de forma lleugera al 

període 1989-2011. La mitjana d’espècies 

per any en aquest període és de 32,39 

esp/any. Per la dècada 1992-2001 és de 

31,1 esp/any, i per la darrera dècada 2002-

2011 és de 34,8 esp/any. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gràfic 4. Nombre d’espècies als recomptes hivernals a les principals zones humides de l’illa (1989-2011) i tendència lineal. 

 

 

Com ja hem comentat, és complicat 

interpretar aquestes xifres sense saber 

quines variables les provoquen. El que sí 

que és evident, és que s’ha produït un 

augment en el nombre d’individus i 

espècies hivernants a les principals zones 

de l’illa, i que la tendència de la major part 

dels grups és significativament positiva. 

 Això ens pot donar una idea de la 

importància que tenen aquests ambients 

per un bon nombre d’ocells, i la necessitat 

de conservar-les per no perdre una part 

molt important de la biodiversitat de l’illa. 

Són bastants les amenaces que pateixen 

les zones humides arreu del continent 

europeu. A l’illa hem identificat algunes: 

 

 Dessecació i drenatge, a localitats 

com Son Saura del Sud i Son Bou. 

 Important pressió urbanística i/o 

humana a localitats com Son Bou 

o Lluriac. 

 Caça incontrolada a localitats com 

Son Saura del Nord o Son Saura 

del Sud. 

 Manca de proteccions legals que 

afavoreixin la seva conservació. 

 Manca de programes de 

conservació i estudis de 

seguiment a llarg termini en 

aquests ambients. 

 Abocaments incontrolats, com en 

el cas de Son Bou. 

 Molèsties humanes i d’animals de 

companyia. 

 Espoliació d’ous de nius d’anàtids. 

 Introducció d’espècies exòtiques 

o domèstiques alliberades que 

competeixen amb les natives per 

l’aliment i territori, com als 

torrents de Cala’n Porter o Cala 

Galdana i les zones humides de 

Son Bou, Lluriac i s’Albufera. 
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Les zones humanitzades: Són el quart 

ambient amb major presència d’espècies a 

l’hivern. Moltes es veuen atretes per les 

fonts d’aliment que aquestes li 

proporcionen i per la protecció que troben 

a les infraestructures humanes. La major 

part de les espècies pertanyen al grup dels 

passeriformes, on destaca per la seva 

abundància el pardal Passer domesticus 

amb una forta dependència de les 

activitats humanes o el tord negre Turdus 

merula, que de cada cop s’acosta més als 

jardins i parcs urbans. També allotgen 

espècies poc abundants a l’illa com 

l’estornell negre Sturnus vulgaris i 

rapinyaires com el xòric Falco tinnunculus o 

el mussol Otus scops. És en aquestes 

zones, on espècies com la titeta blanca 

Motacilla alba tenen la major part dels 

seus dormidors a l’hivern.  

Com a conseqüència de l’òbvia presència 

humana, moltes de les molèsties o 

amenaces que poden patir aquestes 

espècies estan relacionades amb les seves 

activitats i/o actituds. S’ha d’informar a la 

població dels beneficis que aporta la 

presència d’aquest variat ventall d’espècies 

perquè no vegin tan sols les petites 

molèsties puntuals que els hi puguin 

ocasionar.  

 

Les zones d’escassa vegetació (rocams i 

dunes): Tot i ser un dels ambients més 

pobres quant a densitat d’espècies, són el 

principal o únic hàbitat per algunes d’elles. 

El xirlot Pluvialis apricaria, la torrola 

caraputxina Galerida tecklae, el sebel·lí 

Burhinus oedicnemus o el salvatget 

Troglodytes troglodytes, troben aquí la 

seva ubicació principal a l’hivern. D’altres 

com la mèrlera blava Monticola solitarius o 

el puput Upupa epops, hi troben una 

important font d’aliment. 

 

Ambients marins: En aquests ambients, 

que inclouen els penya-segats i l’amplitud 

de la mar, podem trobar a l’hivern algunes 

de les espècies més rares o emblemàtiques 

de l’avifauna menorquina com la llambritja 

de bec llarg Sterna sandvicensis, la gavina 

d’hivern Larus ridibundus, la baldritja petita 

Puffinus sp. o el corb marí Phalacrocorax 

aristotelis. Limícoles, rapinyaires o agrons, 

també troben al litoral una important àrea 

d’alimentació.  

Són bastants les amenaces que pateixen 

les espècies que fan ús d’aquest ambient. 

La majoria estan relacionades amb les 

activitats humanes (nàutica, pesca...) i amb 

els abocament sòlids i líquids. Moltes 

d’aquestes amenaces no afecten tan sols a 

les poblacions alades, sinó que posen en 

perill tota la seva biodiversitat, que a la 

vegada és la font d’aliment dels ocells.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Atles dels Ocells de Menorca a l’Hivern 2007-2011 
 

55 
 

 

 
Taula hàbitats tractats de forma general en aquest atles, amb les seves característiques espacials i riquesa ornítica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÀBITATS HECTÀREES % sup. 
total 

Quadrats Nº 
Espècies 

% total 
espècies 

Pinar 10.549,8 Ha 15.19% 41 26 17.45% 

Alzinar 2.227,96 Ha 3.21% 33 23 15.44% 

Ullastrar 7.678,78 Ha 11.05% 40 47 31.54% 

Sivinar Inclòs arbustiu -  28 18.79% 

Arbustiu 11.061,68 Ha 15.92% 43 36 24.16% 

Herbaci 508,86 Ha 0.73% 42 25 16.78% 

Agrícola 31.677,9 Ha 45.60% 41 69 46.31% 

Humanitzat 4.614,75 Ha 6.64% 43 36 24.16% 

Zones 
humides 

432,56 Ha 0.62% 38 86 57.72% 

Vegetació 
escassa 

642,63 Ha 0.92% 42 27 18.12% 

Ambient marí - - 30 35 23.49% 
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Resultats per quadrats 
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Com ja hem comentat anteriorment a 

l’apartat de metodologia de les feines 

de camp (pàg. ...), en aquest atles vam 

optar per treballar amb la malla UTM 

(Universal Transversal de Mercator) 5x5 

Km com a quadrat bàsic per plantejar 

les feines de camp i presentar els 

resultats.  

L’illa ocupa 48 quadrats d’aquestes 

dimensions amb un percentatge de 

superfície terrestre. Aquests es van 

numerar per facilitar la seva 

identificació de dreta a esquerra i de 

dalt a baix. Cinc quadrats van ser 

descartats des del primer moment per 

la poca superfície terrestre que 

presentaven (quadrats 1, 2, 6, 32 i 41) i 

es va fer feina amb els restant 43 

quadrats.  

Interpretació dels continguts 

En aquests apartat tractem quadrat per 

quadrat, presentats segons la 

numeració establerta prèviament. 

S’inclou un mapa de Menorca dels 

quadrats UTM 5x5km per facilitar la 

ubicació del quadrat corresponent (en 

vermell). També hi ha un mapa del 

quadrat amb els diferents hàbitats 

presents, amb la seva llegenda, on 

s’incorporen els camins i les carreteres 

principals.  Per últim, presentem la 

llista de les espècies detectades a 

l’hivern a cada quadrat, durant aquests 

quatre hiverns (2007-08, 2008-09, 

2009-10 i 2010-11) i pel període 

d’estudi establert (15 de novembre / 15 

de febrer).   

 

 

 

 

 

 

                  Mapa hàbitats quadrat 26 (UTM 5x5 km). 
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Mapa quadrat UTM 5x5 Km prospectats durant l’Atles dels ocells de Menorca a l’hivern 2007-11. 
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Quadrat 3 (EE8535) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècies 

Perdiu Alectoris rufa 
Baldritja grossa Calonectris diomedea  
Baldritja petita Puffinus 
mauretanicus/yelkouan 
Mascarell Morus bassanus 
Corb marí Phalacrocorax aristotelis 
Xòric Falco tinnunculus 
Falcó Falco peregrinus 
Sebel·lí Burhinus oedicnemus 
Gavina corsa Larus audouinii 
Gavina Larus michaellis 
Colom salvatge Columba livia 
Mussol Otus scops 

Titeta blanca Motacilla alba 
Xalambrí Prunella modularis 
Ropit Erithacus rubecula 
Mèrlera blava  Monticola solitarius 
Tord negre Turdus merula 
Tord blanc Turdus philomelos 
Rossinyol bord Cettia cetti 
Busqueret de capnegre Sylvia melanocephala 
Passerell Carduelis cannabina 

Primavera Parus major 

Pardal Passer domesticus 
Ull de bou Phylloscopus collybita 
(Total 24 espècies) 
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Quadrat 4 (EE9035) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècies 

Àneda peixatera Mergus serrator 
Perdiu Alectoris rufa 
Baldritja grossa Calonectris diomedea  
Baldritja petita Puffinus 
mauretanicus/yelkouan 
Mascarell Morus bassanus 
Corb marí gros Phalacrocorax carbo  
Corb marí Phalacrocorax aristotelis  
Agró blanc Egretta garzetta 
Agró gris Ardea cinerea 
Miloca Neophron percnopterus 
Arpella d’albufera Circus cyaneus 
Soter Aquila pennata 

Àguila peixatera Pandion haliaetus 
Xòric Falco tinnunculus 
Falcó Falco peregrinus 
Sebel·lí Burhinus oedicnemus 
Xivitona Actitis hypoleucos 

Camaverda Tringa nebularia 

Gavina corsa Larus audouinii 
Gavina Larus michaellis 
Colom salvatge Columba livia 

Òliba Tyto alba 
Mussol emigrant Asio flammeus 
Puput Upupa epops 

Formiguerol Jynx torquilla 
Torrola Caraputxina Galerida tecklae 
Titeta sorda Anthus pratensis 
Titeta de muntanya Anthus spinoletta 
Titeta blanca Motacilla alba 
Salvatge Troglodytes troglodytes 
Xalambrí Prunella modularis 
Xalambrí de muntanya Prunella collaris 
Ropit Erithacus rubecula 
Coa-roja de barraca Phoenicurus ochruros 
Vitrac Saxicola torquatus 
Mèrlera blava  Monticola solitarius 
Tord negre Turdus merula 
Tord blanc Turdus philomelos 
Tord rei Turdus viscivorus 
Rossinyol bord Cettia cetti 
Butxac Cisticola juncidis 
Tord burell Turdus pilaris 
Busqueret de capell Sylvia atricapilla 
Busqueret roig Sylvia undata 
Busqueret de capnegre Sylvia melanocephala 
Ull de bou Phylloscopus collybita 
Reietó Regulus regulus 
Primavera Parus major 
Corb Corvus corax 
Estornell Sturnus vulgaris 
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Pardal Passer domesticus 
Pinsà Fringilla coelebs 
Serí Serinus serinus 
Verderol Carduelis chloris 

Cadernera Carduelis carduelis 
Passerell Carduelis cannabina 
Súl·lera Emberiza calandra 
(Total 57 espècies) 
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Quadrat 5 (EE9535) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècies 

Perdiu Alectoris rufa 
Baldritja grossa Calonectris diomedea  
Baldritja petita Puffinus 
mauretanicus/yelkouan 
Mascarell Morus bassanus 
Corb marí Phalacrocorax aristotelis 
Miloca Neophron percnopterus 
Xòric Falco tinnunculus 
Falcó Falco peregrinus 
Sebel·lí Burhinus oedicnemus 
Gavina corsa Larus audouinii 
Gavina Larus michaellis 
Colom salvatge Columba livia 
Torrola Caraputxina Galerida tecklae 

Titeta sorda Anthus pratensis 
Salvatge Troglodytes troglodytes 
Ropit Erithacus rubecula 
Coa-roja de barraca Phoenicurus ochruros 
Vitrac Saxicola torquatus 
Mèrlera blava  Monticola solitarius 
Tord blanc Turdus philomelos 
Busqueret roig Sylvia undata 
Busqueret de capnegre Sylvia melanocephala 
Corb Corvus corax 
Pinsà Fringilla coelebs 
Passerell Carduelis cannabina 
(Total 25 espècies)  
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Quadrat 7 (EE6530) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècies 

Perdiu Alectoris rufa 
Baldritja grossa Calonectris diomedea  
Baldritja petita Puffinus 
mauretanicus/yelkouan 
Mascarell Morus bassanus 
Corb marí Phalacrocorax aristotelis 
Xòric Falco tinnunculus 
Falcó Falco peregrinus 
Sebel·lí Burhinus oedicnemus 
Xirlot Pluvialis apricaria 
Gavina corsa Larus audouinii 
Gavina Larus michaellis 
Colom salvatge Columba livia 

Torrola Caraputxina Galerida tecklae 
Titeta sorda Anthus pratensis 
Titeta blanca Motacilla alba 
Ropit Erithacus rubecula 
Coa-roja de barraca Phoenicurus ochruros 
Vitrac Saxicola torquatus 
Mèrlera blava  Monticola solitarius 
Busqueret de capnegre Sylvia melanocephala 
Ull de bou Phylloscopus collybita 
Cadernera Carduelis carduelis 
Passerell Carduelis cannabina 
(Total 23 espècies)  
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Quadrat 8 (EE7030) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècies 

Perdiu Alectoris rufa 
Guàtlera Coturnix coturnix 
Baldritja grossa Calonectris diomedea  
Baldritja petita Puffinus 
mauretanicus/yelkouan 
Mascarell Morus bassanus 
Corb marí gros Phalacrocorax carbo 
Corb marí Phalacrocorax aristotelis 
Esplugabous Bubulcus ibis 
Agró gris Ardea cinerea 
Milà Milvus milvus 
Miloca Neophron percnopterus 
Arpella d’albufera Circus cyaneus 
Falcó torder Accipiter nisus 

Soter Aquila pennata 

Xòric Falco tinnunculus 
Torrola Caraputxina Galerida tecklae 
Alosa Alauda arvensis 
Oronella Hirundo rustica 
Titeta sorda Anthus pratensis 
Titeta blanca Motacilla alba 
Salvatge Troglodytes troglodytes 
Xalambrí Prunella modularis 
Ropit Erithacus rubecula 

Coa-roja de barraca Phoenicurus ochruros 
Vitrac Saxicola torquatus 
Mèrlera blava  Monticola solitarius 
Tord negre Turdus merula 
Tord burell Turdus pilaris 
Tord blanc Turdus philomelos 
Tord d’ala roja Turdus iliacus 
Tord rei Turdus viscivorus 
Busqueret de capell Sylvia atricapilla 
Busqueret roig Sylvia undata 
Busqueret de capnegre Sylvia melanocephala 
Ull de bou Phylloscopus collybita 
Reietó Regulus regulus 
Primavera Parus major 
Corb Corvus corax 
Estornell Sturnus vulgaris 
Estornell negre Sturnus unicolor 
Pardal Passer domesticus 
Pinsà Fringilla coelebs 
Verderol Carduelis chloris 
Cadernera Carduelis carduelis 
Passerell Carduelis cannabina 
Súl·lera Emberiza calandra 
(Total 57  espècies) 
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Quadrat 9 (EE7530) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècies 

Perdiu Alectoris rufa 
Baldritja grossa Calonectris diomedea  
Baldritja petita Puffinus 
mauretanicus/yelkouan 
Mascarell Morus bassanus 
Corb marí Phalacrocorax aristotelis 
Esplugabous Bubulcus ibis 
Agró gris Ardea cinerea 
Milà Milvus milvus 
Miloca Neophron percnopterus 

Soter Aquila pennata 

Xòric Falco tinnunculus 
Gall faver Porphyrio porphyrio 
Fotja Fulica atra 
Sebel·lí Burhinus oedicnemus 
Juia Vanellus vanellus 
Xivitona Actitis hypoleucos 
Gavina corsa Larus audouinii 
Gavina Larus michaellis 
Colom salvatge Columba livia 
Tudó Columba palumbus 
Tórtera turca Streptopelia decaocto 
Mussol Otus scops 
Puput Upupa epops 
Formiguerol Jynx torquilla 
Torrola Caraputxina Galerida tecklae 
Alosa Alauda arvensis 
Vinjolita Delichon urbicum 

Titeta sorda Anthus pratensis 
Titeta torrentera Motacilla cinerea 
Titeta blanca Motacilla alba 
Xalambrí Prunella modularis 
Ropit Erithacus rubecula 
Coa-roja de barraca Phoenicurus ochruros 
Vitrac Saxicola torquatus 
Mèrlera blava  Monticola solitarius 
Tord negre Turdus merula 
Tord blanc Turdus philomelos 
Rossinyol bord Cettia cetti 
Busqueret de capell Sylvia atricapilla 
Busqueret roig Sylvia undata 
Busqueret de capnegre Sylvia melanocephala 
Ull de bou Phylloscopus collybita 
Reietó Regulus regulus 
Reietó cellablanc Regulus ignicapilla 
Primavera Parus major 
Corb Corvus corax 
Estornell Sturnus vulgaris 
Pardal Passer domesticus 
Pinsà Fringilla coelebs 
Verderol Carduelis chloris 
Cadernera Carduelis carduelis 
Passerell Carduelis cannabina 
Súl·lera Emberiza calandra 
(Total 53 espècies) 
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Quadrat 10 (EE8030) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècies 

Collblau Anas platyrhynchos 
Perdiu Alectoris rufa 
Soterí petit Tachybaptus ruficollis 
Baldritja grossa Calonectris diomedea  
Baldritja petita Puffinus 
mauretanicus/yelkouan 
Mascarell Morus bassanus 
Corb marí Phalacrocorax aristotelis 
Milà Milvus milvus 
Miloca Neophron percnopterus 
Arpella d’albufera Circus cyaneus 
Aligot Buteo buteo 
Soter Aquila pennata 

Xòric Falco tinnunculus 
Polla d’aigua Gallinula chloropus 
Fotja Fulica atra 
Sebel·lí Burhinus oedicnemus 
Juia Vanellus vanellus 
Cega Scolopax rusticola 
Gavina corsa Larus audouinii 
Gavina Larus michaellis 
Colom salvatge Columba livia 
Tudó Columba palumbus 

Òliba Tyto alba 
Mussol Otus scops 
Mussol emigrant Asio flammeus(?) 
Formiguerol Jynx torquilla 
Torrola Caraputxina Galerida tecklae 
Alosa Alauda arvensis 
Titeta sorda Anthus pratensis 
Titeta torrentera Motacilla cinerea 
Titeta blanca Motacilla alba 
Salvatge Troglodytes troglodytes 
Xalambrí Prunella modularis 
Ropit Erithacus rubecula 
Coa-roja de barraca Phoenicurus ochruros 
Vitrac Saxicola torquatus 
Mèrlera blava  Monticola solitarius 
Tord negre Turdus merula 
Tord blanc Turdus philomelos 
Tord rei Turdus viscivorus 
Rossinyol bord Cettia cetti 
Butxac Cisticola juncidis 
Busqueret de capell Sylvia atricapilla 
Busqueret roig Sylvia undata 
Busqueret de capnegre Sylvia melanocephala 
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Ull de bou Phylloscopus collybita 
Reietó Regulus regulus 
Reietó cellablanc Regulus ignicapilla 
Primavera Parus major 
Corb Corvus corax 
Estornell Sturnus vulgaris 
Pardal Passer domesticus 

Pinsà Fringilla coelebs 
Verderol Carduelis chloris 
Cadernera Carduelis carduelis 
Passerell Carduelis cannabina 
Súl·lera Emberiza calandra 
(Total 56 espècies i 1 considerada possible (?))  
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Quadrat 11 (EE8530) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècies 

Perdiu Alectoris rufa 
Guàtlera Coturnix coturnix 
Baldritja grossa Calonectris diomedea  
Baldritja petita Puffinus 
mauretanicus/yelkouan 
Mascarell Morus bassanus 
Corb marí gros Phalacrocorax carbo 
Corb marí Phalacrocorax aristotelis 
Esplugabous Bubulcus ibis 
Agró gris Ardea cinerea 
Milà Milvus milvus 
Miloca Neophron percnopterus 
Falcó torder Accipiter nisus 

Soter Aquila pennata 

Àguila peixatera Pandion haliaetus 

Xòric Falco tinnunculus 
Falcó Falco peregrinus 
Rascló Rallus aquaticus 
Polla d’aigua Gallinula chloropus 
Fotja Fulica atra 
Grua Grus grus 
Sebel·lí Burhinus oedicnemus 
Becassina Gallinago gallinago 

Gavina corsa Larus audouinii 
Gavina Larus michaellis 
Colom salvatge Columba livia 
Tudó Columba palumbus 
Òliba Tyto alba 
Mussol Otus scops 
Puput Upupa epops 
Formiguerol Jynx torquilla 
Torrola Caraputxina Galerida tecklae 
Titeta sorda Anthus pratensis 
Titeta blanca Motacilla alba 
Salvatge Troglodytes troglodytes 
Xalambrí Prunella modularis 
Ropit Erithacus rubecula 
Coa-roja de barraca Phoenicurus ochruros 
Vitrac Saxicola torquatus 
Mèrlera blava  Monticola solitarius 
Tord negre Turdus merula 
Tord blanc Turdus philomelos 
Rossinyol bord Cettia cetti 
Butxac Cisticola juncidis 
Busqueret de capell Sylvia atricapilla 
Busqueret roig Sylvia undata 
Busqueret de capnegre Sylvia melanocephala 
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Ull de bou Phylloscopus collybita 
Reietó Regulus regulus 
Reietó cellablanc Regulus ignicapilla 
Primavera Parus major 
Corb Corvus corax 
Pardal Passer domesticus 
Pinsà Fringilla coelebs 
Verderol Carduelis chloris 
Cadernera Carduelis carduelis 
Lugru Carduelis spinus 

Passerell Carduelis cannabina 
Súl·lera Emberiza calandra 
Àneda domèstica Anas platyrhynchos var. 
Domèstica* 
Paó Pavo cristata* 
(Total 60 espècies, dues d’elles considerades 
exòtiques o domèstiques alliberades*) 
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Quadrat 12 (EE9030) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècies 

Cigne petit Cygnus columbianus 
Oca comuna Anser anser 
Àneda blanca Tadorna tadorna 
Xiulaire Anas penelope 
Àneda griseta Anas strepera 
Anedó Anas creca 
Collblau Anas platyrhynchos 
Coer Anas acuta 
Anedó blanc Anas querquedula 
Cullerot Anas clypeata 
Ànec de bec vermell Netta rufina 
Rabassot Aythya ferina 
Rabassot menut Aythya nyroca 
Perdiu Alectoris rufa 
Guàtlera Coturnix coturnix 
Soterí petit Tachybaptus ruficollis 
Soterí collnegre Podiceps nigricollis 
Baldritja grossa Calonectris diomedea  
Baldritja petita Puffinus 
mauretanicus/yelkouan 
Mascarell Morus bassanus 
Corb marí gros Phalacrocorax carbo 
Corb marí Phalacrocorax aristotelis 
Esplugabous Bubulcus ibis 

Agró blanc Egretta garzetta 
Agró gris Ardea cinerea 
Bec planer Platalea leucorodia 
Flamenc Phoenicopterus roseus 
Milà negre Milvus migrans 
Milà Milvus milvus 
Miloca Neophron percnopterus 
Arpella d’aigua Circus aeruginosus 
Arpella d’albufera Circus cyaneus 
Aligot Buteo buteo 
Soter Aquila pennata 

Àguila peixatera Pandion haliaetus 

Xòric Falco tinnunculus 
Esmerla Falco columbarius 
Falcó Falco peregrinus 
Rascló Rallus aquaticus 
Polla d’aigua Gallinula chloropus 
Gall faver Porphyrio porphyrio 
Fotja Fulica atra 
Grua Grus grus 
Sebel·lí Burhinus oedicnemus 
Passa-rius petit Charadrius dubius 
Juia Vanellus vanellus 
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Corriol menut Calidris minuta 
Becassineta Lymnocryptes minimus 
Becassina Gallinago gallinago 
Cega Scolopax rusticola 
Cegall coanegre Limosa limosa 
Camaverda Tringa nebularia 
Xivita Tringa ochropus 
Valona Tringa glareola 
Xivitona Actitis hypoleucos 
Gavina corsa Larus audouinii 
Gavina Larus michaellis 
Pingdai Alca torda 
Colom salvatge Columba livia 
Tudó Columba palumbus 
Òliba Tyto alba 
Mussol Otus scops 
Mussol reial Asio otus 
Puput Upupa epops 
Formiguerol Jynx torquilla 
Torrola Caraputxina Galerida tecklae 
Alosa Alauda arvensis 
Oronella Hirundo rustica 
Titeta sorda Anthus pratensis 
Titeta de muntanya Anthus spinoletta 
Titeta torrentera Motacilla cinerea 
Titeta blanca Motacilla alba 
Xalambrí Prunella modularis 
Ropit Erithacus rubecula 
Coa-roja de barraca Phoenicurus ochruros 
Vitrac foraster Saxicola rubetra 

Vitrac Saxicola torquatus 
Mèrlera blava  Monticola solitarius 
Tord negre Turdus merula 
Tord blanc Turdus philomelos 
Tord d’ala roja Turdus iliacus 
Rossinyol bord Cettia cetti 
Butxac Cisticola juncidis 
Busqueret de capell Sylvia atricapilla 
Busqueret roig Sylvia undata 
Busqueret de capnegre Sylvia melanocephala 
Ull de bou Phylloscopus collybita 
Reietó Regulus regulus 
Reietó cellablanc Regulus ignicapilla 
Primavera Parus major 
Teixidor Remiz pendulinus 
Gralla de bec vermell Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Corb Corvus corax 
Estornell Sturnus vulgaris 
Estornell negre Sturnus unicolor 
Pardal Passer domesticus 
Pinsà Fringilla coelebs 
Pinsà mec Fringilla montifringilla 
Verderol Carduelis chloris 
Cadernera Carduelis carduelis 
Passerell Carduelis cannabina 
Sit de canyís Emberiza schoeniclus 
Súl·lera Emberiza calandra 
Oca domèstica Anser anser var. Domestica* 
(Total 103 espècies, una d’elles considerada 
exòtica o domèstica alliberada*) 
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Quadrat 13 (EE9530) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècies 

Oca comuna Anser anser 
Àneda blanca Tadorna tadorna 
Xiulaire Anas penelope 
Àneda griseta Anas strepera 
Anedó Anas creca 
Collblau Anas platyrhynchos 
Coer Anas acuta 
Anedó blanc Anas querquedula 
Cullerot Anas clypeata 
Rabassot Aythya ferina 
Rabassot menut Aythya nyroca 
Àneda peixatera Mergus serrator 
Àneda peixatera grossa Mergus merganser 
Perdiu Alectoris rufa 
Soterí petit Tachybaptus ruficollis 
Soterí collnegre Podiceps nigricollis 
Baldritja grossa Calonectris diomedea  
Baldritja petita Puffinus 
mauretanicus/yelkouan 
Mascarell Morus bassanus 
Corb marí gros Phalacrocorax carbo 
Corb marí Phalacrocorax aristotelis 
Esplugabous Bubulcus ibis 
Agró blanc Egretta garzetta 

Agró blanc gros Egretta alba 
Agró gris Ardea cinerea 
Bec planer Platalea leucorodia 
Flamenc Phoenicopterus roseus 
Miloca Neophron percnopterus 
Arpella d’aigua Circus aeruginosus 
Aligot Buteo buteo 

Soter Aquila pennata 

Àguila peixatera Pandion haliaetus 

Xòric Falco tinnunculus 
Falcó Falco peregrinus 
Rascló Rallus aquaticus 
Polla d’aigua Gallinula chloropus 
Gall faver Porphyrio porphyrio 
Fotja Fulica atra 
Sebel·lí Burhinus oedicnemus 
Passa-rius gros Charadrius hiaticula 
Passa-rius camanegra Charadrius alexandrinus 
Xirlot gris Pluvialis squatarola 
Corriol menut Calidris minuta 
Corriol variant Calidris alpina 
Becassineta Lymnocryptes minimus 
Becassina Gallinago gallinago 
Cega Scolopax rusticola 
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Cama-roja roja Tringa totanus 
Camaverda menuda Tringa stagnatilis 
Camaverda Tringa nebularia 
Xivita Tringa ochropus 
Xivitona Actitis hypoleucos 
Gavina d’hivern Larus ridibundus 
Gavina de bec prim Larus genei 
Gavina corsa Larus audouinii 
Gavina Larus michaellis 
Colom salvatge Columba livia 
Tudó Columba palumbus 
Tórtera turca Streptopelia decaocto 
Òliba Tyto alba 
Mussol Otus scops 
Arner Alcedo atthis 
Puput Upupa epops 
Formiguerol Jynx torquilla 
Torrola Caraputxina Galerida tecklae 
Alosa Alauda arvensis 
Oronella Hirundo rustica 
Vinjolita Delichon urbicum 
Titeta sorda Anthus pratensis 
Titeta de muntanya Anthus spinoletta 
Titeta torrentera Motacilla cinerea 
Titeta blanca Motacilla alba 
Salvatge Troglodytes troglodytes 
Xalambrí Prunella modularis 
Ropit Erithacus rubecula 
Blaveta Luscinia svecica 
Coa-roja de barraca Phoenicurus ochruros 
Vitrac Saxicola torquatus 
Mèrlera blava  Monticola solitarius 

Tord negre Turdus merula 
Tord blanc Turdus philomelos 
Tord d’ala roja Turdus iliacus 
Rossinyol bord Cettia cetti 
Butxac Cisticola juncidis 
Boscarla mostatxuda Acrocephalus 
melanopogon 
Boscarla de canyís Acrocephalus scirpaceus 
Busqueret de capell Sylvia atricapilla 
Busqueret roig Sylvia undata 
Busqueret de capnegre Sylvia melanocephala 
Ull de bou Phylloscopus collybita 
Reietó Regulus regulus 
Reietó cellablanc Regulus ignicapilla 
Primavera Parus major 
Corb Corvus corax 
Estornell Sturnus vulgaris 
Pardal Passer domesticus 
Pinsà Fringilla coelebs 
Pinsà mec Fringilla montifringilla 
Verderol Carduelis chloris 
Cadernera Carduelis carduelis 
Passerell Carduelis cannabina 
Becgròs Coccothraustes coccothraustes 
Sit de canyís Emberiza schoeniclus 
Súl·lera Emberiza calandra 
Àneda domèstica Anas platyrhynchos var. 
Domèstica* 
Oca domèstica Anser anser var. Domèstica* 
Paó Pavo cristata* 
(Total 107 espècies, tres d’elles considerades 
exòtiques o domèstiques alliberades*) 
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Quadrat 14 (FE0030) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècies 

Perdiu Alectoris rufa 
Baldritja grossa Calonectris diomedea  
Baldritja petita Puffinus 
mauretanicus/yelkouan 
Mascarell Morus bassanus 
Corb marí gros Phalacrocorax carbo 
Corb marí Phalacrocorax aristotelis 
Miloca Neophron percnopterus 
Xòric Falco tinnunculus 
Sebel·lí Burhinus oedicnemus 
Gavina corsa Larus audouinii 
Gavina Larus michaellis 
Colom salvatge Columba livia 
Tudó Columba palumbus 
Tórtera turca Streptopelia decaocto 
Mussol Otus scops 
Puput Upupa epops 
Formiguerol Jynx torquilla 
Torrola Caraputxina Galerida tecklae 
Titeta sorda Anthus pratensis 
Xalambrí Prunella modularis 
Ropit Erithacus rubecula 

Coa-roja de barraca Phoenicurus ochruros 
Vitrac Saxicola torquatus 
Mèrlera blava  Monticola solitarius 
Tord negre Turdus merula 
Tord blanc Turdus philomelos 
Rossinyol bord Cettia cetti 
Busqueret de capell Sylvia atricapilla 
Busqueret roig Sylvia undata 
Busqueret de capnegre Sylvia melanocephala 
Ull de bou Phylloscopus collybita 
Reietó Regulus regulus 
Primavera Parus major 
Pardal Passer domesticus 
Pinsà Fringilla coelebs 
Verderol Carduelis chloris 
Cadernera Carduelis carduelis 
Passerell Carduelis cannabina 
Colom domèstic Columba livia var. Domèstica* 
(Total 39 espècies, una d’elles considerada 
exòtica o domèstiques alliberades*) 
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Quadrat 15 (EE6525) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècies 

Perdiu Alectoris rufa 
Baldritja petita Puffinus 
mauretanicus/yelkouan 
Mascarell Morus bassanus 
Corb marí Phalacrocorax aristotelis 
Esplugabous Bubulcus ibis 
Xòric Falco tinnunculus 
Sebel·lí Burhinus oedicnemus 
Gavina corsa Larus audouinii 
Gavina Larus michaellis 
Colom salvatge Columba livia 
Tudó Columba palumbus 
Tórtera turca Streptopelia decaocto 
Mussol Otus scops 
Mussol reial Asio otus 
Torrola Caraputxina Galerida tecklae 
Titeta sorda Anthus pratensis 
Titeta blanca Motacilla alba 
Ropit Erithacus rubecula 

Coa-roja de barraca Phoenicurus ochruros 
Vitrac Saxicola torquatus 
Mèrlera blava  Monticola solitarius 
Tord negre Turdus merula 
Tord blanc Turdus philomelos 
Tord rei Turdus viscivorus 
Busqueret de capell Sylvia atricapilla 
Busqueret de capnegre Sylvia melanocephala 
Ull de bou Phylloscopus collybita 
Primavera Parus major 
Estornell Sturnus vulgaris 
Pardal Passer domesticus 
Pinsà Fringilla coelebs 
Verderol Carduelis chloris 
Cadernera Carduelis carduelis 
Passerell Carduelis cannabina 
Súl·lera Emberiza calandra 
(Total 35 espècies) 
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Quadrat 16 (EE7025) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècies 

Collblau Anas platyrhynchos 
Baldritja petita Puffinus 
mauretanicus/yelkouan 
Mascarell Morus bassanus 
Corb marí Phalacrocorax aristotelis 
Esplugabous Bubulcus ibis 
Milà Milvus milvus 
Miloca Neophron percnopterus 
Àguila marcenca Circaetus gallicus 
Aligot Buteo buteo 
Soter Aquila pennata 

Xòric Falco tinnunculus 
Sebel·lí Burhinus oedicnemus 
Xivitona Actitis hypoleucos 
Gavina corsa Larus audouinii 
Gavina Larus michaellis 
Colom salvatge Columba livia 
Tudó Columba palumbus 
Tórtera turca Streptopelia decaocto 
Òliba Tyto alba 
Mussol Otus scops 
Mussol emigrant Asio flammeus 
Puput Upupa epops 
Torrola Caraputxina Galerida tecklae 
Alosa Alauda arvensis 
Titeta sorda Anthus pratensis 
Titeta torrentera Motacilla cinerea 
Titeta blanca Motacilla alba 

Xalambrí Prunella modularis 
Ropit Erithacus rubecula 
Coa-roja de barraca Phoenicurus ochruros 
Vitrac Saxicola torquatus 
Mèrlera blava  Monticola solitarius 
Tord negre Turdus merula 
Tord blanc Turdus philomelos 
Rossinyol bord Cettia cetti 
Butxac Cisticola juncidis 
Busqueret de capell Sylvia atricapilla 
Busqueret de capnegre Sylvia melanocephala 
Ull de bou Phylloscopus collybita 
Reietó Regulus regulus 
Primavera Parus major 
Corb Corvus corax 
Estornell Sturnus vulgaris 
Estornell negre Sturnus unicolor 
Pardal Passer domesticus 
Pinsà Fringilla coelebs 
Verderol Carduelis chloris 
Cadernera Carduelis carduelis 
Passerell Carduelis cannabina 
Súl·lera Emberiza calandra 
Colom domèstic Columba livia var. Domèstica* 
Paó Pavo cristata* 
(Total 52 espècies, dues d’elles considerades 
exòtiques o domèstiques alliberades*) 
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Quadrat 17 (EE7525) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècies 

Perdiu Alectoris rufa 
Guàtlera Coturnix coturnix 
Esplugabous Bubulcus ibis 
Cigonya blanca Ciconia ciconia 
Milà Milvus milvus 
Miloca Neophron percnopterus 
Soter Aquila pennata 

Xòric Falco tinnunculus 
Falcó Falco peregrinus 
Grua Grus grus 
Sebel·lí Burhinus oedicnemus 
Gavina Larus michaellis 
Colom salvatge Columba livia 
Tudó Columba palumbus 
Tórtera turca Streptopelia decaocto 
Òliba Tyto alba 
Mussol Otus scops 
Mussol reial Asio otus 
Puput Upupa epops 
Formiguerol Jynx torquilla 
Torrola Caraputxina Galerida tecklae 
Alosa Alauda arvensis 
Titeta sorda Anthus pratensis 
Titeta blanca Motacilla alba 
Xalambrí Prunella modularis 
Ropit Erithacus rubecula 

Coa-roja de barraca Phoenicurus ochruros 
Vitrac Saxicola torquatus 
Tord negre Turdus merula 
Tord blanc Turdus philomelos 
Rossinyol bord Cettia cetti 
Butxac Cisticola juncidis 
Busqueret de capell Sylvia atricapilla 
Busqueret roig Sylvia undata 
Busqueret de capnegre Sylvia melanocephala 
Ull de bou Phylloscopus collybita 
Reietó Regulus regulus 
Reietó cellablanc Regulus ignicapilla 
Primavera Parus major 
Corb Corvus corax 
Estornell Sturnus vulgaris 
Estornell negre Sturnus unicolor 
Pardal Passer domesticus 
Pinsà Fringilla coelebs 
Pinsà mec Fringilla montifringilla 
Verderol Carduelis chloris 
Cadernera Carduelis carduelis 
Lugru Carduelis spinus 
Passerell Carduelis cannabina 
Súl·lera Emberiza calandra 
(Total 50 espècies) 
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Quadrat 18 (EE8025) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècies 

Àneda blanca Tadorna tadorna 
Collblau Anas platyrhynchos 
Guàtlera Coturnix coturnix 
Esplugabous Bubulcus ibis 
Agró gris Ardea cinerea 
Milà Milvus milvus 
Miloca Neophron percnopterus 
Aligot Buteo buteo 
Soter Aquila pennata 

Xòric Falco tinnunculus 
Polla d’aigua Gallinula chloropus 
Fotja Fulica atra 
Sebel·lí Burhinus oedicnemus 
Juia Vanellus vanellus 
Cega Scolopax rusticola 
Xivita Tringa ochropus 
Gavina Larus michaellis 
Colom salvatge Columba livia 
Tudó Columba palumbus 
Tórtera turca Streptopelia decaocto 
Òliba Tyto alba 
Mussol Otus scops 
Puput Upupa epops 
Torrola Caraputxina Galerida tecklae 
Alosa Alauda arvensis 
Titeta sorda Anthus pratensis 
Titeta de muntanya Anthus spinoletta 
Titeta torrentera Motacilla cinerea 

Titeta blanca Motacilla alba 
Xalambrí Prunella modularis 
Ropit Erithacus rubecula 
Coa-roja de barraca Phoenicurus ochruros 
Vitrac Saxicola torquatus 
Mèrlera blava  Monticola solitarius 
Tord negre Turdus merula 
Tord blanc Turdus philomelos 
Tord d’ala roja Turdus iliacus 
Rossinyol bord Cettia cetti 
Butxac Cisticola juncidis 
Busqueret de capell Sylvia atricapilla 
Busqueret de capnegre Sylvia melanocephala 
Ull de bou Phylloscopus collybita 
Reietó Regulus regulus 
Reietó cellablanc Regulus ignicapilla 
Primavera Parus major 
Corb Corvus corax 
Estornell Sturnus vulgaris 
Pardal Passer domesticus 
Pinsà Fringilla coelebs 
Verderol Carduelis chloris 
Cadernera Carduelis carduelis 
Passerell Carduelis cannabina 
Súl·lera Emberiza calandra 
Paó Pavo cristata* 
(Total 54 espècies, una d’elles considerada 
exòtica o domèstica alliberada*) 
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Quadrat 19 (EE8525) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècies 

Guàtlera Coturnix coturnix 
Milà Milvus milvus 
Miloca Neophron percnopterus 
Aligot Buteo buteo 
Soter Aquila pennata 

Xòric Falco tinnunculus 
Polla d’aigua Gallinula chloropus 
Sebel·lí Burhinus oedicnemus 
Cega Scolopax rusticola 
Gavina Larus michaellis 
Colom salvatge Columba livia 
Tudó Columba palumbus 
Tórtera turca Streptopelia decaocto 
Òliba Tyto alba(?) 
Mussol Otus scops 
Puput Upupa epops 
Torrola Caraputxina Galerida tecklae 
Titeta sorda Anthus pratensis 
Titeta torrentera Motacilla cinerea 
Titeta blanca Motacilla alba 
Salvatge Troglodytes troglodytes 
Xalambrí Prunella modularis 
Ropit Erithacus rubecula 
Coa-roja de barraca Phoenicurus ochruros 
Vitrac Saxicola torquatus 

Mèrlera blava  Monticola solitarius 
Tord negre Turdus merula 
Tord burell Turdus pilaris 
Tord blanc Turdus philomelos 
Rossinyol bord Cettia cetti 
Butxac Cisticola juncidis 
Busqueret de capell Sylvia atricapilla 
Busqueret roig Sylvia undata 
Busqueret de capnegre Sylvia melanocephala 
Ull de bou Phylloscopus collybita 
Reietó Regulus regulus 
Reietó cellablanc Regulus ignicapilla 
Primavera Parus major 
Corb Corvus corax 
Estornell Sturnus vulgaris 
Pardal Passer domesticus 
Pinsà Fringilla coelebs 
Pinsà mec Fringilla montifringilla 
Serí Serinus serinus 
Verderol Carduelis chloris 
Cadernera Carduelis carduelis 
Passerell Carduelis cannabina 
Súl·lera Emberiza calandra 
(Total 47 espècies i 1 considerada possible (?)) 
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Quadrat 20 (EE9025) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècies 

Collblau Anas platyrhynchos 
Perdiu Alectoris rufa 
Guàtlera Coturnix coturnix 
Milà Milvus milvus 
Miloca Neophron percnopterus 
Falcó torder Accipiter nisus 
Soter Aquila pennata 

Xòric Falco tinnunculus 
Falcó Falco peregrinus 
Grua Grus grus 
Sebel·lí Burhinus oedicnemus 
Cega Scolopax rusticola 
Gavina Larus michaellis 
Colom salvatge Columba livia 
Tudó Columba palumbus 
Tórtera turca Streptopelia decaocto 
Òliba Tyto alba 
Mussol Otus scops 
Mussol reial Asio otus 
Puput Upupa epops 
Alosa Alauda arvensis 
Vinjola de penyal Ptyonoprogne rupestris 
Titeta sorda Anthus pratensis 
Titeta torrentera Motacilla cinerea 
Titeta blanca Motacilla alba 

Xalambrí Prunella modularis 
Ropit Erithacus rubecula 
Vitrac Saxicola torquatus 
Tord negre Turdus merula 
Tord blanc Turdus philomelos 
Tord rei Turdus viscivorus 
Rossinyol bord Cettia cetti 
Butxac Cisticola juncidis 
Busqueret de capell Sylvia atricapilla 
Busqueret de capnegre Sylvia melanocephala 
Ull de bou Phylloscopus collybita 
Reietó Regulus regulus 
Reietó cellablanc Regulus ignicapilla 
Primavera Parus major 
Corb Corvus corax 
Estornell negre Sturnus unicolor 
Pardal Passer domesticus 
Pinsà Fringilla coelebs 
Verderol Carduelis chloris 
Cadernera Carduelis carduelis 
Passerell Carduelis cannabina 
Becgròs Coccothraustes coccothraustes 
Súl·lera Emberiza calandra 
(Total 48 espècies) 
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Quadrat 21 (EE9525) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècies 

Collblau Anas platyrhynchos 
Perdiu Alectoris rufa 
Guàtlera Coturnix coturnix 
Agró gris Ardea cinerea 
Milà Milvus milvus 
Falcó torder Accipiter nisus 
Aligot Buteo buteo 
Soter Aquila pennata 

Xòric Falco tinnunculus 
Falcó Falco peregrinus 
Rei de guàtleres Crex crex 
Polla d’aigua Gallinula chloropus 
Sebel·lí Burhinus oedicnemus 
Cega Scolopax rusticola 
Gavina Larus michaellis 
Colom salvatge Columba livia 
Tudó Columba palumbus 
Òliba Tyto alba 
Mussol Otus scops 
Mussol reial Asio otus(?) 
Puput Upupa epops 
Vinjola de penyal Ptyonoprogne rupestris 
Titeta sorda Anthus pratensis 
Titeta blanca Motacilla alba 

Xalambrí Prunella modularis 
Xalambrí de muntanya Prunella collaris 
Ropit Erithacus rubecula 
Coa-roja de barraca Phoenicurus ochruros 
Vitrac Saxicola torquatus 
Mèrlera blava  Monticola solitarius 
Tord negre Turdus merula 
Tord blanc Turdus philomelos 
Rossinyol bord Cettia cetti 
Busqueret de capell Sylvia atricapilla 
Busqueret de capnegre Sylvia melanocephala 
Ull de bou Phylloscopus collybita 
Reietó Regulus regulus 
Reietó cellablanc Regulus ignicapilla 
Primavera Parus major 
Capsigrany Lanius senator 
Corb Corvus corax 
Pardal Passer domesticus 
Pinsà Fringilla coelebs 
Verderol Carduelis chloris 
Cadernera Carduelis carduelis 
Passerell Carduelis cannabina 
(Total espècies 45 i 1 considerada possible (?)) 
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Quadrat 22 (FE0025) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècies 

Àneda blanca Tadorna tadorna 
Xiulaire Anas penelope 
Àneda griseta Anas strepera 
Anedó Anas creca 
Collblau Anas platyrhynchos 
Coer Anas acuta 
Cullerot Anas clypeata 
Ànec de bec vermell Netta rufina 
Àneda peixatera Mergus serrator 
Perdiu Alectoris rufa 
Guàtlera Coturnix coturnix 
Soterí petit Tachybaptus ruficollis 
Soterí gros Podiceps cristatus 
Baldritja grossa Calonectris diomedea  
Baldritja petita Puffinus 
mauretanicus/yelkouan 
Mascarell Morus bassanus 
Corb marí gros Phalacrocorax carbo 
Corb marí Phalacrocorax aristotelis 
Esplugabous Bubulcus ibis 
Agró blanc Egretta garzetta 
Agró blanc gros Egretta alba 
Agró gris Ardea cinerea 
Bec planer Platalea leucorodia 
Milà negre Milvus migrans 

Milà Milvus milvus 
Miloca Neophron percnopterus 
Àguila marcenca Circaetus gallicus 
Arpella d’aigua Circus aeruginosus 
Aligot Buteo buteo 
Soter Aquila pennata 

Àguila peixatera Pandion haliaetus 

Xòric Falco tinnunculus 
Falcó Falco peregrinus 
Polla d’aigua Gallinula chloropus 
Fotja Fulica atra 
Grua Grus grus 
Sebel·lí Burhinus oedicnemus 
Passa-rius petit Charadrius dubius 
Juia Vanellus vanellus 
Becassina Gallinago gallinago 
Cega Scolopax rusticola 
Camaverda Tringa nebularia 
Xivita Tringa ochropus 
Xivitona Actitis hypoleucos 
Gavina d’hivern Larus ridibundus 
Gavina corsa Larus audouinii 
Gavina Larus michaellis 
Colom salvatge Columba livia 
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Tudó Columba palumbus 
Tórtera turca Streptopelia decaocto 
Òliba Tyto alba 
Mussol Otus scops 
Arner Alcedo atthis 
Puput Upupa epops 
Torrola Caraputxina Galerida tecklae 
Titeta sorda Anthus pratensis 
Titeta de muntanya Anthus spinoletta 
Titeta torrentera Motacilla cinerea 
Titeta blanca Motacilla alba 
Salvatge Troglodytes troglodytes 
Xalambrí Prunella modularis 
Ropit Erithacus rubecula 
Coa-roja de barraca Phoenicurus ochruros 
Vitrac Saxicola torquatus 
Mèrlera blava  Monticola solitarius 
Tord negre Turdus merula 
Tord blanc Turdus philomelos 
Tord d’ala roja Turdus iliacus 
Tord rei Turdus viscivorus 

Rossinyol bord Cettia cetti 
Butxac Cisticola juncidis 
Busqueret de capell Sylvia atricapilla 
Busqueret roig Sylvia undata 
Busqueret de capnegre Sylvia melanocephala 
Ull de bou Phylloscopus collybita 
Reietó Regulus regulus 
Reietó cellablanc Regulus ignicapilla 
Primavera Parus major 
Corb Corvus corax 
Estornell Sturnus vulgaris 
Pardal Passer domesticus 
Pinsà Fringilla coelebs 
Verderol Carduelis chloris 
Cadernera Carduelis carduelis 
Lugru Carduelis spinus 
Passerell Carduelis cannabina 
Sit de canyís Emberiza schoeniclus 
Súl·lera Emberiza calandra 
Colom domèstic Columba livia var. Domèstica 
(Total 89 espècies) 
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Quadrat 23 (FE0525) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècies 

Anedó Anas creca 
Collblau Anas platyrhynchos 
Cullerot Anas clypeata 
Perdiu Alectoris rufa 
Guàtlera Coturnix coturnix 
Soterí petit Tachybaptus ruficollis 
Baldritja grossa Calonectris diomedea  
Baldritja petita Puffinus 
mauretanicus/yelkouan 
Mascarell Morus bassanus 
Corb marí Phalacrocorax aristotelis 
Agró gris Ardea cinerea 
Milà Milvus milvus 
Miloca Neophron percnopterus 
Arpella d’aigua Circus aeruginosus 
Arpella d’albufera Circus cyaneus 
Aligot Buteo buteo 
Soter Aquila pennata 

Xòric Falco tinnunculus 
Polla d’aigua Gallinula chloropus 
Fotja Fulica atra 
Sebel·lí Burhinus oedicnemus 
Passa-rius petit Charadrius dubius 
Passa-rius gros Charadrius hiaticula 
Passa-rius camanegra Charadrius alexandrinus 

Xirlot Pluvialis apricaria 
Juia Vanellus vanellus 
Cega Scolopax rusticola 
Xivitona Actitis hypoleucos 
Gavina corsa Larus audouinii 
Gavina Larus michaellis 
Llambritja becllarga Sterna sandvicensis 
Colom salvatge Columba livia 
Tudó Columba palumbus 
Òliba Tyto alba 
Mussol Otus scops 
Mussol emigrant Asio flammeus 
Puput Upupa epops 
Torrola Caraputxina Galerida tecklae 
Titeta sorda Anthus pratensis 
Titeta blanca Motacilla alba 
Xalambrí Prunella modularis 
Ropit Erithacus rubecula 
Coa-roja de barraca Phoenicurus ochruros 
Vitrac Saxicola torquatus 
Mèrlera blava  Monticola solitarius 
Tord negre Turdus merula 
Tord burell Turdus pilaris 
Tord blanc Turdus philomelos 
Rossinyol bord Cettia cetti 
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Butxac Cisticola juncidis 
Busqueret de capell Sylvia atricapilla 
Busqueret roig Sylvia undata 
Busqueret de capnegre Sylvia melanocephala 
Ull de bou Phylloscopus collybita 
Reietó Regulus regulus 
Reietó cellablanc Regulus ignicapilla 
Primavera Parus major 
Corb Corvus corax 

Estornell Sturnus vulgaris 
Pardal Passer domesticus 
Pinsà Fringilla coelebs 
Verderol Carduelis chloris 
Cadernera Carduelis carduelis 
Passerell Carduelis cannabina 
Súl·lera Emberiza calandra 
(Total 65 espècies) 
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Quadrat 24 (EE7020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècies 

Guàtlera Coturnix coturnix 
Baldritja petita Puffinus 
mauretanicus/yelkouan 
Mascarell Morus bassanus 
Corb marí Phalacrocorax aristotelis 
Esplugabous Bubulcus ibis 
Milà Milvus milvus 
Miloca Neophron percnopterus 
Soter Aquila pennata 

Xòric Falco tinnunculus 
Falcó Falco peregrinus 
Sebel·lí Burhinus oedicnemus 
Juia Vanellus vanellus 
Cega Scolopax rusticola 
Gavina corsa Larus audouinii 
Gavina Larus michaellis 
Colom salvatge Columba livia 
Tudó Columba palumbus 
Tórtera turca Streptopelia decaocto 
Òliba Tyto alba 
Mussol Otus scops 
Mussol reial Asio otus 
Puput Upupa epops 
Torrola Caraputxina Galerida tecklae 
Alosa Alauda arvensis 
Titeta sorda Anthus pratensis 

Titeta blanca Motacilla alba 
Xalambrí Prunella modularis 
Ropit Erithacus rubecula 
Coa-roja de barraca Phoenicurus ochruros 
Vitrac Saxicola torquatus 
Tord negre Turdus merula 
Tord blanc Turdus philomelos 
Tord rei Turdus viscivorus 
Rossinyol bord Cettia cetti 
Busqueret de capell Sylvia atricapilla 
Busqueret de capnegre Sylvia melanocephala 
Ull de bou Phylloscopus collybita 
Reietó Regulus regulus 
Primavera Parus major 
Corb Corvus corax 
Estornell Sturnus vulgaris 
Estornell negre Sturnus unicolor 
Pardal Passer domesticus 
Pinsà Fringilla coelebs 
Verderol Carduelis chloris 
Cadernera Carduelis carduelis 
Lugru Carduelis spinus 
Passerell Carduelis cannabina 
Súl·lera Emberiza calandra 
(Total 49 espècies) 
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Quadrat 25 (EE7520) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècies 

Anedó Anas creca 
Collblau Anas platyrhynchos 
Cullerot Anas clypeata 
Perdiu Alectoris rufa 
Soterí petit Tachybaptus ruficollis 
Mascarell Morus bassanus 
Corb marí gros Phalacrocorax carbo 
Corb marí Phalacrocorax aristotelis 
Esplugabous Bubulcus ibis 
Agró blanc Egretta garzetta 
Agró gris Ardea cinerea 
Milà Milvus milvus 
Miloca Neophron percnopterus 
Arpella d’aigua Circus aeruginosus 
Falcó torder Accipiter nisus 
Aligot Buteo buteo 
Soter Aquila pennata 

Xòric Falco tinnunculus 
Falcó Falco peregrinus 
Rascló Rallus aquaticus 
Polla d’aigua Gallinula chloropus 
Gall faver Porphyrio porphyrio 
Fotja Fulica atra 
Sebel·lí Burhinus oedicnemus 

Becassina Gallinago gallinago 
Xivitona Actitis hypoleucos 
Gavina corsa Larus audouinii 
Gavina Larus michaellis 
Colom salvatge Columba livia 
Tudó Columba palumbus 
Tórtera turca Streptopelia decaocto 
Mussol Otus scops 
Arner Alcedo atthis 
Puput Upupa epops 
Formiguerol Jynx torquilla 
Torrola Caraputxina Galerida tecklae 
Alosa Alauda arvensis 
Titeta sorda Anthus pratensis 
Titeta de muntanya Anthus spinoletta 
Titeta torrentera Motacilla cinerea 
Titeta blanca Motacilla alba 
Xalambrí Prunella modularis 
Ropit Erithacus rubecula 
Coa-roja de barraca Phoenicurus ochruros 
Vitrac Saxicola torquatus 
Tord negre Turdus merula 
Tord blanc Turdus philomelos 
Tord rei Turdus viscivorus 
Rossinyol bord Cettia cetti 
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Butxac Cisticola juncidis 
Busqueret de capell Sylvia atricapilla 
Busqueret roig Sylvia undata 
Busqueret de capnegre Sylvia melanocephala 
Ull de bou Phylloscopus collybita 
Reietó Regulus regulus 
Reietó cellablanc Regulus ignicapilla 
Primavera Parus major 
Corb Corvus corax 
Estornell Sturnus vulgaris 
Estornell negre Sturnus unicolor 
Pardal Passer domesticus 

Pinsà Fringilla coelebs 
Serí Serinus serinus 
Verderol Carduelis chloris 
Cadernera Carduelis carduelis 
Passerell Carduelis cannabina 
Becgròs Coccothraustes coccothraustes 
Sit de canyís Emberiza schoeniclus 
Súl·lera Emberiza calandra 
Oca carablanca Anser albifrons* 
Paó Pavo cristata* 
(Total 71 espècies, dues d’elles considerades 
exòtiques o domèstiques alliberades*) 
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Quadrat 26 (EE8020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècies 

Collblau Anas platyrhynchos 
Perdiu Alectoris rufa 
Mascarell Morus bassanus 
Corb marí Phalacrocorax aristotelis 
Agró gris Ardea cinerea 
Miloca Neophron percnopterus 
Aligot Buteo buteo 
Soter Aquila pennata 

Xòric Falco tinnunculus 
Rascló Rallus aquaticus 
Polla d’aigua Gallinula chloropus 
Fotja Fulica atra 
Sebel·lí Burhinus oedicnemus 
Juia Vanellus vanellus 
Becassina Gallinago gallinago 
Cega Scolopax rusticola 
Xivita Tringa ochropus 
Xivitona Actitis hypoleucos 
Gavina corsa Larus audouinii 
Gavina Larus michaellis 
Colom salvatge Columba livia 
Tudó Columba palumbus 
Tórtera turca Streptopelia decaocto 
Òliba Tyto alba 
Mussol Otus scops 

Arner Alcedo atthis 
Puput Upupa epops 
Formiguerol Jynx torquilla 
Vinjola de penyal Ptyonoprogne rupestris 
Titeta torrentera Motacilla cinerea 
Titeta blanca Motacilla alba 
Xalambrí Prunella modularis 
Ropit Erithacus rubecula 
Blaveta Luscinia svecica 
Coa-roja de barraca Phoenicurus ochruros 
Mèrlera blava  Monticola solitarius 
Tord negre Turdus merula 
Tord blanc Turdus philomelos 
Rossinyol bord Cettia cetti 
Busqueret de capell Sylvia atricapilla 
Busqueret roig Sylvia undata 
Busqueret de capnegre Sylvia melanocephala 
Ull de bou Phylloscopus collybita 
Reietó Regulus regulus 
Reietó cellablanc Regulus ignicapilla 
Primavera Parus major 
Corb Corvus corax 
Estornell Sturnus vulgaris 
Pardal Passer domesticus 
Pinsà Fringilla coelebs 
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Verderol Carduelis chloris 
Cadernera Carduelis carduelis 
Sit de canyís Emberiza schoeniclus 
Súl·lera Emberiza calandra 

Àneda domèstica Anas platyrhynchos var. 
Domèstica* 
Oca domèstica Anser anser var. Domèstica* 
(Total 56 espècies, dues d’elles considerades 
exòtiques o domèstiques alliberades*) 
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Quadrat 27 (EE8520) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècies 

Perdiu Alectoris rufa 
Corb marí Phalacrocorax aristotelis 
Esplugabous Bubulcus ibis 
Milà Milvus milvus 
Miloca Neophron percnopterus 
Soter Aquila pennata 

Xòric Falco tinnunculus 
Falcó Falco peregrinus 
Rascló Rallus aquaticus 
Sebel·lí Burhinus oedicnemus 
Cega Scolopax rusticola 
Gavina Larus michaellis 
Colom salvatge Columba livia 
Tudó Columba palumbus 
Tórtera turca Streptopelia decaocto 
Òliba Tyto alba 
Mussol Otus scops 
Puput Upupa epops 
Formiguerol Jynx torquilla 
Torrola Caraputxina Galerida tecklae 
Titeta sorda Anthus pratensis 
Titeta torrentera Motacilla cinerea 
Titeta blanca Motacilla alba 
Xalambrí Prunella modularis 
Ropit Erithacus rubecula 
Coa-roja de barraca Phoenicurus ochruros 

Vitrac Saxicola torquatus 
Mèrlera blava  Monticola solitarius 
Tord negre Turdus merula 
Tord blanc Turdus philomelos 
Rossinyol bord Cettia cetti 
Busqueret de capell Sylvia atricapilla 
Busqueret de capnegre Sylvia melanocephala 
Ull de bou Phylloscopus collybita 
Reietó Regulus regulus 
Reietó cellablanc Regulus ignicapilla 
Primavera Parus major 
Corb Corvus corax 
Estornell Sturnus vulgaris 
Pardal Passer domesticus 
Pinsà Fringilla coelebs 
Pinsà mec Fringilla montifringilla 
Serí Serinus serinus 
Verderol Carduelis chloris 
Cadernera Carduelis carduelis 
Passerell Carduelis cannabina 
Becgròs Coccothraustes coccothraustes 
Súl·lera Emberiza calandra 
Paó Pavo cristata* 
(Total 49 espècies, una d’elles considerada 
exòtica o domèstica alliberada*) 
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Quadrat 28 (EE9020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècies 

Perdiu Alectoris rufa 
Esplugabous Bubulcus ibis 
Miloca Neophron percnopterus 
Falcó torder Accipiter nisus 
Soter Aquila pennata 

Xòric Falco tinnunculus 
Sebel·lí Burhinus oedicnemus 
Juia Vanellus vanellus 
Cega Scolopax rusticola 
Gavina Larus michaellis 
Colom salvatge Columba livia 
Tudó Columba palumbus 
Òliba Tyto alba 
Mussol Otus scops 
Puput Upupa epops 
Torrola Caraputxina Galerida tecklae 
Alosa Alauda arvensis 
Titeta sorda Anthus pratensis 
Titeta blanca Motacilla alba 
Salvatge Troglodytes troglodytes 

Xalambrí Prunella modularis 
Ropit Erithacus rubecula 
Coa-roja de barraca Phoenicurus ochruros 
Vitrac Saxicola torquatus 
Tord negre Turdus merula 
Tord blanc Turdus philomelos 
Rossinyol bord Cettia cetti 
Busqueret de capell Sylvia atricapilla 
Busqueret de capnegre Sylvia melanocephala 
Ull de bou Phylloscopus collybita 
Primavera Parus major 
Corb Corvus corax 
Estornell Sturnus vulgaris 
Pardal Passer domesticus 
Pinsà Fringilla coelebs 
Verderol Carduelis chloris 
Cadernera Carduelis carduelis 
Passerell Carduelis cannabina 
Súl·lera Emberiza calandra 
(Total 39 espècies) 
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Quadrat 29 (EE9520) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècies 

Collblau Anas platyrhynchos 
Perdiu Alectoris rufa 
Esplugabous Bubulcus ibis 
Milà Milvus milvus 
Arpella d’albufera Circus cyaneus 
Falcó torder Accipiter nisus 
Aligot Buteo buteo 
Soter Aquila pennata 

Xòric Falco tinnunculus 
Falcó Falco peregrinus 
Sebel·lí Burhinus oedicnemus 
Juia Vanellus vanellus 
Cega Scolopax rusticola 
Gavina Larus michaellis 
Colom salvatge Columba livia 
Tudó Columba palumbus 
Tórtera turca Streptopelia decaocto 
Òliba Tyto alba 
Mussol Otus scops 
Mussol emigrant Asio flammeus 
Torrola Caraputxina Galerida tecklae 
Alosa Alauda arvensis 
Titeta sorda Anthus pratensis 
Titeta torrentera Motacilla cinerea 
Titeta blanca Motacilla alba 
Xalambrí Prunella modularis 

Ropit Erithacus rubecula 
Coa-roja de barraca Phoenicurus ochruros 
Vitrac Saxicola torquatus 
Tord negre Turdus merula 
Tord blanc Turdus philomelos 
Rossinyol bord Cettia cetti 
Butxac Cisticola juncidis 
Busqueret de capell Sylvia atricapilla 
Busqueret de capnegre Sylvia melanocephala 
Ull de bou Phylloscopus collybita 
Reietó Regulus regulus 
Reietó cellablanc Regulus ignicapilla 
Primavera Parus major 
Corb Corvus corax 
Estornell Sturnus vulgaris 
Pardal Passer domesticus 
Pinsà Fringilla coelebs 
Serí Serinus serinus 
Verderol Carduelis chloris 
Cadernera Carduelis carduelis 
Passerell Carduelis cannabina 
Súl·lera Emberiza calandra 
Colom domèstic Columba livia var. Domèstica* 
(Total 49 espècies, una d’elles considerada 
exòtica o domèstica alliberada*) 
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Quadrat 30 (FE0020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècies 

Àneda blanca Tadorna tadorna 
Xiulaire Anas penelope 
Anedó Anas creca 
Collblau Anas platyrhynchos 
Rabassot Aythya ferina 
Perdiu Alectoris rufa 
Guàtlera Coturnix coturnix 
Soterí petit Tachybaptus ruficollis 
Esplugabous Bubulcus ibis 
Agró blanc Egretta garzetta 
Agró blanc gros Egretta alba 
Milà Milvus milvus 
Miloca Neophron percnopterus 
Arpella d’aigua Circus aeruginosus 
Arpella d’albufera Circus cyaneus 
Falcó torder Accipiter nisus 
Aligot Buteo buteo 
Soter Aquila pennata 

Àguila peixatera Pandion haliaetus 

Xòric Falco tinnunculus 
Falcó Falco peregrinus 
Polla d’aigua Gallinula chloropus 
Fotja Fulica atra 
Sebel·lí Burhinus oedicnemus 

Xirlot Pluvialis apricaria 
Juia Vanellus vanellus 
Becassina Gallinago gallinago 
Cega Scolopax rusticola 
Gavina Larus michaellis 
Colom salvatge Columba livia 
Tudó Columba palumbus 
Tórtera turca Streptopelia decaocto 
Òliba Tyto alba 
Mussol Otus scops 
Arner Alcedo atthis 
Puput Upupa epops 
Torrola Caraputxina Galerida tecklae 
Titeta sorda Anthus pratensis 
Titeta torrentera Motacilla cinerea 
Titeta blanca Motacilla alba 
Xalambrí Prunella modularis 
Ropit Erithacus rubecula 
Coa-roja de barraca Phoenicurus ochruros 
Vitrac Saxicola torquatus 
Mèrlera blava  Monticola solitarius 
Tord negre Turdus merula 
Tord blanc Turdus philomelos 
Tord d’ala roja Turdus iliacus 
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Rossinyol bord Cettia cetti 
Butxac Cisticola juncidis 
Busqueret de capell Sylvia atricapilla 
Busqueret de capnegre Sylvia melanocephala 
Ull de bou Phylloscopus collybita 
Reietó Regulus regulus 
Reietó cellablanc Regulus ignicapilla 
Primavera Parus major 
Corb Corvus corax 
Estornell Sturnus vulgaris 
Pardal Passer domesticus 
Pinsà Fringilla coelebs 

Pinsà mec Fringilla montifringilla 
Serí Serinus serinus 
Verderol Carduelis chloris 
Cadernera Carduelis carduelis 
Lugru Carduelis spinus 
Passerell Carduelis cannabina 
Becgròs Coccothraustes coccothraustes 
Súl·lera Emberiza calandra 
Paó Pavo cristata* 
(Total 69 espècies, una d’elles considerada 
exòtica o domèstica alliberada*) 
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Quadrat 31 (FE0520) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècies 

Oca comuna Anser anser 
Àneda blanca Tadorna tadorna 
Xiulaire Anas penelope 
Àneda griseta Anas strepera 
Anedó Anas creca 
Collblau Anas platyrhynchos 
Coer Anas acuta 
Cullerot Anas clypeata 
Rabassot Aythya ferina 
Rabassot menut Aythya nyroca 
Rabassot de cresta Aythya fuligula 
Àneda peixatera Mergus serrator 
Perdiu Alectoris rufa 
Guàtlera Coturnix coturnix 
Soterí petit Tachybaptus ruficollis 
Soterí gros Podiceps cristatus 
Soterí collnegre Podiceps nigricollis 
Baldritja grossa Calonectris diomedea  
Baldritja petita Puffinus 
mauretanicus/yelkouan 
Mascarell Morus bassanus 
Corb marí gros Phalacrocorax carbo 
Corb marí Phalacrocorax aristotelis 
Esplugabous Bubulcus ibis 
Agró blanc Egretta garzetta 
Agró blanc gros Egretta alba 
Agró gris Ardea cinerea 

Bec planer Platalea leucorodia 
Flamenc Phoenicopterus roseus 
Milà Milvus milvus 
Miloca Neophron percnopterus 
Arpella d’aigua Circus aeruginosus 
Arpella d’albufera Circus cyaneus 
Falcó torder Accipiter nisus 
Aligot Buteo buteo 
Soter Aquila pennata 

Àguila peixatera Pandion haliaetus 

Xòric Falco tinnunculus 
Falcó Falco peregrinus 
Rascló Rallus aquaticus 
Polla d’aigua Gallinula chloropus 
Gall faver Porphyrio porphyrio 
Fotja Fulica atra 
Grua Grus grus 
Sebel·lí Burhinus oedicnemus 
Xirlot Pluvialis apricaria 
Juia Vanellus vanellus 
Becassineta Lymnocryptes minimus 
Becassina Gallinago gallinago 
Cega Scolopax rusticola 
Camaverda Tringa nebularia 
Xivita Tringa ochropus 
Xivitona Actitis hypoleucos 
Gavina d’hivern Larus ridibundus 
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Gavina corsa Larus audouinii 
Gavina Larus michaellis 
Llambritja becllarga Sterna sandvicensis 
Colom salvatge Columba livia 
Tudó Columba palumbus 
Tórtera turca Streptopelia decaocto 
Òliba Tyto alba 
Mussol Otus scops 
Mussol reial Asio otus 
Mussol emigrant Asio flammeus 
Vinjola pàl·lida Apus pallidus 
Arner Alcedo atthis 
Puput Upupa epops 
Formiguerol Jynx torquilla 
Torrola Caraputxina Galerida tecklae 
Alosa Alauda arvensis 
Oronella Hirundo rustica 
Vinjolita Delichon urbicum 
Titeta sorda Anthus pratensis 
Titeta de muntanya Anthus spinoletta 
Titeta torrentera Motacilla cinerea 
Titeta blanca Motacilla alba 
Xalambrí Prunella modularis 
Ropit Erithacus rubecula 
Blaveta Luscinia svecica 
Coa-roja de barraca Phoenicurus ochruros 
Vitrac Saxicola torquatus 
Mèrlera blava  Monticola solitarius 

Tord negre Turdus merula 
Tord burell Turdus pilaris 
Tord blanc Turdus philomelos 
Tord rei Turdus viscivorus 
Rossinyol bord Cettia cetti 
Butxac Cisticola juncidis 
Boscarla mostatxuda Acrocephalus 
melanopogon 
Busqueret de capell Sylvia atricapilla 
Busqueret de capnegre Sylvia melanocephala 
Ull de bou Phylloscopus collybita 
Reietó Regulus regulus 
Reietó cellablanc Regulus ignicapilla 
Primavera Parus major 
Corb Corvus corax 
Estornell Sturnus vulgaris 
Pardal Passer domesticus 
Pinsà Fringilla coelebs 
Serí Serinus serinus 
Verderol Carduelis chloris 
Cadernera Carduelis carduelis 
Passerell Carduelis cannabina 
Sit de canyís Emberiza schoeniclus 
Súl·lera Emberiza calandra 
Àneda domèstica Anas platyrhynchos var. 
Domèstica* 
(Total 105 espècies, una d’elles considerada 
exòtica o domèstica alliberada*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atles dels Ocells de Menorca a l’Hivern 2007-2011 
 

97 
 

Quadrat 33 (EE7015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècies 

Baldritja petita Puffinus 
mauretanicus/yelkouan 
Mascarell Morus bassanus 
Corb marí gros Phalacrocorax carbo 
Corb marí Phalacrocorax aristotelis 
Xòric Falco tinnunculus 
Falcó Falco peregrinus 
Sebel·lí Burhinus oedicnemus 
Becassina Gallinago gallinago 
Cega Scolopax rusticola 
Gavina corsa Larus audouinii 
Gavina Larus michaellis 
Colom salvatge Columba livia 
Tudó Columba palumbus 
Tórtera turca Streptopelia decaocto 
Òliba Tyto alba 
Mussol Otus scops 
Puput Upupa epops 

Titeta sorda Anthus pratensis 
Titeta blanca Motacilla alba 
Ropit Erithacus rubecula 
Coa-roja de barraca Phoenicurus ochruros 
Vitrac Saxicola torquatus 
Mèrlera blava  Monticola solitarius 
Tord negre Turdus merula 
Tord blanc Turdus philomelos 
Busqueret de capnegre Sylvia melanocephala 
Ull de bou Phylloscopus collybita 
Primavera Parus major 
Estornell Sturnus vulgaris 
Pardal Passer domesticus 
Verderol Carduelis chloris 
Cadernera Carduelis carduelis 
Lugru Carduelis spinus 
Passerell Carduelis cannabina 
(Total 34 espècies) 
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Quadrat 34 (EE7515) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècies 

Mascarell Morus bassanus 
Corb marí Phalacrocorax aristotelis 
Agró blanc Egretta garzetta 
Xòric Falco tinnunculus 
Xivitona Actitis hypoleucos 
Gavina corsa Larus audouinii 
Gavina Larus michaellis 
Colom salvatge Columba livia 
Tórtera turca Streptopelia decaocto 
Òliba Tyto alba 
Mussol Otus scops 
Mussol reial Asio otus 
Titeta sorda Anthus pratensis 
Titeta blanca Motacilla alba 
Xalambrí Prunella modularis 
Ropit Erithacus rubecula 
Coa-roja de barraca Phoenicurus ochruros 

Vitrac Saxicola torquatus 
Mèrlera blava  Monticola solitarius 
Tord negre Turdus merula 
Tord blanc Turdus philomelos 
Rossinyol bord Cettia cetti 
Busqueret de capell Sylvia atricapilla 
Busqueret de capnegre Sylvia melanocephala 
Ull de bou Phylloscopus collybita 
Reietó Regulus regulus 
Primavera Parus major 
Pardal Passer domesticus 
Pinsà Fringilla coelebs 
Verderol Carduelis chloris 
Cadernera Carduelis carduelis 
Passerell Carduelis cannabina 
Súl·lera Emberiza calandra 
(Total 33 espècies) 
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Quadrat 35 (EE8515) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècies 

Perdiu Alectoris rufa 
Mascarell Morus bassanus 
Corb marí Phalacrocorax aristotelis 
Àguila peixatera Pandion haliaetus 

Sebel·lí Burhinus oedicnemus 
Cega Scolopax rusticola 
Gavina corsa Larus audouinii 
Gavina Larus michaellis 
Colom salvatge Columba livia 
Tudó Columba palumbus 
Tórtera turca Streptopelia decaocto 
Mussol Otus scops 
Mussol emigrant Asio flammeus 
Puput Upupa epops 
Titeta sorda Anthus pratensis 
Titeta torrentera Motacilla cinerea 
Titeta blanca Motacilla alba 
Xalambrí Prunella modularis 
Ropit Erithacus rubecula 
Coa-roja de barraca Phoenicurus ochruros 

Vitrac Saxicola torquatus 
Mèrlera blava  Monticola solitarius 
Tord negre Turdus merula 
Tord blanc Turdus philomelos 
Rossinyol bord Cettia cetti 
Busqueret de capell Sylvia atricapilla 
Busqueret de capnegre Sylvia melanocephala 
Ull de bou Phylloscopus collybita 
Reietó Regulus regulus 
Reietó cellablanc Regulus ignicapilla 
Primavera Parus major 
Corb Corvus corax 
Estornell Sturnus vulgaris 
Pardal Passer domesticus 
Pinsà Fringilla coelebs 
Verderol Carduelis chloris 
Cadernera Carduelis carduelis 
Passerell Carduelis cannabina 
(Total 38 espècies) 
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Quadrat 36 (EE9015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècies 

Oca comuna Anser anser 
Xiulaire Anas penelope 
Àneda griseta Anas strepera 
Anedó Anas creca 
Collblau Anas platyrhynchos 
Cullerot Anas clypeata 
Rabassot Aythya ferina 
Perdiu Alectoris rufa 
Soterí petit Tachybaptus ruficollis 
Mascarell Morus bassanus 
Corb marí gros Phalacrocorax carbo 
Corb marí Phalacrocorax aristotelis 
Esplugabous Bubulcus ibis 
Agró blanc Egretta garzetta 
Agró blanc gros Egretta alba 
Agró gris Ardea cinerea 
Milà Milvus milvus 
Arpella d’aigua Circus aeruginosus 
Arpella albufera Circus cyaneus 
Aligot Buteo buteo 
Soter Aquila pennata 

Àguila peixatera Pandion haliaetus 

Xòric Falco tinnunculus 
Falcó Falco peregrinus 

Rascló Rallus aquaticus 
Polla d’aigua Gallinula chloropus 
Gall faver Porphyrio porphyrio 
Fotja Fulica atra 
Sebel·lí Burhinus oedicnemus 
Xirlot Pluvialis apricaria 
Juia Vanellus vanellus 
Becassina Gallinago gallinago 
Xivitona Actitis hypoleucos 
Gavina corsa Larus audouinii 
Gavina Larus michaellis 
Colom salvatge Columba livia 
Tudó Columba palumbus 
Tórtera turca Streptopelia decaocto 
Òliba Tyto alba 
Mussol Otus scops 
Arner Alcedo atthis 
Puput Upupa epops 
Torrola Caraputxina Galerida tecklae 
Alosa Alauda arvensis 
Vinjola de penyal Ptyonoprogne rupestris 
Titeta sorda Anthus pratensis 
Titeta torrentera Motacilla cinerea 
Titeta blanca Motacilla alba 
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Xalambrí Prunella modularis 
Ropit Erithacus rubecula 
Blaveta Luscinia svecica 
Coa-roja de barraca Phoenicurus ochruros 
Vitrac Saxicola torquatus 
Mèrlera blava  Monticola solitarius 
Tord negre Turdus merula 
Tord burell Turdus pilaris 
Tord blanc Turdus philomelos 
Tord d’ala roja Turdus iliacus 
Tord rei Turdus viscivorus 
Rossinyol bord Cettia cetti 
Butxac Cisticola juncidis 
Boscarla mostatxuda Acrocephalus 
melanopogon 
Busqueret de capell Sylvia atricapilla 
Busqueret de capnegre Sylvia melanocephala 
Ull de bou Phylloscopus collybita 

Reietó Regulus regulus 
Reietó cellablanc Regulus ignicapilla 
Primavera Parus major 
Teixidor Remiz pendulinus 
Corb Corvus corax 
Estornell Sturnus vulgaris 
Pardal Passer domesticus 
Pinsà Fringilla coelebs 
Verderol Carduelis chloris 
Cadernera Carduelis carduelis 
Lugru Carduelis spinus 
Passerell Carduelis cannabina 
Sit de canyís Emberiza schoeniclus 
Súl·lera Emberiza calandra 
Àneda domèstica Anas platyrhynchos var. 
Domèstica* 
(Total 80 espècies, una d’elles considerada 
exòtica o domèstica alliberada*) 
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Quadrat 37 (EE9515) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècies 

Collblau Anas platyrhynchos 
Perdiu Alectoris rufa 
Guàtlera Coturnix coturnix 
Esplugabous Bubulcus ibis 
Milà Milvus milvus 
Miloca Neophron percnopterus 
Arpella d’aigua Circus aeruginosus 
Aligot Buteo buteo 
Soter Aquila pennata 

Xòric Falco tinnunculus 
Falcó Falco peregrinus 
Polla d’aigua Gallinula chloropus 
Sebel·lí Burhinus oedicnemus 
Gavina Larus michaellis 
Colom salvatge Columba livia 
Tudó Columba palumbus 
Tórtera turca Streptopelia decaocto 
Òliba Tyto alba 
Mussol Otus scops 
Puput Upupa epops 
Formiguerol Jynx torquilla 
Torrola Caraputxina Galerida tecklae 
Alosa Alauda arvensis 
Titeta sorda Anthus pratensis 
Titeta torrentera Motacilla cinerea 
Titeta blanca Motacilla alba 
Xalambrí Prunella modularis 
Ropit Erithacus rubecula 

Coa-roja de barraca Phoenicurus ochruros 
Vitrac Saxicola torquatus 
Mèrlera blava  Monticola solitarius 
Tord negre Turdus merula 
Tord burell Turdus pilaris 
Tord blanc Turdus philomelos 
Tord d’ala roja Turdus iliacus 
Rossinyol bord Cettia cetti 
Busqueret de capell Sylvia atricapilla 
Busqueret de capnegre Sylvia melanocephala 
Ull de bou Phylloscopus collybita 
Reietó Regulus regulus 
Primavera Parus major 
Corb Corvus corax 
Estornell Sturnus vulgaris 
Pardal Passer domesticus 
Pinsà Fringilla coelebs 
Serí Serinus serinus 
Verderol Carduelis chloris 
Cadernera Carduelis carduelis 
Passerell Carduelis cannabina 
Becgròs Coccothraustes coccothraustes 
Sit de canyís Emberiza schoeniclus 
Súl·lera Emberiza calandra 
Paó Pavo cristata* 
(Total 53 espècies, una d’elles considerada 
exòtica o domèstica alliberada*) 
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Quadrat 38 (FE0015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècies 

Perdiu Alectoris rufa 
Esplugabous Bubulcus ibis 
Cigonya Ciconia ciconia 
Milà Milvus milvus 
Falcó torder Accipiter nisus 
Aligot Buteo buteo 
Soter Aquila pennata 

Xòric Falco tinnunculus 
Sebel·lí Burhinus oedicnemus 
Cega Scolopax rusticola 
Gavina Larus michaellis 
Colom salvatge Columba livia 
Tudó Columba palumbus 
Tórtera turca Streptopelia decaocto 
Òliba Tyto alba 
Mussol Otus scops 
Mussol reial Asio otus 
Puput Upupa epops 
Formiguerol Jynx torquilla 
Torrola Caraputxina Galerida tecklae 
Alosa Alauda arvensis 
Titeta sorda Anthus pratensis 
Titeta blanca Motacilla alba 
Ropit Erithacus rubecula 

Coa-roja de barraca Phoenicurus ochruros 
Vitrac Saxicola torquatus 
Tord negre Turdus merula 
Tord blanc Turdus philomelos 
Rossinyol bord Cettia cetti 
Busqueret de capell Sylvia atricapilla 
Busqueret de capnegre Sylvia melanocephala 
Ull de bou Phylloscopus collybita 
Reietó Regulus regulus 
Reietó cellablanc Regulus ignicapilla 
Primavera Parus major 
Corb Corvus corax 
Estornell Sturnus vulgaris 
Pardal Passer domesticus 
Pinsà Fringilla coelebs 
Pinsà mec Fringilla montifringilla 
Serí Serinus serinus 
Verderol Carduelis chloris 
Cadernera Carduelis carduelis 
Lugru Carduelis spinus 
Passerell Carduelis cannabina 
Becgròs Coccothraustes coccothraustes 
Súl·lera Emberiza calandra 
(Total 47 espècies) 

 

 



Atles dels Ocells de Menorca a l’Hivern 2007-2011 
 

104 
 

Quadrat 39 (FE0515) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècies 

Perdiu Alectoris rufa 
Soterí gros Podiceps cristatus 
Baldritja petita Puffinus 
mauretanicus/yelkouan 
Mascarell Morus bassanus 
Corb marí Phalacrocorax aristotelis 
Esplugabous Bubulcus ibis 
Agró blanc Egretta garzetta 
Agró gris Ardea cinerea 
Milà Milvus milvus 
Arpella d’aigua Circus aeruginosus 
Aligot Buteo buteo 
Soter Aquila pennata 

Xòric Falco tinnunculus 
Polla d’aigua Gallinula chloropus 
Fotja Fulica atra 
Grua Grus grus 
Sebel·lí Burhinus oedicnemus 
Becassina Gallinago gallinago 
Cega Scolopax rusticola 
Xivitona Actitis hypoleucos 
Gavina de cap negre Larus melanocephalus 
Gavina d’hivern Larus ridibundus 
Gavina corsa Larus audouinii 
Gavina Larus michaellis 

Llambritja becllarga Sterna sandvicensis 
Colom salvatge Columba livia 
Tudó Columba palumbus 
Tórtera turca Streptopelia decaocto 
Òliba Tyto alba 
Mussol Otus scops 
Arner Alcedo atthis 
Puput Upupa epops 
Formiguerol Jynx torquilla 
Torrola Caraputxina Galerida tecklae 
Titeta sorda Anthus pratensis 
Titeta torrentera Motacilla cinerea 
Titeta blanca Motacilla alba 
Xalambrí Prunella modularis 
Ropit Erithacus rubecula 
Coa-roja de barraca Phoenicurus ochruros 
Vitrac Saxicola torquatus 
Mèrlera blava  Monticola solitarius 
Tord negre Turdus merula 
Tord blanc Turdus philomelos 
Rossinyol bord Cettia cetti 
Busqueret de capell Sylvia atricapilla 
Busqueret roig Sylvia undata 
Busqueret de capnegre Sylvia melanocephala 
Ull de bou Phylloscopus collybita 
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Primavera Parus major 
Corb Corvus corax 
Estornell Sturnus vulgaris 
Pardal Passer domesticus 
Pardal barraquer Passer domesticus 
Pinsà Fringilla coelebs 
Serí Serinus serinus 
Verderol Carduelis chloris 
Cadernera Carduelis carduelis 

Lugru Carduelis spinus 
Passerell Carduelis cannabina 
Àneda domèstica Anas platyrhynchos var. 
domèstica* 
Oca domèstica Anser anser var. domèstica* 
Colom domèstic Columba livia var. domèstica* 
(Total 63 espècies, d’elles tres considerades 
exòtiques o domèstiques alliberades*) 
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Quadrat 40 (FE1015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècies 

Perdiu Alectoris rufa 
Baldritja grossa Calonectris diomedea  
Baldritja petita Puffinus 
mauretanicus/yelkouan 
Mascarell Morus bassanus 
Corb marí Phalacrocorax aristotelis 
Agró blanc Egretta garzetta 
Agró gris Ardea cinerea 
Soter Aquila pennata 

Xòric Falco tinnunculus 
Falcó Falco peregrinus 
Grua Grus grus 
Sebel·lí Burhinus oedicnemus 
Xivitona Actitis hypoleucos 
Gavina d’hivern Larus ridibundus 
Gavina corsa Larus audouinii 
Gavina Larus michaellis 
Gavina de tres dits Rissa tridactyla 
Llambritja becllarga Sterna sandvicensis 
Pingdai Alca torda 
Colom salvatge Columba livia 
Tudó Columba palumbus 
Òliba Tyto alba 
Mussol Otus scops 
Mussol emigrant Asio flammeus 

Arner Alcedo atthis 
Torrola Caraputxina Galerida tecklae 
Oronella Hirundo rustica 
Titeta sorda Anthus pratensis 
Titeta torrentera Motacilla cinerea 
Titeta blanca Motacilla alba 
Xalambrí Prunella modularis 
Ropit Erithacus rubecula 
Coa-roja de barraca Phoenicurus ochruros 
Vitrac Saxicola torquatus 
Mèrlera blava  Monticola solitarius 
Tord negre Turdus merula 
Tord blanc Turdus philomelos 
Rossinyol bord Cettia cetti 
Busqueret de capell Sylvia atricapilla 
Busqueret roig Sylvia undata 
Busqueret de capnegre Sylvia melanocephala 
Ull de bou Phylloscopus collybita 
Primavera Parus major 
Pardal Passer domesticus 
Pinsà Fringilla coelebs 
Verderol Carduelis chloris 
Cadernera Carduelis carduelis 
Passerell Carduelis cannabina 
(Total 48 espècies) 
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Quadrat 42 (EE9510) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècies 

Collblau Anas platyrhynchos 
Perdiu Alectoris rufa 
Guàtlera Coturnix coturnix 
Mascarell Morus bassanus 
Corb marí Phalacrocorax aristotelis 
Milà Milvus milvus 
Aligot Buteo buteo 
Soter Aquila pennata 

Xòric Falco tinnunculus 
Falcó Falco peregrinus 
Rascló Rallus aquaticus 
Rasclet pintat Porzana porzana 
Polla d’aigua Gallinula chloropus 
Fotja Fulica atra 
Sebel·lí Burhinus oedicnemus 
Cega Scolopax rusticola 
Gavina corsa Larus audouinii 
Gavina Larus michaellis 
Colom salvatge Columba livia 
Tudó Columba palumbus 
Tórtera turca Streptopelia decaocto 
Òliba Tyto alba 
Mussol Otus scops 
Arner Alcedo atthis 
Puput Upupa epops 
Torrola Caraputxina Galerida tecklae 
Vinjola de penyal Ptyonoprogne rupestris 
Oronella Hirundo rustica 
Titeta sorda Anthus pratensis 
Titeta torrentera Motacilla cinerea 

Titeta blanca Motacilla alba 
Salvatge Troglodytes troglodytes 
Xalambrí Prunella modularis 
Ropit Erithacus rubecula 
Coa-roja de barraca Phoenicurus ochruros 
Vitrac Saxicola torquatus 
Mèrlera blava  Monticola solitarius 
Tord negre Turdus merula 
Tord blanc Turdus philomelos 
Tord d’ala roja Turdus iliacus 
Rossinyol bord Cettia cetti 
Busqueret de capell Sylvia atricapilla 
Busqueret roig Sylvia undata 
Busqueret de capnegre Sylvia melanocephala 
Ull de bou Phylloscopus collybita 
Reietó Regulus regulus 
Primavera Parus major 
Corb Corvus corax 
Estornell Sturnus vulgaris 
Pardal Passer domesticus 
Pinsà Fringilla coelebs 
Verderol Carduelis chloris 
Cadernera Carduelis carduelis 
Passerell Carduelis cannabina 
Súl·lera Emberiza calandra 
Àneda domèstica Anas platyrhynchos var. 
domèstica* 
(Total 56 espècies, una d’elles considerada 
exòtica o domèstica alliberada*) 
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Quadrat 43 (FE0010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècies 

Perdiu Alectoris rufa 
Mascarell Morus bassanus 
Corb marí Phalacrocorax aristotelis 
Esplugabous Bubulcus ibis 
Milà Milvus milvus 
Falcó torder Accipiter nisus 
Soter Aquila pennata 

Xòric Falco tinnunculus 
Esmerla Falco columbarius 
Grua Grus grus 
Sebel·lí Burhinus oedicnemus 
Xirlot Pluvialis apricaria 
Cega Scolopax rusticola 
Gavina corsa Larus audouinii 
Gavina Larus michaellis 
Colom salvatge Columba livia 
Tudó Columba palumbus 
Tórtera turca Streptopelia decaocto 
Òliba Tyto alba 
Mussol Otus scops 
Puput Upupa epops 
Torrola Caraputxina Galerida tecklae 
Alosa Alauda arvensis 
Titeta sorda Anthus pratensis 
Titeta blanca Motacilla alba 
Xalambrí Prunella modularis 
Ropit Erithacus rubecula 

Coa-roja de barraca Phoenicurus ochruros 
Vitrac Saxicola torquatus 
Mèrlera blava  Monticola solitarius 
Tord negre Turdus merula 
Tord burell Turdus pilaris 
Tord blanc Turdus philomelos 
Tord d’ala roja Turdus iliacus 
Rossinyol bord Cettia cetti 
Busqueret de capell Sylvia atricapilla 
Busqueret roig Sylvia undata 
Busqueret de capnegre Sylvia melanocephala 
Ull de bou Phylloscopus collybita 
Primavera Parus major 
Corb Corvus corax 
Estornell Sturnus vulgaris 
Pardal Passer domesticus 
Pinsà Fringilla coelebs 
Pinsà mec Fringilla montifringilla 
Verderol Carduelis chloris 
Cadernera Carduelis carduelis 
Lugru Carduelis spinus 
Passerell Carduelis cannabina 
Sit groc Emberiza citrinella 
Súl·lera Emberiza calandra 
Paó Pavo cristata* 
(Total 52 espècies, una d’elles considerada 
exòtica o domèstica alliberada*) 
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Quadrat 44 (FE0510) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècies 

Perdiu Alectoris rufa 
Esplugabous Bubulcus ibis 
Agró gris Ardea cinerea 
Falcó torder Accipiter nisus 
Soter Aquila pennata 

Xòric Falco tinnunculus 
Falcó Falco peregrinus 
Sebel·lí Burhinus oedicnemus 
Xirlot Pluvialis apricaria 
Juia Vanellus vanellus 
Cega Scolopax rusticola 
Gavina Larus michaellis 
Colom salvatge Columba livia 
Tudó Columba palumbus 
Tórtera turca Streptopelia decaocto 
Òliba Tyto alba 
Mussol Otus scops 
Puput Upupa epops 
Torrola Caraputxina Galerida tecklae 
Alosa Alauda arvensis 
Titeta sorda Anthus pratensis 
Titeta blanca Motacilla alba 
Xalambrí Prunella modularis 

Ropit Erithacus rubecula 
Coa-roja de barraca Phoenicurus ochruros 
Vitrac Saxicola torquatus 
Tord negre Turdus merula 
Tord blanc Turdus philomelos 
Rossinyol bord Cettia cetti 
Busqueret de capell Sylvia atricapilla 
Busqueret de capnegre Sylvia melanocephala 
Ull de bou Phylloscopus collybita 
Reietó Regulus regulus 
Primavera Parus major 
Corb Corvus corax 
Estornell Sturnus vulgaris 
Pardal Passer domesticus 
Pinsà Fringilla coelebs 
Pinsà mec Fringilla montifringilla 
Verderol Carduelis chloris 
Cadernera Carduelis carduelis 
Passerell Carduelis cannabina 
Súl·lera Emberiza calandra 
Colom domèstic Columba livia var. domèstica* 
(Total 44 espècies, una d’elles considerada 
exòtica o domèstica alliberada*) 
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Quadrat 45 (FE1010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècies 

Perdiu Alectoris rufa 
Baldritja grossa Calonectris diomedea  
Baldritja petita Puffinus 
mauretanicus/yelkouan 
Mascarell Morus bassanus 
Corb marí gros Phalacrocorax carbo 
Corb marí Phalacrocorax aristotelis 
Agró blanc Egretta garzetta 
Agró gris Ardea cinerea 
Soter Aquila pennata 

Xòric Falco tinnunculus 
Falcó Falco peregrinus 
Grua Grus grus 
Sebel·lí Burhinus oedicnemus 
Xirlot gris Pluvialis squatarola 
Camaverda Tringa nebularia 
Xivitona Actitis hypoleucos 
Gavina d’hivern Larus ridibundus 
Gavina corsa Larus audouinii 
Gavina Larus michaellis 
Llambritja becllarga Sterna sandvicensis 
Colom salvatge Columba livia 
Tudó Columba palumbus 
Tórtera turca Streptopelia decaocto 
Òliba Tyto alba 
Mussol Otus scops 
Mussol reial Asio otus 

Arner Alcedo atthis 
Puput Upupa epops 
Formiguerol Jynx torquilla 
Torrola Caraputxina Galerida tecklae 
Alosa Alauda arvensis 
Oronella Hirundo rustica 
Titeta sorda Anthus pratensis 
Titeta torrentera Motacilla cinerea 
Titeta blanca Motacilla alba 
Xalambrí Prunella modularis 
Ropit Erithacus rubecula 
Coa-roja de barraca Phoenicurus ochruros 
Vitrac Saxicola torquatus 
Mèrlera blava  Monticola solitarius 
Tord negre Turdus merula 
Tord blanc Turdus philomelos 
Tord rei Turdus viscivorus 
Rossinyol bord Cettia cetti 
Busqueret de capell Sylvia atricapilla 
Busqueret de capnegre Sylvia melanocephala 
Ull de bou Phylloscopus collybita 
Reietó Regulus regulus 
Reietó cellablanc Regulus ignicapilla 
Primavera Parus major 
Gralla de bec vermell Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Corb Corvus corax 
Estornell Sturnus vulgaris 
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Pardal Passer domesticus 
Pinsà Fringilla coelebs 
Verderol Carduelis chloris 
Cadernera Carduelis carduelis 
Lugru Carduelis spinus 
Passerell Carduelis cannabina 

Súl·lera Emberiza calandra 
Àneda domèstica Anas Platyrhynchos var. 
domèstica* 
(Total 61 espècies, una d’elles considerada 
exòtica o domèstica alliberada*) 
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Quadrat 46 (FE0005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècies 

Perdiu Alectoris rufa 
Guàtlera Coturnix coturnix 
Mascarell Morus bassanus 
Corb marí Phalacrocorax aristotelis 
Milà Milvus milvus 
Soter Aquila pennata 

Falcó Falco peregrinus 
Sebel·lí Burhinus oedicnemus 
Gavina corsa Larus audouinii 
Gavina Larus michaellis 
Colom salvatge Columba livia 
Tudó Columba palumbus 
Tórtera turca Streptopelia decaocto 
Puput Upupa epops 
Torrola Caraputxina Galerida tecklae 
Alosa Alauda arvensis 
Titeta sorda Anthus pratensis 
Titeta blanca Motacilla alba 
Ropit Erithacus rubecula 

Coa-roja de barraca Phoenicurus ochruros 
Vitrac Saxicola torquatus 
Mèrlera blava  Monticola solitarius 
Tord negre Turdus merula 
Tord blanc Turdus philomelos 
Tord d’ala roja Turdus iliacus 
Rossinyol bord Cettia cetti 
Busqueret de capell Sylvia atricapilla 
Busqueret roig Sylvia undata 
Busqueret de capnegre Sylvia melanocephala 
Ull de bou Phylloscopus collybita 
Primavera Parus major 
Estornell Sturnus vulgaris 
Pardal Passer domesticus 
Pinsà Fringilla coelebs 
Verderol Carduelis chloris 
Cadernera Carduelis carduelis 
Passerell Carduelis cannabina 
(Total 37 espècies) 
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Quadrat 47 (FE0505) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècies 

Baldritja petita Puffinus 
mauretanicus/yelkouan 
Mascarell Morus bassanus 
Corb marí Phalacrocorax aristotelis 
Aligot Buteo buteo 
Soter Aquila pennata 

Sebel·lí Burhinus oedicnemus 
Gavina corsa Larus audouinii 
Gavina Larus michaellis 
Tudó Columba palumbus 
Tórtera turca Streptopelia decaocto 
Òliba Tyto alba 
Mussol Otus scops 
Torrola Caraputxina Galerida tecklae 
Titeta sorda Anthus pratensis 
Titeta blanca Motacilla alba 
Xalambrí Prunella modularis 
Ropit Erithacus rubecula 

Coa-roja de barraca Phoenicurus ochruros 
Vitrac Saxicola torquatus 
Tord negre Turdus merula 
Tord blanc Turdus philomelos 
Tord rei Turdus viscivorus 
Rossinyol bord Cettia cetti 
Busqueret de capell Sylvia atricapilla 
Busqueret de capnegre Sylvia melanocephala 
Ull de bou Phylloscopus collybita 
Primavera Parus major 
Estornell Sturnus vulgaris 
Pardal Passer domesticus 
Pinsà Fringilla coelebs 
Verderol Carduelis chloris 
Cadernera Carduelis carduelis 
Passerell Carduelis cannabina 
(Total 33 espècies) 
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Quadrat 48 (FE1005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècies 

Baldritja grossa Calonectris diomedea  
Baldritja petita Puffinus 
mauretanicus/yelkouan 
Mascarell Morus bassanus 
Corb marí gros Phalacrocorax carbo 
Corb marí Phalacrocorax aristotelis 
Agró blanc gros Egretta alba 
Xòric Falco tinnunculus 
Falcó Falco peregrinus 
Sebel·lí Burhinus oedicnemus 
Cega Scolopax rusticola 
Xivitona Actitis hypoleucos 
Gavina d’hivern Larus ridibundus 
Gavina corsa Larus audouinii 
Gavina Larus michaellis 
Llambritja becllarga Sterna sandvicensis 
Colom salvatge Columba livia 
Tudó Columba palumbus 
Tórtera turca Streptopelia decaocto 
Mussol Otus scops 
Mussol emigrant Asio flammeus(?) 
Torrola Caraputxina Galerida tecklae 
Titeta torrentera Motacilla cinerea 
Titeta blanca Motacilla alba 

Xalambrí Prunella modularis 
Ropit Erithacus rubecula 
Coa-roja de barraca Phoenicurus ochruros 
Vitrac Saxicola torquatus 
Mèrlera blava  Monticola solitarius 
Tord negre Turdus merula 
Tord blanc Turdus philomelos 
Rossinyol bord Cettia cetti 
Busqueret de capell Sylvia atricapilla 
Busqueret de capnegre Sylvia melanocephala 
Ull de bou Phylloscopus collybita 
Primavera Parus major 
Pinsà Fringilla coelebs 
Verderol Carduelis chloris 
Passerell Carduelis cannabina 
Súl·lera Emberiza calandra 
(Total 38 espècies i 1 possible(?)) 
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RESULTATS PER ESPÈCIES 
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A continuació, passarem a tractar una per 
una cadascuna de les 149 espècies 
detectades durant els quatre hiverns 
d’estudi (2007-08, 2008-09, 2009-10 i 
2010-11) a dins les diferents feines de 
camp de l’Atles dels ocells de Menorca a 
l’hivern 2007-2011. 
S’han dividit aquestes en quatre grups 
segons la naturalesa de les observacions i 
tenint en compte la regularitat, 
l’abundància i la naturalitat de la seva 
presència a l’hivern a l’illa: 

1. Espècies hivernants i/o residents. 
En aquest grup, el més ampli, amb 
124 espècies, trobaríem totes 
aquelles que són residents, rebin o 
no individus de poblacions 
continentals a l’hivern, i aquelles 
de presència regular a l’hivern i 
que no crien a l’illa.  
 

2. Espècies accidentals a l’hivern. 
Aquí trobaríem 16 espècies, la 

presència de les quals a l’hivern no 
és ni normal ni regular. 
 

3. Espècies migrants a l’hivern. 
Aquest petit grup de quatre 
espècies estaria format per tots 
aquells migradors primerencs o 
tardans que el seu pas per l’illa 
abraça el període hivernal. 
 

4. Espècies exòtiques i domèstiques 
alliberades. Són cinc espècies, la 
presència de les quals a l’illa no ha 
seguit un procés natural, sinó que 
ha estat l’home qui les ha 
introduïdes.  

Segons la importància com a hivernants 
dels diferents grups, les fitxes de les 
espècies contenen major o menor 
informació, tractant més àmpliament i 
donant més importància en aquest atles a 
les espècies del primer grup (Espècies 
hivernants i/o residents). 

 

Interpretació dels continguts   

Les espècies es presenten seguint l’ordre 

sistemàtic de K. H. VOOUS (The list of Birds 

of the Western Paleartic, 1978). 

NOM: Es tracta cada espècie a partir dels 

noms populars proposats per a Menorca 

(Mascaró et al., 1993) i el seu nom llatí. Ex: 

Oca comuna Anser anser 

Altres noms: També apareixen el nom 

balear recomanat (Bal.) (Mayol et al., 

2006), el nom castellà (Cas.) i el nom 

anglès (Ang.). Ex: Bal. Griseta;  Cas. Ánade 

friso; Ang. Gadwall 

Classificació: Es presenta l’ordre i la família 

a què pertany cada espècie. Ex: 

Classificació: Ordre Gruiformes; família 

Rallidae. 

Status: S’indica l’status de cada espècie 
segons la Societat Ornitològica de Menorca 

(SOM, 2008; GOB, 2009) amb algunes 
puntualitzacions de cria als anys posteriors. 
Ex: Sedentari moderat, hivernant 
abundant, migrant abundant 
Per establir l’estatus de cada espècie 
s’empren els següents conceptes:  

 Sedentària, població present tot 
l’any;   

 Estival, població present sols a 
l’època de reproducció (primavera 
i estiu);  

 Migrant, població sols present en 
migració prenupcial i/o 
postnupcial;  

 Accidental, espècie molt rara i 
allunyada de la seva àrea de 
distribució, migració o hivernada;  

 Divagant, espècie que apareix 
extralimitant el seu àmbit geogràfic 
de presència habitual.  

A les espècies que la seva població ha 
pogut ser quantificada, s’indiquen a més 
els següents paràmetres:  
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 rara, d’1 a 10 exemplars;  

 escassa, d’11 a 100 exemplars;  

 moderada, de 101 a 1.000 
exemplars;  

 abundant, més de 1.000 
exemplars.  

 
Distribució de l’espècie fora de Menorca: 
Es fa un petit resum de la distribució 
mundial de l’espècie, zones de cria i 
hivernada al continent europeu i/o africà  i 
la situació a l’Estat espanyol, amb l’objectiu 
de tenir una visió global per comprendre 
millor la presència d’aquesta a l’hivern a 
Menorca i la seva importància a diferents 
contextos.  
 

PRESENTACIÓ DELS RESULTATS 

 

Distribució a l’hivern: Es presenta un mapa 

amb malla UTM 5x5km, amb tops als 

quadrats on la presència durant aquests 

quatre hiverns ha estat detectada. Per les 

espècies marines, es pinta de color blau la 

zona d’interacció a la mar. 

 

 

 

 

 

 
Mapa distribució busqueret roig Sylvia undata. 

 

Abundància relativa a l’hivern: Es presenta 

un mapa d’abundància relativa per a les 36 

espècies més comuns i per a les quals les 

feines de camp ho han permès. 

 

 

 

 

 

 

 
Mapa abundància relativa mèrlera blava Monticola 

solitarius.  

 

Població a l’hivern: Es fa una estima 

aproximativa de la població segons la 

informació disponible o l’obtinguda durant 

aquest atles. Es presenten gràfiques de 

diferents recomptes o feines de camp, per 

interpretar la regularitat de l’espècie o la 

fluctuació interanual de les seves 

poblacions. En el cas dels ocells aquàtics i 

les limícoles, també es fan gràfics de 

contrast entre les principals zones humides 

d’hivernada.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Gràfic recompte hivernal i tendència lineal esplugabous 

Bubulcus ibis. 

 

Tendència a l’hivern: A les espècies per a 

les quals s’ha obtingut una tendència 

significativa es presenta un gràfic amb les 

dades utilitzades i la tendència lineal. Per a 

la resta tant sols es fa un comentari al 

respecte. 

  

Selecció d’hàbitat a l’hivern: Es presenta 

un gràfic de selecció d’hàbitats en funció 

de l’abundància relativa per a les 36 

espècies més comuns i per a les quals les 

feines de camp ho han permès. Per a la 

resta es fan comentaris en base a la 

informació obtinguda en aquest quatre 

hiverns, sobre la seva utilització dels 

diferents ambients. 

 

 

 

 

 

 

 
Gràfic selecció d’hàbitats titeta blanca Motacilla alba. 
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Recuperacions d’ocells anellats: Es fa un 

mapa de les recuperacions hivernals 

disponibles d’ocells anellats fora de l’illa 

amb la seva situació exacta al continent 

europeu o al nord d’Àfrica.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Mapa recuperacions tord blanc Turdus philomelos. 

 

Dormidors: Per aquelles espècies per a les 

quals es disposa d’informació, es presenta 

un gràfic de varietat de substrats utilitzats 

a l’hora d’instal·lar els dormidors. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gràfic substrat dormidors estornell Sturnus vulgaris. 

 

Conservació i amenaces: Es donen les 

catalogacions de la “UICN”, del “Libro Rojo 

de las Aves de España” y del “Llibre 

Vermell dels Vertebrats de les Balears”, 

sempre que es disposi d’elles. També es 

comenten algunes amenaces per cada 

espècie detectades tant a l’època i/o zones 

de cria com d’hivernada, amb comentaris 

específics per  a la informació de Menorca.  
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Espècies hivernants 
i/o residents 
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Oca comuna Anser anser 

Bal. Oca salvatge;  Cas. Ánsar común; Ang. Greylag Goose 
Classificació: Ordre Anseriformes; família Anatidae 
Status: Hivernant escàs 
 
L’oca comuna compta amb dues races 
geogràfiques. La subespècie anser es 
reprodueix a gran part del centre i nord 
d’Europa, fins i tot Islàndia i el nord de les 
illes Britàniques i la subespècie rubrirostris, 
ho fa a l’est del vell continent i a Àsia 
central i occidental. 
Es tracta d’una espècie totalment o parcial 
migradora que passa l’hivern a latituds més 
temperades.  
A Espanya arriben a l’hivern exemplars que 
corresponen principalment a la subespècie 
anser, tot i que també s’observa algun de 
la subespècie oriental rubrirostris. Aquest  

A Menorca és una espècie hivernant 
regular però escassa (GOB, 2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

contingent hivernant prové principalment  
de Noruega, Suècia, Dinamarca i Alemanya. 
 
 

Distribució a l’hivern 
 

Es tracta d’una espècie exclusivament 
hivernant a Menorca, molt lligada a les 
principals zones humides de l’illa: 
s’Albufera des Grau, Lluriac, Son Saura del 
Nord i Son Bou (Mapa distribució). 
Utilitza principalment aquelles que 
disposen de làmines d’aigües obertes, i no 
s’ha detectat a altres ambients aquàtics 
com ara torrents o petites basses naturals 
o artificials.  
La població hivernant a l’illa fa moviments 
durant l’hivern d’una zona humida a una 

altra, essent s’Albufera des Grau i les 
basses de Lluriac les seves dues principals 
localitats.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Població i tendència a l’hivern 

 
La població hivernant és escassa i regular, 
amb fluctuacions interanuals que van dels 
50  als 5 individus, amb una mitjana 
d’individus per any segons els recomptes 
hivernals a les principals zones humides de 
l’illa (1987-2011) de 19.7 ind/any (Gràfic 1).  

Segons l’anàlisi estadístic d’aquestes dades 
l’oca presenta una tendència negativa 
quasi significativa al període 1987-2011 
(rho=-0,376; n=25; P<0,064). 
 

 
 

 

 

Mapa distribució 

oca comuna 
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Gràfic 1. Nombre d’individus i tendència lineal  als recomptes hivernals a les principals zones humides (1987-2011). 

 
Amb aquestes mateixes dades, s’ha 
observat un canvi de tendència en l’ús 
d’una localitat principal a l’illa. Si al segle 
passat (s. XX), la major part de la població 
hivernant es localitzava a s’Albufera des 

Grau (Gràfic 2), des de començament 
d’aquest (s. XXI), les basses de Lluriac han 
cobrant un important protagonisme per 
l’espècie, essent a la darrera dècada, la 
principal zona d’hivernada a l’illa.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gràfic 2. Comparació del nombre d’individus als recomptes hivernals a les seves principals localitat d’hivernada: s’Albufera des 
Grau i Lluriac (1987-2011). 
 
 
Conservació i amenaces 

 
 UICN: no avaluada(LC); Libro rojo de las aves de 

España: no avaluada(NE); Libro Rojo de los 
Vertebrados de las Baleares: no avaluada  

(NE). Catalogació: dades insuficients. 

 
El fet que les dades actuals siguin poc 
precises, no permet avaluar amb rigor 
l’estatus d’amenaces d’aquesta espècie, 
considerant-la a la categoria de “dades 
insuficients”. 
 
 

 
En principi les amenaces més directes 
serien la progressiva desaparició de zones 
humides, la caça incontrolada i la pèrdua 
d’hàbitat per eutrofització i/o 
contaminació de les aigües. El plumbisme 
(la ingestió de perdigons de plom en 
l’alimentació) pot ser considerada també 
una amenaça.  
No es coneixen amenaces concretes per a 
Menorca. 
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Àneda blanca Tadorna tadorna 

Bal. Ànnera blanca;  Cas. Tarro blanco; Ang. Shelduck 
Classificació: Ordre Anseriformes; família Anatidae 
Status:Hivernant escàs, migrant escàs, (cria al 2007, 2009, 2010 i 2011)  

 
L’àneda blanca és una espècie distribuïda 
pel Paleàrtic i que arriba fins a la Xina. Les 
poblacions del nord d’Europa hivernen a la 
península Ibèrica i el nord d’Àfrica (Del 
Hoyo et al., 1994). 
A Espanya es reprodueix a un bon nombre 
de localitats de la península (Robledano, 
2003) i a les Balears (GOB, 1986-2011b). A 
l’hivern, aquestes poblacions es veuen 
reforçades per individus del nord d’Europa 
(Robledano, 2003). 
A Menorca ha canviat la seva situació, si bé 
continua essent un hivernant i migrant 
escàs (GOB, 2009). Ha criat a l’illa els anys 
2007, 2009, 2010 i 2011,  essent, 

possiblement, aquesta petita població 
sedentària.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Distribució a l’hivern 
 

Utilitza un bon nombre de zones humides a 
l’hivern, majoritàriament de caire salí, tot i 
que també ha estat fent ús de zones 
humides d’aigua dolça i, puntualment, de 
petites basses artificials o camps 
embassats. Les seves principals localitats 
són les salines d’Addaia, única zona de cria, 
i les dues salines de Fornells, i en menor 
mesura s’Albufera des Grau i Lluriac (Mapa 
distribució). També s’ha observat de forma 
aïllada a les basses artificials de sa 
Muntanyeta i Santa Mariana, i a les 
tanques embassades dels plans de 

Ciutadella. No s’ha de descartar l’ús també 
a l’hivern d’ambients marins, com s’ha 
observat a l’estiu (Méndez, obs. per.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Població i tendència a l’hivern 

 
La seva població hivernant a l’illa era fins fa 
pocs anys escassa i irregular, amb fortes 
fluctuacions interanuals, segons les dades 
obtingudes als recomptes hivernals a les 
principals zones humides (1987-2011). A la 
darrera dècada aquest és més regular, 
produint-se als darrers anys un augment en 

els individus detectats, probablement, com 
a conseqüència de la presència de part de 
la població nidificant a l’illa (Gràfic 1). 
L’anàlisi estadístic d’aquestes dades, no 
troba cap tendència significativa per la 
població hivernant d’àneda blanca pel 
període 1987-2011. 

 
 
 
 

 

 

Mapa distribució 

àneda blanca 
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Gràfic 1. Nombre d’individus al recompte hivernals a les principals zones humides de l’illa (1987-2011). 

Conservació i amenaces 

 
UICN: preocupació menor; Libro Rojo de las Aves de 
España: quasi amenaçada (NT); Llibre Vermell dels 
Vertebrats de les Balears: preocupació menor (LC); 

Catalogada: d’interès especial. 

 
Actualment aquesta espècie nidifica de 
forma reduïda a les Salines d’Addaia. 
L’escassa població i concentració en una 
sola zona humida, pot provocar que sigui 
molt vulnerable a qualsevol alteració que 
es 
 

 
produeixi. En aquesta localitat s’han 
detectat incidències en la població 
nidificant d’altres espècies provocades 
possiblement per les molèsties humanes 
en el trànsit pel tram del camí de cavalls 
que la travessa. Tot i que això no s’ha 
observat en aquesta espècie, sí que es 
recomana la modificació d’aquest tram del 
camí, de forma que sigui menys impactant 
per a l’avifauna. 
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Xiulaire Anas penelope 

Bal. Siulador;  Cas. Silbón europeo; Ang. Wigeon 
Classificació: Ordre Anseriformes; família Anatidae 
Status: Hivernant moderat, migrant moderat 

 
 
El xiulaire nidifica per tot el nord d’Euràsia, 
amb nuclis reproductors també a Islàndia, 
les illes Britàniques i la costa del Bàltic. A 
l’hivern, es desplaça cap a la costa 
d’Europa Occidental (illes Britàniques, 
França i Espanya principalment), el sud 
d’Àsia, i en menor mesura l’Àfrica sub-
sahariana. 
A Espanya és un hivernant notable que es 
distribueix principalment a les zones 
humides del litoral peninsular i les illes 
Balears i, en menor mesura, a zones 
d’interior. 
A Menorca és una espècie moderada a 
l’hivern i durant els passos migratoris.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Distribució a l’hivern 

 
La població hivernant es distribueix per les 
principals zones humides de Menorca: 
s’Albufera des Grau, les Salines d’Addaia, 
les dues salines de Fornells, Son Saura del 
Nord, Lluriac i Son Bou. Manca a algunes  
zones humides importants com Morella o 
Son Saura del Sud. No descartem que 
també pugui utilitzar aquesta darrera 
localitat i que no hagi estat detectada 
donada la dificultat de prospecció que 
presenta aquesta zona. S’ha observat 
també, però, exemplars solitaris o grupets 
reduïts, a una petita bassa artificial, Santa 
Mariana, al municipi de Maó, fet que fa 

pensar que també puguin utilitzar aquests 
tipus de basses o altres zones humides 
reduïdes com acabaments de torrents de 
forma aïllada (Mapa distribució).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Població i tendència a l’hivern 

 
La població hivernant és regular, amb 
oscil·lacions segons els anys com a la 
majoria d’anàtids. Segons les dades dels 
recomptes hivernals a les principals zones 
humides (1987-2011), la població  
hivernant se situa normalment entre els 
100 i els 200 individus, amb una mitjana 

d’individus per any de 145.4 ind/any  
(Gràfic 1). Els principals grups poblacionals 
es troben a dues localitats: a s’Albufera des 
Grau, on es concentra més de la meitat de 
la població, amb una mitjana pels darrers 
25 anys del 59.5% de la població total i 
86.6 ind/any; i a les basses de Lluriac, 

 

 
Mapa distribució 

xiulaire 
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localitat que alguns anys pren el 
protagonisme a s’Albufera, i que presenta 
una mitjana pels darrers 25 anys del 30.1% 
de la població total i 43.8 ind/any(Gràfic 2).   

L’anàlisi estadístic d’aquestes dades no 
indica cap tendència significativa pel 
xiulaire al període 1987-2011.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gràfic 1. Nombre d’individus al recompte hivernal a les principals zones humides de l’illa (1987-2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gràfic 2. Comparació del nombre d’individus als recomptes hivernals a les principals localitat d’hivernada: s’Albufera des Grau i 
Lluriac (1974-2011). 
 
 
Conservació i amenaces 

 
Libro Rojo de las Aves de España: no avaluat (NE); 
Llibre Vermell dels Vertebrats de les Balears: no 

avaluat; Catalogació: dades insuficients. 

 
El fet que les dades actuals siguin poc 
precises, no permet avaluar amb rigor 
l’estatus d’amenaces d’aquesta espècie,  
considerant-la a la categoria de “dades 
insuficients”. 

 
 
Com a la majoria d’espècies aquàtiques, les 
principals amenaces són la progressiva 
desaparició de les zones humides i la seva 
contaminació (Del Hoyo et al., 1992).  
No es coneixen amenaces concretes per a 
Menorca. 
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Àneda griseta Anas strepera 

Bal. Griseta;  Cas. Ánade friso; Ang. Gadwall 
Classificació: Ordre Anseriformes; família Anatidae 
Status: Hivernant escàs, migrant escàs, cria accidental 2009 ( i 2011) 

 
 
L’àneda griseta és una espècie amb àmplia 
distribució mundial, amb diverses races 
geogràfiques. Al Paleàrtic, la subespècie 
strepera nidifica a Gran Bretanya, sud 
d’Escandinàvia, bona part d’Europa central 
i meridional, Turquia, Rússia i Àsia central. 
És una espècie parcialment migradora, que 
presenta poblacions sedentàries a les 
localitats més meridionals de la seva àrea 
de distribució (Cramp & Simmons, 1977). 
A Espanya hi ha una població sedentària, 
amb moviments dispersius ocasionals 
provocats per les condicions climàtiques i 
les fluctuacions hídriques de les zones 
humides on viuen. A l’hivern, aquesta 
població es veu reforçada per individus del 
centre i nord d’Europa (Palomino & 
Molina, 2009a).  

A Menorca és un anàtid hivernant i 
migrant escàs (GOB, 2009). Ha criat de 
forma accidental els anys 2009 (GOB, 2009) 
i 2011 (Méndez, dades pròpies).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribució a l’hivern 

 
La població a l’hivern es distribueix per 
algunes de les zones humides més 
importants: s’Albufera des Grau, les basses 
de Lluriac, Son Saura del Nord, Son Bou i 
les Salines d’Addaia. No s’ha detectat ni als 
torrents ni a les petites basses humides 
naturals o artificials (Mapa distribució).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Població i tendència a l’hivern 

 
La població hivernant d’aquesta espècie 
s’ha vist incrementada als darrers hiverns, 
especialment el del 2011, passant de ser al 
segle passat i principis d’aquest una 
espècie escassa o fins i tot rara, segons els 
anys, a moderada  aquests darrers hiverns 
(Gràfic 1.). Aquest augment de la població 
hivernant ha coincidit també amb la 
nidificació irregular d’alguna parella a l’illa. 

L’anàlisi estadístic dels resultats dels 
recomptes hivernals indiquen una 
tendència significativament positiva (rho= 
0,696; n= 25; P<0,0001) per la població de 
griseta al període 1987-2011.  
La principal zona d’hivernada es troba a 
s’Albufera des Grau, on als darrers anys es 
concentra el 80% de la població total de 
l’illa (Gràfic 2.).  

   
 

 

 

 

Mapa distribució 

àneda griseta 
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Gràfic 1. Nombre d’individus i tendència lineal als recomptes hivernals a les principals zones humides de l’illa (1988-2011). 

 
 
 
 
 
 
 
Gràfic 2. Nombre d’individus als recomptes hivernals a la seva principal zona d’hivernada: s’Albufera des Grau (1974-2011). 
 
Conservació i amenaces 

 
UICN: preocupació menor (LC); Libro rojo de las aves 
de España: preocupació menor (LC); Libro Rojo de los 
Vertebrados de las Baleares: quasi amenaçada (NT). 

Catalogació: no catalogada. 
 

El fet que les dades actuals siguin poc 
precises, no permet avaluar amb rigor 
l’estatus d’amenaces d’aquesta espècie, 
considerant-la a la categoria de “dades 
insuficients” (Palomino & Molina, 2009). 
 

 
 
En principi les amenaces més directes 
serien la progressiva desaparició de zones 
humides, la caça incontrolada i la pèrdua 
d’hàbitat per eutrofització i/o 
contaminació de les aigües. Es tracta d’una 
espècie molt sensible a les molèsties 
humanes (Mateo, 2004). El plumbisme (la 
ingestió de perdigons de plom en 
l’alimentació) pot ser considerada també 
una amenaça. 
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Anedó Anas creca 

Bal. Cetla rossa;  Cas. Cerceta común; Ang. Teal 
Classificació: Ordre Anseriformes; família Anatidae 
Status: Hivernant moderat, migrant moderat 

 
L’anedó té una àmplia distribució 
paleàrtica, que s’expandeix per bona part 
d’Euràsia, essent bastant rara cap al sud, 
on tan sols es compta amb nuclis de cria a 
països mediterranis com ara França, 
Espanya o Itàlia. Té un comportament 
migratori complex, amb algunes poblacions 
sedentàries, tot i que la majoria són 
migradores, i amb canvis a les seves rutes, 
produïts sembla ser per les condicions 
meteorològiques (Sàez-Royuela et al., 
1985; Del Hoyo et al., 1992). 
A Espanya és escassa com a reproductora a 
algunes localitats peninsulars (Arcos, 
Mouriño & Salvadores, 2003). A l’hivern és 
molt més abundant, repartida per tota la 
península i els dos arxipèlags. La població 
hivernant prové d’Europa, Rússia i, fins i 
tot, Sibèria. Als hiverns particularment 
freds també arriben exemplars d’Europa 

A Menorca es presenta de forma 
moderada a l’hivern i als passos migratoris 
(GOB, 2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Occidental (Cramp & Simmons, 1977; 
Wingfield et al., 1994). 

 
 

 
Distribució a l’hivern  

 
Utilitza la pràctica totalitat de les grans 
zones humides de l’illa: s’Albufera des 
Grau, Morella, les Salines d’Addaia, Son 
Saura del Nord, les basses de Lluriac, Son 
Bou i Son Saura del Sud. També s’ha 
observat a la petita bassa humida de Santa 
Mariana, al municipi de Maó, fet que fa 
suposar que, en petit nombre, també pugui 
visitar altres petites zones humides o 
torrents sempre que aquestes mantinguin 

un nivell d’aigua acceptable (Mapa 
distribució).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Població i tendència a l’hivern 

 
La població hivernant de l’anedó a l’illa és 
regular amb importants fluctuacions 
interanuals (Gràfic 1). Als darrers 25 anys, 
la mitjana d’individus per any, segons els 
recomptes hivernals a les principals zones 

humides, és de 184,2 ind/any. A la darrera 
dècada (2002-2011), la mitjana és de 203,8 
ind/any. L’anàlisi estadístic d’aquestes 
dades no detecta cap tendència 
significativa per a la població d’anedó.  

 

 Mapa distribució 

Anedó 
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Gràfic 1. Nombre d’individus als recomptes hivernals a les principals zones humides (1987-2011). 
 
Les principals poblacions es troben a les 
basses de Lluriac i s’Albufera des Grau i, en 
segona instància, a Son bou (Gràfic 2). 

Segons els anys, Lluriac i s’Albufera 
s’alternen al capdavant de les zones 
d’hivernada més importants per l’espècie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gràfic 2. Comparació del nombre d’individus als recomptes hivernals a les principals localitat d’hivernada: s’Albufera des Grau, 
Lluriac i Son Bou (1974-2011). 
 
S’ha de destacar que als dos darrers 
hiverns (2009-10 i 2010-11), la localitat on 
més exemplars s’han comptabilitzat ha 
estat Son Saura del Sud i que l’any 2007 la 
segona localitat amb més individus va ser 
Son Saura del Nord, molt a prop de 
s’Albufera i per davant de Lluriac.  
Aquests fets i l’àmplia distribució 
quantitativa de l’espècie fa pensar que la 

població hivernant pugui desplaçar-se 
durant l’hivern d’una zona a una altra i 
que, en diferents hiverns, pugui distribuir-
se arbitràriament per totes les zones 
humides en funció del nivell hídric 
d’aquestes i la disponibilitat d’aliment. 
 

  
 
Conservació i amenaces 

 
Libro rojo de las aves de España: 

vulnerable (VU). Catalogació:  
vulnerable. 

 

En principi, les amenaces més directes 
serien la progressiva desaparició de zones 
humides, els canvis en la vegetació, la caça 
incontrolada i la pèrdua d’hàbitat per 
eutrofització i/o contaminació de les  

 
aigües. Es tracta d’una espècie sensible a 
les molèsties humanes (Arcos, Mouriño, 
Salvadores, 2003). El plumbisme (la 
ingestió de perdigons de plom en 
l’alimentació) pot ser considerada també 
una amenaça. 
Es desconeixen amenaces específiques per 
a Menorca.  
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Collblau Anas platyrhynchos 

Bal. Collverd;  Cas. Ánade real; Ang. Mallard 
Classificació: Ordre Anseriformes; família Anatidae 
Status: Sedentari moderat, hivernant abundant, migrant abundant 

 
 
El collblau està distribuït per quasi tot 
l’Holàrtic: gran part d’Europa, Àsia i 
Amèrica del Nord, i alguns llocs al nord 
d’Àfrica.  Hi ha poblacions introduïdes al 
sud-est d’Austràlia i Nova Zelanda. Té un 
comportament migratori variable, segons 
les regions (Del Hoyo et al., 1992). Les 
poblacions del sud i oest d’Europa són 
bàsicament sedentàries, i les poblacions 
del nord i centre d’Europa, així com les 
siberianes, realitzen moviments migratoris 
de llarga distància (Cramp & Simmons, 
1977). 
A Espanya hi ha una important població 
reproductora que pertany a la subespècie 
platyrhynchos. A l’hivern, aquestes 
poblacions es veuen àmpliament 
reforçades per individus provinents 
d’Europa central, les illes Britàniques i 
Escandinàvia (Ramírez, 2003a; Palomino i 
Molina, 2009).  
 

A Menorca existeix una població 
sedentària moderada, que es veu 
incrementada de forma important a 
l’hivern i als passos migratoris (GOB 2009). 
És l’anàtid més abundant, tant a l’hivern 
com a l’estiu. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Distribució a l’hivern  

 
Està àmpliament distribuïda per tots els 
ambients aquàtics, salins o dolços, petits o 
grans, de l’illa. Se l’ha pot observa a totes 
les grans zones humides, a moltes basses 
petites naturals i artificials, als torrents al 
llarg de tot el seu curs i a depuradores. És 
possible que la població sedentària ocupi 
les localitats més petites i que la població 
hivernant es concentri a les més grans amb 
part de la població sedentària (Méndez, 
com. per.) 

 
 
 
 

 
Població i tendència a l’hivern 

 
És, sense cap dubte, l’anàtid més abundant 
actualment a l’hivern. Als recomptes 
hivernals a les principals zones humides al 
període 1987-2011, el nombre d’individus 
va dels 166 als 866, mostrant fluctuacions 

interanuals als anys 80 i 90, menys 
pronunciades a partir d’aquest segle 
(Gràfic 1). La mitjana d’individus per any 
per aquest mateix període és de 495,08 

 

 

Mapa distribució 

Anedó 
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ind/any, essent de 577,1 ind/any a la 
darrera dècada.  
L’anàlisi estadístic d’aquestes dades, indica 
una tendència positiva quasi significativa 

(rho= 0,391; n= 25; P<0,053) pel collblau al 
període 1987-2011.  

 
 
 
 
 
 

Gràfic 1. Nombre d’individus i tendència lineal als recomptes hivernals a les principals zones humides (1987-2011). 

 
Les seves principals zones d’hivernada són: 
s’Albufera des Grau, amb el 44% de la 
població als recomptes hivernals dels 
darrers 25 anys; les Basses de Lluriac, amb 

el 24,91%; i Son Bou, amb el 10,54%. Molt 
importants són alguns anys les hivernades 
a les Salines d’Addaia i Son Saura del Nord. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Gràfic 2. Comparació del nombre d’individus als recomptes hivernals a les principals localitat d’hivernada: s’Albufera des Grau, 
Lluriac i Son Bou (1974-2011). 
 
Conservació i amenaces 

 
UICN: Preocupació menor (LC); Libro rojo de las aves 

de España: 
No avaluada (NE); Libro rojo de los vertebrados de 

Baleares: preocupació menor (LC); Catalogació:  
No catalogada. 

 
En principi no dóna la impressió que 
aquesta espècie pateixi de problemes 
greus i respon molt positivament a la 
protecció de les zones humides. Les 

amenaces més directes estarien 
relacionades amb la pèrdua d’hàbitat a 
causa de la progressiva desaparició de 
zones humides. També són motius 
d’amenaça la caça directa i la proliferació 
de races domèstiques a la natura (Ferrer, 
2004). A Menorca, la neteja de torrents a la 
primavera també pot afectar la població 
nidificant en aquests hàbitats. 
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Coer Anas acuta 

Bal. Coer;  Cas. Ánade rabudo; Ang. Pintail 
Classificació: Ordre Anseriformes; família Anatidae 
Status: Hivernant escàs 

 
El coer té una distribució holàrtica, cria al 
nord d’Euroàsia i a Amèrica del Nord. Al 
nord del vell continent ho fa la subespècie 
acuta, que també presenta petits nuclis 
reproductius aïllats a regions del centre i 
del sud. És un anàtid netament migrador 
(Cramp & Simmons, 1977; Del Hoyo et al., 
1992).   
A Espanya cria de forma ocasional a 
algunes zones humides de la península 
(Molina, et al., 2003). A l’hivern arriba un 
contingent no massa nombrós que es 
reparteix per les principals zones humides 
peninsulars i, en menor mesura, per les 
Balears (Cramp & Simmons, 1977; Del 
Hoyo et al., 1992).  

A Menorca es presenta a l’hivern de forma 
escassa (GOB, 2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Distribució a l’hivern  

 
La seva població es concentra 
principalment a quatre localitats: 
s’Albufera, les Salines d’Addaia, Son Saura 
del Nord i Lluriac (Mapa distribució). 
També hi ha alguna observació irregular, 
anterior a aquest treball, a Son Bou i 
Morella, cosa que ens fa pensar que també 
emprin aquestes zones humides de forma 
temporal i irregular.  
La principal zona d’hivernada són les 
Salines d’Addaia, zona humida de caire salí. 

Els darrers anys també mostra un 
progressiu interès per les basses de Lluriac 
i altres localitats d’aigua dolça.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Població i tendència a l’hivern 

 
La població hivernant sembla estar 
experimentant un augment progressiu 
d’individus segons els recomptes hivernals 
a les principals zones humides realitzats 
des del 1987 (Gràfic 1). L’hivern 2008 es va 
arribar al màxim d’exemplars hivernants 
amb 47.  
De la irregularitat i raresa de la població 
hivernant a la dècada dels noranta, hem 

passat a una població regular i escassa, 
però no rara, ampliant també el nombre de 
localitats utilitzades per l’espècie, 
restringida fins a principis dels noranta a 
s’Albufera i les salines d’Addaia. 
L’anàlisi estadístic d’aquestes dades indica 
una tendència significativament positiva 
(rho= 0,696; n= 25, P< 0,0001) per al coer al 
període 1987-2011. 

 

 

Mapa 

distribució coer 



Atles dels Ocells de Menorca a l’Hivern 2007-2011 
 

133 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gràfic 1. Nombre d’individus i tendència lineal als recomptes hivernals a les principals zones humides (1987-2011). 
 
La població a les dues principals localitats 
d’hivernada: s’Albufera i les Salines 
d’Addaia, fluctuen segons els anys (Gràfic 
2). Es produeixen moviments d’individus al 
llarg de l’hivern entre aquestes dues 

localitats i possiblement la resta de 
localitats de l’illa, que poden venir 
ocasionats per canvis en el nivell hídric, en 
la disponibilitat d’aliment o per molèsties. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gràfic 2. Comparació del nombre d’individus als recomptes hivernals a les principals localitat d’hivernada: s’Albufera des Grau i 
les Salines d’Addaia (1974-2011). 
 
 
Conservació i amenaces 

 
Libro rojo de las aves de España: casi amenazada 

(NT); Libro Rojo de los Vertebrados de las Baleares: 
no avaluada (NE). 

 

Com a la major part d’aus aquàtiques, les 
amenaces més directes serien la 
progressiva desaparició de zones humides i 
la contaminació de les aigües (Del Hoyo et 

al., 1992). El plumbisme (la ingestió de 
perdigons de plom en l’alimentació) i la 
caça incontrolada poden ser considerades 
també una amenaça. Es desconeixen 
amenaces específiques per a l’espècie a 
Menorca.  
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Cullerot Anas clypeata 

Bal. Cullerot;  Cas. Cuchara común; Ang. Shoveler 
Classificació: Ordre Anseriformes; família Anatidae 
Status: Hivernant moderat, migrant moderat 

 
 
El cullerot té una distribució holàrtica, amb 
una àrea de reproducció molt àmplia. A 
Europa cria a les regions del nord, centre i 
est, i més rarament al sud. Les poblacions 
més nòrdiques migren principalment a 
àrees d’hivernada als països atlàntics i 
mediterranis (Cramp & Simmons, 1977; Del 
Hoyo et al., 1992).  
A Espanya es reprodueix de forma escassa 
i localitzada (Corbacho, 2003). A l’hivern 
arriben exemplars provinents de les costes 
del mar Bàltic, el mar del Nord i la zona 
Centreeuropea (Scott & Rose, 1996).    
 

A Menorca es presenta a l’hivern i durant 
la migració de forma moderada (GOB, 
2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Distribució a l’hivern  

 
Es distribueix de forma dispar per la 
totalitat de les grans zones humides de 
l’illa: s’Albufera des Grau, Morella, les 
Salines d’Addaia i les dues de Fornells, Son 
Saura del Nord, Lluriac, Son Saura del Sud i 
Son Bou (Mapa distribució). No s’ha 
observat a cap petita zona humida natural 
o artificial ni a cap torrent. Les dues 
principals localitats d’hivernada són 
s’Albufera des Grau i Lluriac.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Població i tendència a l’hivern 

 
El cullerot és el segon anàtid més abundant 
a l’hivern a Menorca. La seva població 
hivernant a l’illa sembla haver 
experimentat un progressiu augment 
poblacional, amb les fluctuacions típiques 
dels anàtids hivernants segons les dades 
dels recomptes hivernals a les principals 
zones humides entre el 1987 i el 2011 
(Gràfic 1). Destaca l’hivern del 2004 quan 

es van comptar 400 exemplars, així com els 
dos darrers, 2009-10 i 2010-11. 
Pel període 1987-2011, la mitjana 
d’individus per any és de 189,52 ind/any, 
mentre que a la darrera dècada aquesta 
mitjana és de 273,5 ind/any.  
L’anàlisi estadístic d’aquestes dades mostra 
una tendència significativament positiva 
per a l’espècie (rho= 0,792; n= 25; 
P<0,0001)al període 1987-2011. 
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Gràfic 1. Nombre d’individus i tendència lineal als recomptes hivernals a les principals zones humides (1987-2011). 
 
En general, les dues principals localitats 
d’hivernada són s’Albufera des Grau i les 
basses de Lluriac (Gràfic 2), on es 
concentra els darrers anys entre el 50 i el 

75 % de la població hivernant de l’illa. S’ha 
de destacar l’important augment de la 
població hivernant a Son Saura del Nord, 
especialment al període 2005-2009.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Gràfic 2. Comparació del nombre d’individus als recomptes hivernals a les principals localitat d’hivernada: s’Albufera des Grau i 
Lluriac (1974-2011). 

 
Conservació i amenaces 

 
UICN: preocupació menor (LC); Libro rojo de las aves 
de España: quasi amenaçada (NT); Libro Rojo de los 

Vertebrados de las Baleares: no avaluada; 
Catalogació: no catalogada. 

 

Com a la major part d’aus aquàtiques, les 
amenaces principals són la progressiva 
desaparició de zones humides i la 
contaminació d’aquestes (Del Hoyo et al., 
1992). El plumbisme (la ingestió de 
perdigons de plom en l’alimentació) o la 
caça indiscriminada poden ser 

considerades també una amenaça. A l’Estat 
espanyol, tot fa pensar que no existeixen 
greus amenaces que facin comprometre la 
seva viabilitat futura. Manquen però, 
possibles problemes de conservació com a 
conseqüència de la sobreexplotació 
d’aqüífers i la contaminació per plaguicides 
i fertilitzants emprats a certes zones per 
l’agricultura (Corbacho, 2003). Es 
desconeixen amenaces específiques per a 
l’espècie a Menorca.  
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Ànec de bec vermell Netta rufina 

Bal.  Becvermell; Cas. Pato colorado; Ang. Red-crested Pochard 
Classificació: Ordre Anseriformes; família Anatidae 
Status: Hivernant rar, cria accidental 2009 ( i 2011) 

 
 
L’ànec de bec vermell té una distribució 
paleàrtica. Nidifica de forma dispersa i més 
bé escassa des de la península Ibèrica i el 
sud de França fins al sud d’Àsia. Hiverna a 
la conca mediterrània, Orient Mitjà, al 
subcontinent indi i sud d’Àsia (Del Hoyo et 
al., 1992).  
A Espanya cria a la Mancha, el litoral 
Mediterrani, les Marismas del Guadalquivir 
i Balears, on també es localitzen les 
principals concentracions a l’hivern (Dies & 
Gutiérrez, 2003).  
A Menorca és un hivernant rar, que ha 
criat de forma accidental els anys 2009 
(GOB, 2009) i 2011 (Méndez, dades 
pròpies).  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Distribució a l’hivern  

 
L’ànec de bec vermell era considerat fins 
no fa més de deu anys com un visitant 
excepcional. Durant el present atles s’ha 
citat a dues localitats: les basses de Lluriac, 
als hiverns 2009-10 i 2010-11, i a les Salines 
d’Addaia, a l’hivern 2009-10 (Mapa 
distribució). Anteriorment a aquest treball 
també havia estat citat a l’hivern, de forma 
irregular i escassa, a s’Albufera des Grau. 
La seva distribució fins a les hores és molt 
reduïda.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Població i tendència a l’hivern 

 
Sembla ser que la seva presència a l’illa a 
l’hivern ja no és tan excepcional com 
abans, encara que ho faci de forma 
irregular i en poc nombre (Gràfic 1).  
És possible que si s’acaba establint una 
petita població nidificant, la presència 
d’aquesta espècie a l’hivern es faci més 
regular, sobretot, tenint en compte que les 
poblacions nidificants a la península Ibèrica 
són sedentàries (Dies & Gutiérrez, 2003), a 

l’igual que la població de s’Albufereta a 
Mallorca (Vicens, 2010). A Europa, la 
tendència és cap a un lleuger increment 
(Birdlife International, 2004). A Espanya 
sembla que hi ha una certa expansió 
geogràfica i poblacional a les darreres 
dècades, amb una població fluctuant en 
funció dels paràmetres hidrològics 
(Palomino, 2009a).  

 

 

Mapa distribució àneda 

de bec vermell 
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Gràfic 1. Nombre d’individus als recomptes hivernals a les principals zones humides (1987-2011). 
 
 
Conservació i amenaces 

 
UICN: preocupació menor (LC); Libro rojo de las aves 

de España: Vulnerable (VU); Libro Rojo de los 
Vertebrados de las Baleares: Vulnerable (VU); 

Catalogació: vulnerable 
 

Les amenaces principals són la progressiva 
desaparició de zones humides, la caça 
incontrolada i la pèrdua d’hàbitat per 

eutrofització i/o contaminació de les 
aigües. El plumbisme (la ingestió de 
perdigons de plom en l’alimentació) podria 
ser una amenaça ja que furga activament 
en els sediments de les llacunes (Madroño 
et al., 2004). Es desconeixen amenaces 
específiques per a l’espècie a Menorca.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0

1

2

3

4

5

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

Nº indiv.



Atles dels Ocells de Menorca a l’Hivern 2007-2011 
 

138 
 

Rabassot Aythya ferina 

Bal.  Moretó capvermell; Cas. Porrón común; Ang. Pochard 
Classificació: Ordre Anseriformes; família Anatidae 
Status: Hivernant moderat, migrant moderat, cria accidental 2008 

 
 

El rabassot cria àmpliament a Europa, Àsia 
central i occidental. Espècie migradora que 
es desplaça a l’hivern a Europa meridional, 
centre i nord d’Àfrica i fins a Àsia 
meridional i oriental (Mateo, 2004). 
A Espanya es reprodueix a un bon nombre 
de zones humides ibèriques i a les Balears. 
A l’hivern es troba extraordinàriament 
dispers per infinitat de localitats 
peninsulars i de les illes Balears (Palomino, 
2009b). Els individus hivernants provenen 
de les poblacions del centre i nord 
d’Europa (Mateo, 2004).  
A Menorca es presenta a l’hivern i als 
passos migratoris de forma moderada. Va 

criar de forma accidental a s’Albufera des 
Grau l’any 2008 (GOB, 2009). 
 

 
 
 
 
 

 
 

Distribució a l’hivern  
 

Durant el present atles s’ha detectat la 
seva presència a quatre zones humides 
importants: s’Albufera, Son Bou, Son Saura 
del Nord i Lluriac. També es tenen registres 
anteriors a Morella, les Salines d’Addaia i a 
les dues salines de Fornells. Fora de les 
grans zones humides, tan sols s’ha 
observat a la bassa de sa Muntanyeta, al 
municipi de Maó, fet que fa pensar que de 
forma aïllada també pugui utilitzar altres 
petites zones humides naturals o artificials 
i acabaments de torrents, d’aigües 

relativament fondes i amb vegetació 
submergida. 
Sembla mostrar predilecció per les zones 
humides d’aigua dolça i certa fondària. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Població i tendència a l’hivern 

 
La major part de la població hivernant es 
concentra a s’Albufera des Grau, on molts 
anys trobem la totalitat de la població 
hivernant. La resta de localitats presenten 
petits grupets o individus aïllats. Això ve 
determinat per la selecció de l’espècie 
d’hàbitats aquàtics de certa profunditat 
(d’entre 1 a 2’5 metres) amb presència de 

vegetació subaquàtica, de la qual 
s’alimenta (Cramp & Simmons, 1977).  
La població presenta fluctuacions 
interanuals en el nombre d’individus 
(Gràfic 1), amb una mitjana d’individus per 
any pel període 1987-2011 de 215 ind/any, 
i de 275 ind/any a la darrera dècada. 
Destaca l’hivern de l’any 2007 amb 426  
 

 

 Mapa distribució 

rabassot 
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exemplars censats (GOB, 1986-2010b). 
L’anàlisi estadístic d’aquestes dades indica 
una tendència significativament positiva 

per a l’espècie (rho= 0,477; n= 25; P<0,016) 
al període 1987-2011.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gràfic 1. Nombre d’individus i tendència lineal als recomptes hivernals a les principals zones humides (1987-2011). 
 
Malauradament i, en funció als censos 
realitzats des de l’any 1974 a s’Albufera 
des Grau (Gràfic 2), principal zona 
d’hivernada, la població a la dècada dels 
setanta era molt superior a l’actual, 
arribant l’any 1974 als 1400 individus. 
Aquesta població hivernant va patir una 
important davallada l’any 1982, coincidint 

amb l’entrada d’aigua salada a s’Albufera, 
fet que possiblement va provocar la 
baixada de la població hivernant a aquesta 
localitat, i per extensió a Menorca, com a 
conseqüència de la mort de les plantes 
subaquàtiques que són el seu principal 
aliment. 

  

 
 
 
 
 
 
Gràfic 2. Nombre d’individus als recomptes hivernals a la principal localitat d’hivernada: s’Albufera des Grau  (1974-2011). 
 
 
Conservació i amenaces 

 
UICN: preocupació menor (LC); Libro rojo de las aves 

de España: no avaluada (NE); Libro Rojo de los 
Vertebrados de las Baleares: vulnerable (VU); 

Catalogació: no catalogada. 
 

Les amenaces més directes per a l’espècie 
són la caça excessiva, la progressiva 
desaparició de zones humides i la pèrdua 
d’hàbitats per eutrofització i/o 
contaminació de les aigües. El plumbisme 

(ingestió de perdigons de plom amb 
l’alimentació) és una amenaça que afecta 
el 70% de les poblacions hivernants a 
l’Estat espanyol (Mateo et al., 1977; 
Madroño et al., 2004).  
A Menorca, el nivell de salinitat de 
s’Albufera, pot afectar de forma important  
la seva població hivernant.  
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Rabassot menut Aythya nyroca 

Bal.  Parda; Cas. Porrón pardo; Ang. Ferruginous Duck 
Classificació: Ordre Anseriformes; família Anatidae 
Status: Hivernant rar 
 
El rabassot menut està distribuït per les 
regions meridionals del Paleàrtic 
occidental, ocupant una àrea bastant 
restringida i amb poblacions fragmentades. 
Els exemplars migradors, hivernen a 
diferents zones de la regió subsahariana, 
localitzades al Txad, Níger, Mauritània, etc 
(Tucker & Health, 1994; Callaghan, 2001).  
A Espanya cria de forma ocasional (Blanco 
& González, 1992; Raya, 1993; Green, 
2003), i també es pot observar de forma 
esporàdica a moltes zones humides a  
 
 

qualsevol època de l’any.  La petita 
població espanyola és bàsicament 
sedentària, encara que fa moviments 
dispersius dins la península i el nord 
d’Àfrica (Oficina d’Espècies Migratòries 
dades pròpies).  
A Menorca és un hivernant rar (GOB, 
2009), tot i que als darrers anys s’han 
observat alguns exemplars a l’estiu 
(Méndez, dades pròpies).  

 
 

Distribució a l’hivern  

 
Durant el present atles, s’ha detectat la 
seva presència a tres zones humides de 
l’illa (Mapa distribució): Son Saura del Nord 
(hiverns 2009-10 i 2010-11), s’Albufera 
(hivern 2007-08) i Lluriac (hivern 2008-09). 
Històricament, també ha estat detectada a 
l’hivern de forma puntual a les Salines 
d’Addaia i a Son Bou, tot i que la major part 
dels registre històrics pertanyen a 
s’Albufera des Grau. 
Sembla presentar una major predilecció 
per les zones humides d’aigua dolça, amb 
una fondària relativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Població a l’hivern 

 
La seva població hivernant a Menorca és 
escassa i eminentment irregular, com es 
veu al nombre d’individus observats als 
recompte hivernals a les principals zones 
humides de l’illa (1987-2011). El seu 
comportament dificulta la seva detecció, ja 
que acostuma a amagar-se entre la 
vegetació palustre.  
Durant les feines de camp d’aquest atles, 
destaquen les observacions a Son Suara del 
Nord d’11 individus a l’hivern 2009-10 i 6 

individus a l’hivern 2010-11. La resta 
d’observacions han estat d’un o dos 
individus. 
Tot i la seva escassesa i irregularitat, és 
possible que estigui augmentant la seva 
presencia a l’hivern i fins i tot, s’intueix un 
possible intent de cria. Tot això pot fer que 
als propers anys sigui més regular i 
abundant que en aquests moments 
(Méndez, obs. per.).   

 
Mapa distribució 

rabassot menut 
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Gràfic 1. Nombre d’individus als recomptes hivernals a les principals zones humides (1987-2011). 

 
Conservació i amenaces 

 
UICN: en perill (EN); Libro rojo de las aves de España: 
en peligro crítico (CR); Libro Rojo de los Vertebrados 
de las Baleares: no avaluada; Catalogació: en perill. 

 

Les amenaces més directes per a l’espècie 
són la salinitat, l’eutrofització i progressiva 

desaparició de les zones humides, la caça i 
la pèrdua d’hàbitat per contaminació de les 
aigües (Green, 2003).  
A Menorca es desconeixen amenaces 
específiques per a l’espècie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

0

2

4

6

8
19

87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

Nº indiv.



Atles dels Ocells de Menorca a l’Hivern 2007-2011 
 

142 
 

Rabassot de cresta Aythya fuligula 

Bal.  Moretó de plomall; Cas. Porrón moñudo; Ang. Tufted duck 
Classificació: Ordre Anseriformes; família Anatidae 
Status: Hivernant escàs 

 
 

El rabassot de cresta cria a l’Àsia 
septentrional i a bona part d’Europa del 
nord, inclosa Islàndia, i central (Del Hoyo et 
al., 1992). A l’hivern aquestes poblacions 
es desplacen cap a zones meridionals 
d’Àsia i Europa i fins i tot poden arribar a 
algunes localitats africanes (Cramp & 
Simmons, 1977). 
A Espanya hi ha unes poques dades de cria 
a localitats aïllades (Ramírez, 2003c), 
encara que  és bàsicament una espècie 
hivernant provinent de l’Europa central i 
septentrional (Díaz et al., 1996).  
 
 
 

A Menorca es presenta de forma escassa a 
l’hivern on es barreja entre els grups de 
rabassots Aythya ferina (GOB, 2009). 
 

 

 
 
 
 
 

Distribució a l’hivern  

 
Durant el present atles, només s’ha 
observat a s’Albufera des Grau (Mapa 
distribució), localitat que acumula més del 
95% dels registres històrics per a l’espècie 
a l’hivern. Aquest fet el podem explicar 
amb la necessitat d’aigües fondes i 
presència de vegetació subaquàtica que té 
aquesta espècie i que només trobem, de 
forma clara, en aquesta localitat. 

Històricament, també hi ha registres 
puntuals a Morella i Son Bou.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Població i tendència a l’hivern 

 
La població hivernant d’aquesta espècie 
troba a s’Albufera l’únic hàbitat apropiat a 
l’illa amb certa profunditat, un dels seus 
requisit principals  (Ramírez J. M., 2003c).  
Segons els recomptes hivernals al període 
1987-2011 (Gràfic 1), sembla presentar un 
lleuger augment als darrers anys, coincidint 
amb una tendència positiva a la major part 
de països europeus (Ramírez j. M., 2003c). 
Però aquesta tendència no s’observa a 

Menorca amb l’anàlisi estadístic de les 
dades.  
Com a moltes espècies de distribució 
nòrdica, el rabassot de cresta es fa més 
abundant als quarters d’hivernada, en 
funció de la duresa dels hiverns (Ramírez J. 
M., 2003c). Això és el que pot explicar les 
irrupcions a l’illa dels anys 1988 i 1992.  
 

 

 

 

Mapa distribució rabassot 

de cresta 
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Gràfic 1. Nombre d’individus i tendència lineal als recomptes hivernals a les principals zones humides (1987-2011). 

 
Conservació i amenaces 

 
Libro rojo de las aves de España: no avaluada (NE); 

Llibre Vermell del Vertebrats de les Balears: no 
avaluada (NE). 

 

La regressió de les zones humides per 
sequera o dessecació, la caça o la 
contaminació de les aigües podrien ser les 

seves principals amenaces de conservació 
(Ramírez J. M., 2003c).  
A Menorca la salinitat de s’Albufera, única 
zona d’hivernada a l’illa, podria condicionar 
la població hivernant. 
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Àneda peixatera Mergus serrator 

Bal.  Ànnera peixatera; Cas. Serreta mediana; Ang. Red-breasted Merganser 
Classificació: Ordre Anseriformes; família Anatidae 
Status:Hivernant escàs  

 
L’àneda peixatera cria al nord d’Europa, 
d’Àsia i d’Amèrica, a Grenlàndia i alguns 
punts d’Àsia central. Espècie migradora a 
tota la seva àrea de distribució, hiverna al 
sud d’aquestes zones. 
A Espanya és una hivernant escassa, 
principalment a la costa atlàntica i 
cantàbrica, i en menor mesura a la 
Mediterrània i Balears. 
A Menorca es presenta de forma escassa a 
l’hivern (GOB, 2009). 
 

  

 
 
 
 

Distribució a l’hivern  
 
Utilitza principalment els ports naturals de 
la costa nord menorquina: el port d’Addaia, 
el port de Fornells i el port de sa Nitja. De 
forma més puntual, també es presenta a 
s’Albufera des Grau, possiblement en dies 
en què la mar està molt alterada (Mapa 
distribució). També existeixen registres 
anteriors al present treball al port de Maó i 
al de Ciutadella (Ramos, 1994).  
Sembla decantar-se pel llocs amb poca 
presència humana i d’aigües poc fondes i 
tranquil·les, que a més de proporcionar-li 
refugi els dies de mar dolenta li faciliten 
l’obtenció d’aliment. De les zones humides 

de l’interior de l’illa, només sembla visitar 
s’Albufera des Grau, la més gran de totes i 
amb una major presència de peixos, 
donada la seva dieta ictiòfaga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Població a l’hivern 

 
La població sembla ser molt reduïda però 
de presència regular, essent l’observació 
més nombrosa de la qual tenim constància,  
la feta l’hivern del 2000 al port d’Addaia de 
quatre exemplars a l’hora.  

No tenim suficient informació sobre 
l’espècie com per assegurar que la seva 
població sigui escassa (entre 11 i 100 
exemplars), i és possible que aquesta pugui 
ser rara (entre 1 i 10 exemplars). 

 
Conservació i amenaces 

 
Libro rojo de las aves de España: no avaluada (NE); 

Llibre Vermell dels Vertebrats de les Balears: no 
avaluada (NE). 

A l’Estat espanyol no s’han descrit 
amenaces concretes per l’espècie. A altres 
llocs, per contra, són factors que poden 

afectar-la, la contaminació de les aigües, la 
manca de recursos alimentaris (peixos) i 
algunes arts de pesca més ofensives 
(xarxes, palangres...). Desconeixem 
amenaces especifiques per a Menorca. 

 

 Mapa distribució 

àneda peixatera 
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Perdiu Alectoris rufa 

Bal.  Perdiu; Cas. Perdiz roja; Ang. Red-legged Partridge 
Classificació: Ordre Galliformes; família Phasianidae 
Status: Sedentari moderat 

 
 
La perdiu és una espècie sedentària 
restringida al sud-oest d’Europa (península 
Ibèrica, França, nord-est d’Itàlia i algunes 
illes de la Mediterrània) i introduïda a 
altres zones d’Europa, Amèrica del Nord i 
Nova Zelanda. Es coneixen tres 
subespècies: rufa, intercedens i hispanica 
(Del Hoyo et al., 1994).   
A Espanya es troba ben distribuïda per tota 
la península i Balears, a excepció de les 
zones d’alta muntanya. La subespècie 
hispanica ho fa al nord i a l’oest, i la 
intercedens a l’est i sud (Blanco et al., 
2003). 
 
 

A Menorca és un ocell sedentari amb una 
població moderada (GOB, 2009).  
 
 

 
 
 
 
 

Distribució i abundància relativa a l’hivern 

 
La perdiu és un au cinegètica molt 
cobdiciada, el que ha fet que es facin 
repoblacions a un bon nombre de cotos de 
caça de l’illa. Aquest fet, per una banda ha 
contribuït a la seva expansió per zones 
properes als cotos, i per altra, ha dificultat 
el seu estudi seriós. 
Durant aquest Atles s’han fet nombroses 
observacions, i s’ha comptat amb 
informació d’un bon nombre de caçadors 
de tots els municipis. Com a resultat, s’ha 
vist que la seva distribució abraça la major 
part dels quadrats UTM 5x5km de l’illa, 
mancant tan sols a dos del centre, a la zona 

urbana de Ciutadella i les seves 
urbanitzacions del sud, i a la punta sud-est 
(Mapa distribució). És possible que donada 
la seva àmplia distribució, pugui aparèixer 
de forma escassa a alguns d’aquest 
quadrats. La major abundància relativa es 
troba a la zona de la Mola de Fornells, i en 
menor mesura a la resta del terme 
municipal d’Es Mercadal. També destaquen 
algunes zones de costa i interior de la 
meitat est de l’illa, essent menys abundant 
a la meitat de ponent (Mapa abundància 
relativa).  

 
 
 
 
 
 

 

 
Mapa distribució 

perdiu 
 Mapa abundància 

relativa ind/km lineal 
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Població i selecció d’hàbitat a l’hivern 

 
La població de perdiu a l’illa és difícil de 
quantificar donada la intervenció de 
factors externs com el nombre d’individus 
introduïts o els exemplars caçats. És 
possible, però, que aquesta sigui moderada 
la major part de l’any. 
Les abundàncies relatives significativament 
més grans apareixen als ambients de 
brolles litorals i, de forma més escassa, a 
les màquies i a les terres de conreus amb 
petites masses boscoses i/o arbustives 
(Gràfic selecció d’hàbitat).  L’ús dels  
ambients forestals i d’ullastrar, tot i existir, 
sembla ser poc significatiu en el conjunt de 
la població, a excepció d’algunes zones 
concretes com el pinar de la Mola de 
Fornells, on la seva abundància fa que 
també l’ocupin de forma important. 
Al SOCME (2003-08) es va obtenir una 
abundància relativa de 1,2 ind/km lineal, 
amb una tendència de canvi incert (Julià et 
al., 2009).  Aquesta abundància relativa és 

similar a la d’aquest atles pel conjunt 
d’ambients.  

 
 
 
 
 
 
Gràfic selecció d’hàbitats de la perdiu a l’hivern en  
funció de la seva abundància relativa (ind/km).

 
 

Conservació i amenaces 
 

UICN: preocupació menor (LC); Libro rojo de las aves 
de España: dades insuficients (DD); Llibre vermell 
dels vertebrats de les illes Balears: preocupació 

menor (LC); Catalogació: no catalogada. 
 

Les malalties que afecten al conill han 
provocat una major pressió cinegètica 
sobre la perdiu (Blanco et al., 2003). La 
incorrecte gestió cinegètica també afecta a 
la seva regressió (Blanco et al., 2003). La 
solta d’exemplars sense cap mena de 
control sanitari suposa la introducció de 

malalties que poden afectar les poblacions 
(Millán, 2009). L’alliberament d’exemplars 
híbrids provinents de granges pot 
amenaçar la integritat genètica de l’espècie 
(Tejedor et al., 2007). S’ha de dir que la 
introducció d’espècies al·lòctones, tant 
d’animals com de plantes, creen un 
desequilibri ecològic a la natura, i són una 
amenaça per la diversitat genètica del món 
viu, que s’hauria de controlar de forma 
estricta.  
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Guàtlera Coturnix coturnix 

Bal.  Guàtlera; Cas. Codorniz común; Ang. Quail 
Classificació: Ordre Galliformes; família Phasianidae 
Status: Sedentari moderat, migrant moderat 
 

La guàtlera està àmpliament distribuïda per 
tot el Paleàrtic, des de la península Ibèrica 
fins al sud-est asiàtic. Absent al nord de 
Rússia i els països escandinaus, també la 
trobem al nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà, est 
i sud d’Àfrica, Madagascar i algunes illes de 
l’Índic. Presenta un patró de moviments 
complex. La major part de les poblacions 
de l’Europa occidental hivernen al sud del 
Sàhara, essent migradores de llarg 
recorregut (Guyomarc’h et al., 1998).  
A Espanya cria pràcticament a tota la 
península, Balears i Canàries. Existeixen 
algunes poblacions hivernants a la  
 

península  i a les Balears (Guyomarc’h et 
al., 1998; Domingo, 2003). 
A Menorca és un sedentari moderat, que 
es presenta també als passos migratoris de 
forma moderada (GOB, 2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribució i població a l’hivern 
 

Durant aquests quatre hiverns, per 
conèixer la seva distribució, s’han recopilat 
observacions de camp de tota mena i s’ha 
consultat a un bon nombre de caçadors de 
tots els municipis. Com a resultat d’aquesta 
feina, s’ha obtingut informació de la 
presència de guàtleres a l’hivern a 16 
quadrats UTM 5x5km (Mapa distribució). 
Nou corresponen a quadrats de litoral i 7 
d’interior, el que fa pensar que es pugui 
trobar a bona part de l’illa, evitant les 
zones forestals. 
Segons tots els caçadors consultats i el 
nombre d’observacions fetes durant els 
diferents estudis de camp, sembla ser més 
comú a la costa que a l’interior, amb una 
predilecció pels espais oberts amb 

vegetació dispersa, freqüentant 
principalment les brolles, màquies i prats 
litorals, i camps de conreus de secà i 
mosaics a l’interior.  
S’ha de destacar el fet que es tracti d’una 
població sedentària, fet no molt corrent al 
continent europeu ni al territori espanyol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conservació i amenaces 

 
UICN: preocupació menor (LC); Libro rojo de las aves 

de España: dades insuficients (DD); Llibre vermell 
dels vertebrats de les illes Balears: vulnerable (VU); 

Catalogació: no catalogada. 
 

Els canvis a l’agricultura, amb sembra de 
cereals de desenvolupament primerencs i 
la utilització de maquinària amb molt poca 
alçada, fan que els joves no tinguin zones 

de protecció o siguin atropellats. 
L’alliberament d’aus de granja i la 
hibridació posen en perill la seva puresa i 
variabilitat genètica (Martínez & Suárez, 
2008). Manca informació sobre les soltes i 
la caça, molt important per una bona 
gestió cinegètica. 

 

 Mapa distribució 

guàtlera 
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Soterí petit Tachybaptus ruficollis 

Bal.  Setmesó; Cas. Zampullín chico o común; Ang. Little Grebe 
Classificació: Ordre Podicipediformes, família Podicipedidae 
Status: Sedentari escàs, hivernant moderat, migrant moderat 
 

El soterí petit s’estén per Europa, Àfrica, 
Àsia i Austràlia, on es reconeixen vuit 
subespècies. Segons la localització de les 
poblacions, aquestes poden ser migrants, 
sedentàries o realitzar petits 
desplaçaments dispersos (Del Hoyo et al., 
1992).  
A Espanya viu la subespècie ruficollis, a 
l’igual que a la resta d’Europa i el nord 
d’Àfrica. Cria a la península i Balears. La 
població ibèrica es comporta 
majoritàriament de forma sedentària amb 
petits moviments dispersius d’algunes 
poblacions (Llimosa, 2003).  
A Menorca, l’escassa població sedentària 
es veu reforçada de forma moderada a 
l’hivern i als passos migratoris (GOB, 2009). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Distribució a l’hivern  
 

Ocupa totes les grans zones humides de 
l’illa: Morella, s’Albufera des Grau, les 
Salines d’Addaia, les Salines de Fornells, 
Son Saura del Nord, Lluriac, Son Saura del 
Sud i Son Bou (Mapa distribució). També, 
petites zones humides naturals o artificials 
de l’interior de l’illa com les basses de 
Santa Mariana o Sa Muntanyeta al terme 
municipal de Maó, i a acabaments de 
torrents com el de Tirant a Es Mercadal. 
Aquesta distribució ens mostra una gran 

utilització per part de l’espècie de tots els 
ambient aquàtics de l’illa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Població i tendència a l’hivern 

 
Segons els recomptes hivernals (1987-
2011), sembla haver experimentat un 
lleuger augment als darrers anys, amb 
petites fluctuacions interanuals (Gràfic 1) 
La tendència és significativament positiva 
en aquest període (rho= 0,448; n= 25; 
P<0,025). Aquest petit augment també s’ha 
observat a algunes zones humides a 
l’època de cria (Méndez, 2010a).  
La mitjana de la població hivernant a l’illa 

als recomptes hivernals (1987-2011) és de 
88 individus, i pels quatre anys d’estudi de 
l’Atles de 147 individus.  
Hem de destacar també, la exigua població 
dels anys 1996 i 1997, amb només tres 
individus comptabilitzats, marcant un punt 
d’inflexió per a l’espècie.   
La major part de la població es concentra a 
l’hivern a s’Albufera des Grau, on, segons 
els anys, hi trobem entre el 85% i 95% de la 
població total.   

 

 
Mapa distribució 

soterí petit 
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Gràfic 1. Nombre d’individus i tendència lineal als recomptes hivernals a les principals zones humides (1987-2011). 
 
A s’Albufera des Grau, on els recomptes 
d’aus aquàtiques abracen des del 1974 fins 
al 2011, la població hivernants del soterí 
petit mostra important oscil·lacions 
poblacionals, que s’haurien de relacionar 
amb possibles oscil·lacions hídriques de la 
llacuna o l’augment de la salinitat 
d’aquesta, per poder interpretar 
correctament aquestes dades. La mitjana 

d’individus per any és de 88 pel període 
1974-2011, i als darrers 25 anys de 79,48 
ind/any, demostrant la importància 
d’aquesta zona humida per a l’espècie a 
Menorca.  
Hem de destacar la davallada que va patir 
l’espècie a finals dels 70 en aquesta 
localitat. 

 
 
 
 
Gràfic 2. Nombre d’individus als recomptes hivernals a la principal localitat d’hivernada: s’Albufera des Grau  (1974-2011). 
 

Conservació i amenaces 

 
UICN: preocupació menor (LC); Libro rojo de las aves 

de España: no evaluado (NE); Libro Rojo de los 
Vertebrados de las Baleares: preocupación menor 

(LC); Catalogació: d’interès especial. 
 

El soterí petit es pot veure afectat 
directament per la pèrdua d’hàbitat com a 
conseqüència d’eutrofització i/o 
contaminació de les aigües per herbicides o 
productes organoclorats com a l’Albufera 
de València. Les fluctuacions dels nivells 
d’aigua a les petites basses naturals o 
artificials o drenatge poden fer malbé les 

petites poblacions que hi viuen (Llimona, 
2003).  
Essent com és una espècie molt depenent 
de la vegetació de vorera, és molt sensible 
a la neteja d’aquestes.  
Problemes puntuals amb estris de pesca a 
les zones humides com els documentats 
del Parc Nacional de Doñana amb les 
nanses pels crancs o amb els tresmalls al 
Delta de l’Ebre, poden afectar la població 
(Llimona, 2003). A Menorca, pateixen 
algunes de les amenaces anteriorment 
esmentades. 

 

0
50

100
150
200
250
300
350

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

Nº indiv.

 

0

100

200

300

400

19
74

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

Nº indiv.



Atles dels Ocells de Menorca a l’Hivern 2007-2011 
 

150 
 

Soterí gros Podiceps cristatus 

Bal.  Soterí gros; Cas. Somormujo lavanco; Ang. Great Crested Grebe 
Classificació: Ordre Podicipediformes, família Podicipedidae 
Status: Hivernant escàs, (cria accidental 2010 i 2011) 

 
El soterí gros es distribueix per Europa, 
Àfrica, Àsia i Austràlia, on s’han descrit tres 
subespècies (Del Hoyo et al., 1992). Les 
poblacions del nord d’Europa són 
migradores i fan l’hivern al sud del 
continent. Les poblacions més meridionals 
del vell continent tenen un comportament 
sedentari (Cramp & Simmons, 1977).  
A Espanya cria per tota la península 
(Llimosa, 2003) i a Balears (Llimosa, 2003; 
Méndez, 2010b), on trobem la subespècie 
cristatus, present també a la resta 
d’Europa i Àsia. 
A Menorca fins fa poc tan sols es 
presentava de forma rara a l’hivern. Avui 
en dia és un hivernant escàs (GOB, 2009) 
amb una petita població nidificant els anys 

2010 i 2011 (Méndez, 2010b; Méndez, 
dades personals).   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Distribució a l’hivern  
 
Es distribueix principalment per tres 
localitats de l’illa: s’Albufera des Grau, les 
Salines d’Addaia i el port de Maó (Mapa 
distribució), que juntament amb el Port de 
Fornells i Son Bou, són les localitats 
històriques on s’ha observat com a 
hivernant (Ramos, 1994).  No s’ha trobat a 
les petites basses naturals o artificials, ni 
als torrents. Mostra una utilització tant 
d’ambients marins d’aigües tranquil·les, 

com d’ambients aquàtics d’interior de caire 
salí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Població i tendència a l’hivern 

 
La seva població, segons els recomptes 
hivernals (1987-2011), ha estat escassa 
però regular, amb petites fluctuacions 
interanuals (Gràfic 1). La mitjana 
d’individus per any en aquest període és de 
6.9 ind/any. Als darrers tres hiverns, 
s’observa un augment de la població 
hivernant, amb una mitjana de 13.5 
ind/any, condicionada segurament pel 
comportament sedentari de la població 

nidificant registrada en aquest període        
(Cramp & Simmons, 1977). L’anàlisi 
estadístic de les dades, no mostra una 
tendència significativa pel període 1987-
2011. 
La seva localitat preferent és s’Albufera des 
Grau, amb una població mitjana pel 
període 1987-2011 del 91’3% del total de 
l’illa.   

 

 Mapa distribució 

soterí gros 
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Gràfic 1. Nombre d’individus als recomptes hivernals a les principals zones humides (1987-2011). 
 
A s’Albufera, amb dades des del 1974, era 
un au rara i irregular als anys setanta i 
principis dels vuitanta, fent-se més regular 
a partir de mitjans dels anys vuitanta, però 
amb fluctuacions interanual i sense deixar 
de ser rara - entre 1 i 10 individus - (Gràfic 
2). No és fins l’any 2009 quan es produeix 

un augment important en la població, 
passant a considerar-la com una espècie 
escassa - entre 11 i 100 individus -.  
Sembla ser que la tendència en aquesta 
localitat als darrers anys seria positiva 
(Méndez, com. per.). 

 
 
 
 
 
 
 
Gràfic 2. Nombre d’individus als recomptes hivernals a la principal localitat d’hivernada: s’Albufera des Grau  (1974-2011). 
 
Conservació i amenaces 

 
UICN: preocupació menor (LC); Libro rojo de las aves 

de España: no avaluada (NE); Libro Rojo de los 
Vertebrados de las Baleares: no avaluada (NE); 

Catalogació: d’interès especial. 
 

Las principals amenaces per a l’espècie són 
la progressiva desaparició de les zones 
humides, la contaminació i la introducció 
d’espècies al·lòctones. Aquestes, semblen 
ser, les causes principals de la gran 
mobilitat poblacional de l’espècie arreu 
d’Europa i Espanya (Del Hoyo et al., 1992). 

Al contrari que espècies de la mateixa 
família, el soterí gros tolera certs graus 
d’eutrofització de les aigües on viu 
(Llimosa, 2003).  
A Menorca, la reduïda població i 
concentració en una sola zona humida, 
principalment en el cas de la població 
nidificant, pot provocar que sigui molt 
vulnerable a qualsevol alteració que es 
produeixi. 
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Soterí collnegre Podiceps nigricollis 

Bal.  Cabussonera; Cas. Zampullín cuellinegro; Ang. Black-necked Grebe 
Classificació: Ordre Podicipediformes, família Podicipedidae 
Status: Hivernant moderat, migrant moderat 

 
El soterí collnegre es distribueix per Europa 
- més irregular a la part occidental -, Àsia, 
Àfrica i Amèrica del Nord, on es reconeixen 
tres subespècies. Després de l’època de 
cria, les poblacions es desplacen cap al sud, 
fins i tot al nord d’Àfrica (Del Hoyo et al., 
1992). 
A Espanya cria la subespècie nigricollis, a 
l’igual que a la resta d’Europa i Àsia, i ho fa 
principalment a la meitat meridional de la 
península (Llimona & Muñoz, 2003). Es 
freqüent la hivernada a les marismas del 
Guadalquivir, alguns llocs del llevant i a les 
Balears (Hagemeijer & Blair, 1997). 
A Menorca es presenta de forma 
moderada tan a l’hivern com als passos 
migratoris (GOB, 2009). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Distribució a l’hivern  
 
Utilitza bàsicament, i de forma desigual, 
tres localitats: Lluriac, la Badia de Fornells i, 
principalment, s’Albufera des Grau (Mapa 
distribució). Històricament també s’ha citat 
puntualment a la bassa de Morella, Son 
Saura del Nord i el Port de Maó, i fins i tot a 
la costa (Ramos, 1994). A diferència del 
soterí petit, el soterí collnegre es 
distribueix tant a zones humides d’aigua 
dolça o semidolça, com per ambients 
marins. No se l’ha observat fent ús ni de 
petites basses ni dels torrents. La seva 

localitat principal d’hivernada a l’illa és 
s’Albufera des Grau, com en els altres dos 
soterins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Població i tendència a l’hivern 

 
Als recomptes hivernals a les principals 
zones humides (1977-2011), s’aprecien 
fluctuacions considerablement entre els 40 
i els 4 individus, amb una mitjana per 
aquests 25 anys al conjunt de l’illa de 20.88 

ind/any (Gràfic 1). Aquesta població 
sembla estable als darrers 25 anys tot i les 
fluctuacions, encara que l’anàlisi estadístic 
de les dades no ha mostrat una tendència 
significativa per aquest període.   

 
 

 

 
Mapa distribució 

soterí collnegre 
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Gràfic 1. Nombre d’individus als recomptes hivernals a les principals zones humides (1987-2011). 

 
A s’Albufera des Grau, els darrers vint i cinc 
anys, es concentra el 94% del total de la 
població hivernant a l’illa.  Si tenim en 
compte els censos realitzats en aquesta 
localitat des de l’any 1974 (Gràfic 2), sí que 
s’observa un lleuger increment de la 
població a partir de mitjans dels anys 
vuitanta, que s’ha mantingut regular fins a 
les hores amb les ja comentades 
fluctuacions interanuals. Si analitzem la 

població per dècades en funció de la mitja 
d’individus per any, a la primera dècada 
(1974-1083), el nombre és de 6.9 ind/any; 
a la segona (1984-1993), és de 20 ind/any; 
a la tercera (1994-2003), és de 19.1 
ind/any, i pel període comprès entre el 
2004 i el 2011, és de 18.5 ind/any. 
Aquestes dades corroboren l’afirmació 
anteriorment esmentada.

  
 

 
 
 
 
 
Gràfic 2. Nombre d’individus als recomptes hivernals i tendència lineal a la principal localitat d’hivernada: s’Albufera des Grau  
(1974-2011). 

 
Conservació i amenaces 

 
 UICN: preocupació menor (LC); Libro rojo de las aves 
de España: quasi amenaçada (NT); Libro Rojo de los 

Vertebrados de las Baleares: preocupació menor 
(LC). 

 

Les principals amenaces que l’afecten es 
relacionen amb la pèrdua d’hàbitats i 
disminució de la qualitat de les zones 
humides, bé sigui per contaminació i/o per 
eutrofització (Viada, 1998). A l’hivern és 
una espècie especialment sensible als  

abocaments i pol·lució de les aigües litorals 
(Llimosa & Del Hoyo, 1992).  
A Menorca, les arts de pesca a la seva 
principal zona d’hivernada, s’Albufera des 
Grau, pot ser una altra amenaça pel soterí 
collnegre i d’altres espècies aquàtiques 
capbussadores ictiòfagues.  
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Baldritja petita Puffinus sp. 

Bal.  Virot “menorquí”; Cas. Pardela “menorquina”; Ang. Minorca Shearwater 
Classificació: Ordre Procellariiformes; família Procellariidae  
Status:Estival escàs  
 
“L’estatus taxonòmic de la baldritja petita a 
Menorca, morfològicament indistingible de 
la baldritja balear (Puffinus mauretanicus) 
present a la resta de l’arxipèlag, no està 
completament resolt” (Genovart et al., 
2005, 2007).  
“A la població menorquina s’han detectat 
diferències significatives en talla corporal 
amb els exemplars de baldritja balear 
(Puffinus mauretanicus) mallorquins, cosa 
que fa plantejar, junt amb altres 
evidències, la reproducció de la baldritja 
petita (Puffinus yelkouan) a Menorca. No 
es descarta una variació intercolonial en 
aquesta talla corporal, mai abans descrita a 
la baldritja balear (Puffinus mauretanicus) 
però sí a espècies afins, segons una clina 
geogràfica” (Ruiz et al 2003).  
“La possible reproducció de la baldritja 
petita (Puffinus yelkouan) a Menorca 
qüestiona l’aïllament geogràfic amb la 
baldritja balear (Puffinus mauretanicus)  i 
afegeix nous interrogants a la diferenciació 
específica entre les dues espècies” 
(SEO/Birdlife 2001a; Ruiz et al,. 2003).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cap dels estudis de què disposem o la 
informació aportada pels experts en 
aquesta espècie, ens diu exactament 
l’espècie que cria a Menorca, tot i que 
comença a guanyar importància d’hipòtesi 
que sigui la baldritja petita Puffinus 
yelkouan. Donada aquesta situació, ens 
referirem a aquesta com a baldritja petita 
Puffinus sp., sense fer distincions si els 

exemplars observats en aigües 
menorquines a l’hivern són de l’espècie P. 
Yelkouan o P. Mauretanicus, fet per altra 
banda, mal de discernir al camp donades 
les distàncies d’observació. Mentrestant, 
els anglesos ja han batejat la baldritja 
petita menorquina com a Minorca’s 
shearwater.    

 

Distribució a l’hivern 
 

Als diferents censos d’ocells marins fets 
durant aquests darrers quatre hiverns, tant 
al mes de desembre com al de gener, s’han 
fet nombroses observacions de grups a la 
costa menorquina, mancant únicament a la 
part sud. Això ens fa pensar que fa ús 
principalment durant aquesta època de les 
aigües de tramuntana, ponent i llevant de 

l’illa, possiblement per una major 
disponibilitat d’aliment. 

 
 

 

 

 
Mapa distribució 

baldritja petita 
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Població a l’hivern 

 
Aquesta població observada a l’hivern a 
Menorca, no correspon exactament al que 
es coneix normalment com una població 
hivernant, sinó més bé, al retorn de les 
poblacions reproductores a les seves àrees 
de cria provinents dels seus verdader 
quarters d’hivernada, fet que es produeix 
ja a finals d’agost principis de setembre 
(McMinn, 2010c).  
Es complicat valorar la grandària de la 
població a l’hivern, tot i que la 
consideraríem com a moderada (entre 101 
i 1.000 individus). S’han observat 
importants concentracions a prop de la 
costa d’alguns centenars d’exemplar, 
principalment al nord-est de l’illa, però 
també des del far de Punta Nati. 

Hem de tornar a incidir en el fet que 
possiblement aquesta població observada 
a l’hivern estigui formada per individus de 
l’espècie P. Mauretanicus, que cria al 
triangle format per les illes Pitiüses, 
l’arxipèlag de Cabrera i el sud-oest de 
Mallorca (McMinn, 2010c); i la que ho fa a 
l’illa de Menorca Puffinus sp.  Algunes de 
les observacions fetes pels ornitòlegs 
menorquins durant els censos de marines, 
confirmen la presència de P. Mauretanicus 
a l’hivern, però la major part no separen 
entre les dues espècies, fet que ens obliga 
a no descartar la possible presència també 
de la P. Yelkouan.  

 
Conservació i amenaces 

 
Puffinus mauretanicus: UICN, en perill crític (CR); 

Libro Rojo de las Aves de España, en perill crític (CR); 
Llibre Vermell dels Vertebrats de les Balears, en perill 

crític (CR); Catalogada, en perill de extinció. 
Puffinus yelkouan: UICN, no catalogada; Libro rojo de 
las Aves de España, no avaluada (NE); Llibre Vermell 

dels Vertebrats de les Balears, no avaluada (NE); 
Catalogada, d’interès especial. 

 

Actualment les principals amenaces per a 
les dues espècies són les captures 
accidentals en arts de pesca i la mortalitat 

causada per depredadors introduïts 
(McMinn, 2010c). Aquestes amenaces 
també s’han detectat a l’illa de Menorca. A 
la Mola de Maó, principal colònia de cria 
de Puffinus sp. a l’illa, s’observa cada any la 
depredació dels ous, polls i/o adults per 
part de moixos. Es recomana un control 
d’aquest tipus d’animals assilvestrats, així 
com mesures de conservació a les poques 
colònies de cria a l’illa.  
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Mascarell Morus bassanus 

Bal.  Mascarell; Cas. Alcatraz atlántico; Ang. Gannet 
Classificació: Ordre Pelecaniformes; família Sulidae 
Status: Hivernant escàs, migrant escàs 
 

El mascarell és un au marina pelàgica 
localitzada als dos costats de l’Atlàntic 
nord. Gran migrador, la major part de la 
població europea hiverna davant les costes 
atlàntiques africanes, arribant fins al Golf 
de Nova Guinea. Un petit percentatge ho fa 
al Mediterrani occidental. 
A Espanya s’observa a totes les costes 
espanyoles als passos migratoris, i en 
menor nombre a l’hivern, principalment al 
Mediterrani.  
A Menorca es presenta de forma escassa 
tant a l’hivern com durant la migració 
(GOB, 2009). 

 
 
 
 
 

 

Distribució a l’hivern  
 

Es distribueix per tot el litoral menorquí, 
fet que s’ha vist reflectit als diferents 
censos d’ocells marins realitzats durant els 
darrers tres hiverns als mesos de desembre 
i gener. Sembla mostrar una preferència 
per la costa sud, segons el nombre 
d’observacions. Això pot ser per la major 
transparència i tranquil·litats de les aigües 
d’aquesta part de l’illa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Població a l’hivern 
 

La població a l’hivern és escassa però 
regular. És complicat quantificar-la donat el 
seu hàbit eminentment marí. La suma de 
tots els individus observats a tots els punts 
de mostreig durant un mateix cens se situa 
entre els 3 i els 9, amb una mitjana pels 
tres censos complets efectuats (un cada 
any) de 6.3 individus per cens. Encara que 

aquestes dades tan sols són orientatives, 
és possible que la població hivernant de 
mascarell a Menorca estigui entre els 10 i 
els 20 individus, amb possibles fluctuacions 
segons els hiverns com succeeix amb altres 
espècies marines hivernants a l’illa. 
 

 
Conservació i amenaces 
 

UICN: preocupació menor (LC); Libro rojo de las aves de España: Quasi amenaçada (NT); Llibre vermell dels 
vertebrats de Balears: Preocupació menor (LC). 

 

És possible que algunes arts de pesca tinguin influència en les seves poblacions. 
Els basaments a la mar (principalment els de cru), també són una amenaça.    

 

 

Mapa distribució 

Mascarell 



Atles dels Ocells de Menorca a l’Hivern 2007-2011 
 

157 
 

Corb marí gros Phalacrocorax carbo 

Bal.  Corb marí gros; Cas. Cormorán grande; Ang. Cormorant 
Classificació; Ordre Pelecaniformes; família Phalacrocoracidae 
Status: Migrant abundant, hivernant abundant  
 

El corb marí gros està àmpliament 
distribuït per Europa, Amèrica del Nord, 
Àsia, Japó, Àfrica i Austràlia (Del Hoyo et 
al., 1992). Trobem cinc subespècies, dues 
de les quals habiten al continent europeu. 
La subespècie carbo prefereix els ambients 
marins costers de l’Atlàntic nord i cria a 
Gran Bretanya, Irlanda, França i Islàndia; la 
subespècie Sinensis, ocupa aigües 
continentals i cria a Alemanya, Dinamarca, 
Holanda, Polònia, Rep. Txeca i el 
Mediterrani occidental. Les dues espècies 
tenen patrons migratoris diferents. La sp. 
Carbo fa desplaçaments més curts i a 
l’hivern és la més abundant a les costes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

atlàntiques i càntabres. La sp. Sinensis fa 
migracions més llargues cap el sud, 
distribuint-se a l’hivern per la major part de 
l’Europa Occidental fins el nord d’Àfrica.  
A Espanya és fonamentalment hivernant  
tot i que des de fa uns anys cria a alguns 
embassaments d’interior (Lekuona, 2003). 
És present a l’hivern a la major part de la 
península i Balears, a embassaments amb 

una important població de peixos (Debout 
et al., 1995; Marion, 1995; Van Eeden & 
Gregersen, 1995). 
A Menorca arriba a l’hivern de forma 
abundant, a l’igual que durant la migració 
(GOB, 2009).  

 

Distribució a l’hivern  
 
Fa ús tant de zones humides d’aigua dolça 
o semi dolça, com del litoral marí i ports. 
S’ha detectat a la pràctica totalitat de 
zones humides: s’Albufera des Grau, les 
Salines d’Addaia i les dues de Fornells, Son 
Saura del Nord, Lluriac, Son Saura del Sud, 
Son Bou, i a alguns torrents com als de 
Tirant o Binimal·là. S’han fet observacions 
marines tant a la costa nord com a la sud. 
També s’ha observat al port de Fornells, 
però no al de Maó, fet que sorprèn per 
tractar-se fins fa poc d’una localitat de 
presència habitual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Població i tendència a l’hivern 
 

La població hivernant està considerada 
com a abundant, tot i que hem de  
 

 
puntualitzar, que per quantificar-la, no 
s’han seguit els paràmetres quantificadors 

 

 
Mapa distribució 

corb marí gros 
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recomanats a l’Anuari Ornitològic de les 
Balears, segons els quals, la seva població 
seria moderada. 
Segons els recomptes hivernals, ha patit 
fortes fluctuacions interanuals al llarg dels 
darrers 23 anys (Gràfic 1). Per aquest  

període, la mitjana d’individus per any és 
de 221.7 ind/any, fluctuant aquesta entre 
els 44 individus del 1988 i els 529 del 2006. 
L’anàlisi estadístic d’aquestes dades no 
aporta una tendència significativa per la 
població hivernant. 
  

 
 

 
 
 
 
 

Gràfic 1. Nombre d’individus als recomptes hivernals a les principals zones humides (1987-2011). 
 
S’Albufera de Grau és la principal localitat 
d’hivernada, amb una mitjana del 89.1 % 
del total de la població entre el 1989 i el 
2011. Això ve donat per la presència a 
s’Albufera de preses de talla apropiada 
(peixos), d’una important fondària de 
l’aigua i de zones tranquil·les i de descans, 
característiques menys comunes a altres 
localitats de l’illa (Lekuona, 2003). També 
hem de destacar, que aquesta localitat és 
una de les principals zones d’hivernada de 
l’espècie al conjunt de les Balears.  

Als censos que es venen realitzant a 
s’Albufera des del 1974, s’observa un 
lleuger augment a partir de la dècada dels 
noranta, similar al que ha succeït a la resta 
de l’Estat espanyol (Del Moral & Souza, 
2004) i a França (Marion, 1995). A partir 
d’aquí, s’observen importants fluctuacions 
interanuals, i unes irrupcions molt fortes 
als anys 2005 i 2006 que han precedit a un 
descens important als darrers anys. 

 
 
 
 

Gràfic 2. Nombre d’individus als recomptes hivernals a s’Albufera des Grau  (1974-2011). [(*) Anys sense dades]. 
 
Conservació i amenaces 

 
Libro rojo de las aves de España: no avaluat 

(NE); Llibre vermell dels vertebrats de les 
illes Balears: no avaluat (NE). 

Amb la poca informació existent es fa 
complicat fer una avaluació rigorosa de 
l’espècie. És possible que la caça furtiva i 

les molèsties humanes puguin ser 
amenaces per a ella (Lekuona, 2003). A 
Menorca, la dependència majoritària d’una 
localitat, la pot fer vulnerable a les 
alteracions que es puguin produir en 
aquesta.   
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Corb marí Phalacrocorax aristotelis 

Bal.  Corb marí; Cas. Cormorán moñudo; Ang. Shag 
Classificació; Ordre Pelecaniformes; família Phalacrocoracidae 
Status: Sedentari abundant 

 
El corb marí és una espècie politípica que 
s’estén pel Paleàrtic occidental distribuïda 
per la costa atlàntica d’Europa, costa 
atlàntica septentrional d’Àfrica, a la 
Mediterrània i al mar Negre (Cramp & 
Simmons, 1977). S’han descrit tres 
subespècies: aristotelis, distribuïda pel 
nord d’Europa, de la península de Kola a 
Rússia fins el cap de Sao Vicente a Portugal; 
desmarestii, que cria a la Mediterrània des 
de Gibraltar fins al mar Negre; i 
riggenbachi, que es troba a les costes 
atlàntiques del Marroc (Álvarez & Velando, 
2007). Les poblacions del nord i centre 
d’Europa són parcialment migradores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Espanya apareixen dues subespècies: 
aristotelis, que ocupa la costa cantabra-
atlàntica, considerada com a migradora 
parcial (Velando & Freire, 1999; Álvarez & 
Velando, dades no publicades; Álvarez & 
Velando, 2007), i la desmarestii, distribuïda 
per les costes mediterrànies, on com a  

 
mínim la població menorquina realitza 
moviments dispersius cap a la costa 
peninsular (De Pablo, 2005). 
A Menorca és una espècie sedentària 
abundant (GOB, 2009). 
  

    
Distribució  i població a l’hivern  
 
Es distribueix uniformement per tot el 
litoral menorquí. Fa un ús important dels 
ports, menys habitual de les salines, però 
cap mena d’ús dels ambients humits 
d’interior. A l’hivern, és possible que la 
població es vegi incrementada per alguns 
exemplars d’altres poblacions properes, 
principalment de Mallorca o Pitiüses, com 
passa amb els joves menorquins (De Pablo, 
2005). La població hivernant no ha estat  
 
 

 
quantificada de forma rigorosa, tot i que 
podria ser d’un mínim de 900 exemplars. 

 
 
 
 

Conservació i amenaces 

 
UICN: preocupació menor (LC); Libro rojo de las aves 

de España: vulnerable (VU); Llibre vermell dels 
vertebrats de les illes Balears: vulnerable (VU); 

Catalogació: d’interès especial. 

Com a espècie costanera, té un risc de 
contaminació per abocaments. Altres 

amenaces poden ser les molèsties a les 
colònies de cria o la depredació per rates. 
Algunes arts de pesca (xarxes, palangres...) 
són també una amenaça per a la població 
menorquina. 

 

 

Mapa distribució 
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Esplugabous Bubulcus ibis 

Bal.  Esplugabous; Cas. Garcilla bueyera; Ang. Cattle Egret 
Classificació: Ordre Ciconiiformes; família Ardeidae 
Status: Sedentari escàs, hivernant moderat, migrant moderat  

 
L’esplugabou està present al sud-oest 
d’Europa, Àfrica, l’Índia, el continent 
americà, Australia, Nova Zelanda i Hawaii, 
descrivint-se diverses subespècies (Cramp i 
Simmons, 1977; Del Hoyo et al., 1992).  
A Espanya és una espècie en expansió,  
fonamentalment sedentària a la península 
Ibèrica tot i que mostra una enorme 
mobilitat i fins i tot dispersions mitjanes. La 
subespècie que cria a Espanya és la ibis 
(Purroy, 1997; Sarasa et al., 1997).  
A Menorca, ha experimentat un canvi 
considerable als darrers anys, essent en  
 

aquests moments sedentari nidificant 
escàs, i de presència moderada tant a 
l’hivern com als passos migratoris (GOB, 
2009). 
  

 

 
 
 
 

Distribució i abundància relativa a l’hivern  
 
L’àrea de distribució diürna dels 
esplugabous està estretament relacionada 
per la proximitat del dormidor i de terres 
de conreu i bestiar a aquest (Mapa 
distribució).  
En base a l’abundància relativa de l’espècie 
a l’illa, trobem quatre zones importants 
(Mapa abundància relativa): una al terme 
municipal de Ciutadella on l’abundància 

relativa és significativament major; una 
segona a Tramuntana, al nord d’Es 
Mercadal; i dues a llevant, una als afores i 
voltants del parc natural i l’altre al 
quadrant sud-est. L’ús que fa dels cultius 
extensius de secà per alimentar-se, 
preferentment amb presència de vaques,  
és significatiu en relació a la resta 
d’ambients (Gràfic 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 Gràfic 1. Selecció d’hàbitats de l’esplugabou  a l’hivern en  
                                                                                                                                 funció de la seva abundància relativa (ind/km). 
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Població i tendència a l’hivern 
 

La població hivernant mostra un augment 
del nombre d’individus, tant als recomptes 
hivernals a les principals zones humides      
- 1987-2011- (Gràfic 2)  com als censos als 
dormidors - 2007-2011 – (Gràfic 3). 
L’anàlisi estadístic de les dades dels 
recomptes hivernals indiquen una 
tendència positiva (rho= 0,869; n= 25; 

P<0,0001). Sembla que aquest augment ha 
sigut constant des de mitjans dels anys 
noranta, i possiblement continuarà en els 
propers anys. Actualment la població 
hivernant estaria per damunt dels 600 
individus, essent considerada com a 
moderada. 

 
 
 
 
 
 
Gràfic 2. Recomptes hivernals i tendència lineal(1987-11). 
 
Gràfic 3. Individus als censos de  dormidors (2007-11).                                     
 

Dormidors d’esplugabous 

L’esplugabou, com altres ardeids, 
acostuma a dormir en grans grups. A 
Menorca, s’ha fet un seguiment d’aquests 
des de l’any 2007, observant, com ja hem 
dit, un augment del nombre d’individus a 
cada dormidor (Gràfic 4), i un augment 
també en el nombre de dormidors, passant 
dels quatre del 2007 als vuit que es 
coneixen actualment. 

El substrat en què s’ubica aquest varia 
bastant (Gràfic 5), havent trobat dormidors 
a: eucaliptus (1), ullastres (1), al terra (1), 
tamarells (1), pins (2) i canyar (2). La 
proximitat d’aquest a zones humides es 
compleix a tots menys al de Sant Sebastià, 
al nord de Ciutadella, ubicat a alguns pins 
aïllats al costat d’una casa, i enmig de 
terres bastant àrides.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gràfic 4. Població d’esplugabous segons cens dormidors.                    Gràfic 5. Substrat d’ubicació dels dormidors d’esplugabous.  
 

Conservació i amenaces 
UICN: preocupació menor (LC); Libro rojo de las aves 

de España: no avaluada (NE); Llibre vermell dels 
vertebrats de les illes Balears: preocupació menor 

(LC); Catalogació: d’interès especial. 

Les seves principals amenaces són les molèsties  
a les colònies de cria i/o als dormidors a 
l’hivern, així com la contaminació dels camps 

de conreus amb insecticides i/o productes 
fitosanitaris (Del Hoyo et al, 1992). A Menorca 
es desconeixen amenaces específiques tot i que 
ho podrien ser algunes de les anteriorment 
esmentades. 
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Agró blanc Egretta garzetta 

Bal.  Agró blanc; Cas. Garceta común; Ang. Little Egret 
Classificació: Ordre Ciconiiformes; família Ardeidae 
Status: Estival escàs no reproductor, hivernant moderat, migrant moderat 

 
 
L’agró blanc està àmpliament distribuït pel 
sud d’Europa, Àfrica, Àsia oriental i 
meridional i Oceania, on es coneixen 
diverses subespècies (Cramp i Simmons, 
1977; Del Hoyo et al., 1992). 
A Espanya és un ocell sedentari, tot i que 
molts exemplars fan moviments de major o 
menor entitat. Cria a diverses localitats la 
subespècie garzetta. La península és una 
important zona de pas per a les aus 
europees que migren a l’Àfrica tropical. A 
l’hivern, tant la península com les Balears, 
són una important zona d’hivernada per a 
algunes poblacions europees, 
principalment aus franceses originàries de 
les colònies de la Camarga (Garrido, 2003). 
A Menorca hiverna de forma moderada i 
es fa notar un pas migratori també 

moderat. A l’estiu romanen a l’illa alguns 
individus no reproductors (GOB, 2009).   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Distribució a l’hivern  
 
A l’hivern fa ús de tots els ambients 
aquàtics i marins. S’observa regularment a 
s’Albufera des Grau, a les Salines de 
Mongofre, a Son Saura del Nord, a les dues 
salines de Fornells, a Lluriac, a Son Saura 
del Sud i a Son Bou. No apareix en aquest 
treball a la bassa de Morella tot i que 
segurament també en faci ús de forma més 
irregular. Als torrents, com el de San Juan o 
Tirant, i a les petites basses humides 
naturals o artificials com la de Santa 
Mariana, també són bastant regulars, tot i 
que menys nombrosos. El seu ús del litoral 
és important però més irregular, així com 
el dels ports i les cales, (mapa distribució). 
La localitat de l’illa on més individus 
s’observen a l’hivern és s’Albufera des 
Grau. A l’hora de dormir, forma dormidors 

principalment a les grans zones humides, 
de vegades amb altres ardeids, tot i que 
tampoc és estrany trobar algun individu 
aïllat dormint a algun torrent. Ho acostuma 
a fer,  a petites illetes o roques, al terra o 
damunt la vegetació present, o a pins o 
altres arbres propers. Als canyissars ho fa 
al terra entre la vegetació palustre.  

 
 
 
 

 
 
 

 

 
Mapa distribució 

agró blanc  
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Població i tendència a l’hivern 

 
La població hivernant és entre moderada i 
escassa. El nombre d’individus hivernants a 
les principals zones humides, té 
fluctuacions interanuals que van dels 67 
del 1997 als 9 del 2006 (Gràfic 1). La 

mitjana d’individus per any al període 
1987-2011 és de 32,5 ind/any.  
No s’ha obtingut una tendència 
significativa amb les dades dels recomptes 
hivernals. 

 

 
 
 
 
 

Gràfic 1. Nombre d’individus als recomptes hivernals a les principals zones humides (1987-2011). 

 
 
 
 
 
 
 

Gràfic 2. Nombre d’individus a la principal zona d’hivernada: s’Albufera des Grau (1974-2011).  
 
A s’Albufera des Grau, principal zona 
d’hivernada, es dibuixa un mateix patró 
fluctuant, amb una mitjana per any pel 
darrer quart de segle de  23.5 ind/any, que 
representa el 72.3% del total d’agrons 
blancs hivernants a les principals zones 
humides. Això demostra la importància 

d’aquesta zona humida per l’espècie. No 
s’ha pogut esbrinar si la manca 
d’observacions als anys setanta i principis 
dels vuitanta, representa la realitat del 
moment o es deu a no haver tingut en 
compte aquesta espècie als censos. 

 
Conservació i amenaces 

 
UICN: preocupació menor (LC); Libro rojo de las aves 

de España: no avaluada (NE); Llibre vermell dels 
vertebrats de les illes Balears: quasi amenaçada (NT); 

Catalogació: d’interès especial. 
 

Les amenaces més directes per a l’agró 
blanc són  la desaparició i dessecació de les 
zones humides, i la pèrdua d’hàbitat per 

salinitat, eutrofització i/o contaminació de 
les aigües. (Garrido, 2003). Les variacions 
en els règims hídrics i en la qualitat de 
l’aigua poden influir també per la pèrdua 
de preses potencials (Bartolomé et al, 
1997).  
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Agró blanc gros Casmerodius albus 

Bal.  Agró blanc gros; Cas. Garceta grande; Ang. Great white Heron 
Classificació: Ordre Ciconiiformes; família Ardeidae 
Status: Hivernant escàs 

 
L’agró blanc gros està distribuït 
pràcticament per tots els continents. A 
Europa la seva població es concentra 
principalment al sud-est (Danubi, Turquia, 
mar Negre i Adriàtic). Es descriuen diverses 
subespècies. En general, la població 
europea és migradora de curta distància, i 
hiverna a la conca mediterrània, nord 
d’Àfrica o fins i tot més enllà del Sàhara.  
A Espanya és fonamentalment hivernant a 
la península i Balears, tot i que cria de 
forma escassa al delta de l’Ebre, les 
Maresmes del Guadalquivir i, 
probablement a l’Albufera de València. La 
subespècie que habita a Espanya és l’alba. 
 

A Menorca es presenta a l’hivern de forma 
escassa (GOB, 2009). 
 

 

 
 
 
 
 

Distribució, població i tendència a l’hivern  
 

La seva principal localitat és s’Albufera des 
Grau. Utilitza també, zones humides 
properes a aquesta, com les salines 
d’Addaia o la petita bassa artificial de Sa 
Muntanyeta, Son Bou, la badia de Fornells, 
alguns torrents com el de Tirant i, més 
rarament, a la costa (Mapa distribució).  
Fins fa poc, es considerava un ocell de 
presència irregular i molt rara a Menorca 
(Ramos, 1994). A partir de l’any 2004, s’ha 
fet més regular, destacant els dos darrers 
hiverns (2010 i 2011), on la seva reduïda 
població ha augmentat considerablement 
(Gràfic 1). Les dades dels recomptes 

hivernals, indiquen una tendència positiva 
pel període 1987-2011(rho= 0,696; n= 25; 
P<0,0001). Les seves amenaces principals 
són similars a les de l’agró blanc (Egretta 
garzetta). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Gràfic 1. Resultats per l’agró blanc gros al recompte d’aus aquàtiques i limícoles a Menorca (1987-2011). 

 

 

Mapa distribució 

agró blanc gros  
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Agró gris Ardea cinerea 

Bal.  Agró blau; Cas. Garza real; Ang. Grey Heron 
Classificació: Ordre Ciconiiformes; família Ardeidae 
Status: Estival escàs no reproductor, hivernant moderat, migrant moderat 
 

L’agró gris està àmpliament distribuït pel 
Paleàrtic. La subespècie Cinerea cria a la 
major part d’Europa, Àsia, Àfrica i 
Madagascar (Del Hoyo et al., 1992). Les 
poblacions del nord d’Europa són 
migradores de llarga distància i hivernen 
principalment a la península Ibèrica o al 
continent africà. La resta de poblacions 
europees són pràcticament sedentàries 
(Hagemeijer & Blair, 1997). 
 A Espanya és un au reproductora a les 
conques dels grans rius i algunes localitats 
del llevant i sud-est peninsular. Durant els 
passos migratoris i l’hivern, augmenta 
notablement la seva presència (Acedo et 
al., 2002). 
 

A Menorca, està considerat com un 
hivernant i migrant moderat. A l’estiu es 
pot observar alguns exemplars no 
reproductors (GOB, 2009).  
 

 
 
 
 
 

Distribució a l’hivern  
 

A l’hivern es pot observar un grapat 
d’ambients: a les zones humides, a les 
salines, als torrents, a les petites basses 
naturals i artificials, als ports, a la costa, als 
illots, i fins i tot, als safareigs i piscines. La 
seva distribució és molt àmplia (Mapa 
distribució). Tot i això, la principal localitat 
d’hivernada per a la major part de la 
població es troba a s’Albufera des Grau. 
A l’igual que els altres agrons, acostuma a 
formar dormidors, principalment a les 
zones humides i, en menor mesura i de 
forma aïllada, als torrents. De vegades 
comparteix l’espai amb altres espècies com 
l’agró blanc i l’agró blanc gros. La major 
part de dormidors es troben a pins (Pinus 
halepensis) propers a zones humides com 

succeeix a s’Albufera, les salines d’Addaia, 
la badia de Fornells o Son Saura del Nord. A 
s’Albufera també utilitza els illots de la 
llacuna, i a Son Saura del Sud i Son bou, ho 
fa al terra entre la vegetació palustre. Als 
torrents utilitza petites pedres o parets 
existents a la vorera.  
  

 
 
 
 

 

Població i tendència a l’hivern 
 

El nombre d’individus hivernants als 
darrers 25 anys, segons els recomptes 
hivernals (Gràfic 1), s’ha mantingut regular, 
amb petites fluctuacions segons els anys i 
irrupció els anys 1992 i, sobretot, 1993. 
Durant aquest període, el nombre 

d’individus varia entre els 106 de 1993 i els 
18, amb una  mitjana d’individus per any  
de 36.16 ind/any. Segons les dades dels 
recomptes hivernals, no hi ha una 
tendència significativa. 

 

 
Mapa distribució 

agró gris  
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Gràfic 1. Nombre d’individus als recomptes hivernals a les principals zones humides (1987-2011). 
 
 
 
 

 
Gràfic 2. Nombre d’individus als recomptes hivernals a la principal zona d’hivernada: s’Albufera des Grau (1974-2011). 

 
A s’Albufera des Grau, principal zona 
d’hivernada de l’agró gris, la mitjana 
d’individus per any des del 1974 fins al 
2011 ha estat de 17 ind/any. Al darrer 
quart de segle (1987-2011) aquesta 
mitjana ha estat de 19.76 ind/any, 
representant el 54.64% del total de la 
població hivernant a les  

principals zones humides de l’illa. Això ens 
indica la importància d’aquesta localitat 
per a l’espècie, però a les hores, també 
expressa una menor dependència 
d’aquesta localitat que la demostrada per 
altres agrons com l’agró blanc Egretta 
garzetta o l’agró blanc gros Egretta alba. 
 

 
Conservació i amenaces 

 
 Libro rojo de las aves de España: no avaluada (NE); 
Llibre vermell dels vertebrats de les illes Balears: no 

avaluada (NE). 
 

En general, no presenta problemes 
importants de conservació. Com altres aus 
aquàtiques de l`àrea mediterrània, està 
subjecte a àmplies fluctuacions per la 

influència dels períodes de sequera i pluja. 
S’ha vist afavorida per la creació de zones 
humides artificials i piscifactories, per la 
introducció de peixos al·lòctons i 
l’eutrofització de les aigües (Prieta, D. & 
Campos, F. 2003).  
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Cigonya blanca Ciconia ciconia 

Bal.  Cigonya; Cas. Cigüeña común; Ang. White Stork 
Classificació: Ordre Ciconiiformes; família Ciconiidae 
Status: Hivernant escàs, migrant escàs 

 
 
La cigonya blanca es distribueix pel nord 
d’Àfrica, centre, sud-oest i sud-est 
d’Europa i algunes regions d’Àsia central i 
oriental. A l’hivern, molts exemplars es 
desplacen cap el centre i sud d’Àfrica i Àsia 
meridional. Es coneixen diverses 
subespècies. Típica espècie migrant 
transsahariana (Del Hoyo et al., 1992). 
A Espanya es reprodueix a moltes localitats 
peninsulars però, principalment, a la 
meitat occidental i la vall de l’Ebre. Fins fa 
poc, aquesta població hivernava a l’Àfrica 
subsahariana però, darrerament, molts 
individus romanen a la península durant 
l’hivern. A aquests se’ls uneix un bon 
nombre d’exemplars centreeuropeus. La 
subespècie que trobem és la ciconia, que 
ocupa l’àrea occidental d’Euràsia (Tortosa 
et al., 1995; Martí & Del Moral, 1996). 
 

A Menorca es presenta de forma escassa a 
l’hivern i durant els passos migratoris 
(GOB, 2009). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Situació de l’espècie a Menorca a l’hivern 

 
A finals del segle XX es tenia com un 
migrant rar (Ramos, 1994). El fet que gran 
part de la població nidificant a la península 
Ibèrica hagi variat el seu comportament 
migratori i s’hagi convertit en un ocell 
sedentari, pot haver influït en l’augment 
d’observacions dels darrers anys a 
Menorca, especialment les produïdes a 
l’hivern (Méndez, com. per.).  
Durant les feines de camp del present 
atles, s’ha observat dos cops: una a l’hivern 
2009-10, al sud de Ciutadella; i l’altre a 
l’hivern 2010-11, quan dos exemplars van 
ser observats a prop de la urbanització de  

l’Argentina, entre els termes municipals de 
Alaior i Maó, on una d’elles va romandre 
alguns mesos. No es va produir cap 
observació als hiverns 2007-08 i 2008-09. 
Aquest poc nombre d’observacions ens fa 
pensar que el seu possible estatus a 
l’hivern sigui més bé el d’una espècie rara i 
irregular, i probablement de presència 
accidental, donat l’estat físic que presenten 
alguns exemplars, com es va observar amb 
l’ingrés al centre de recuperació d’un dels 
dos observats aquest darrer hivern (2010-
11).   
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Bec planer Platalea leucorodia 

Bal.  Bec planer; Cas. Espátula común; Ang. Spoonbill 
Classificació: Ordre Ciconiiformes; família Threskiornithidae 
Status: Hivernant rar, migrant rar 

 
El bec planer està distribuït per bona part 
de la regió Paleàrtica. A Europa cria als 
Països Baixos, Espanya i França, i en menor 
mesura a Portugal, Hongria, Àustria, 
Dinamarca, Romania, Rússia i Turquia 
(Cramp & Simmons, 1977; Hancock et al., 
1992). La major part de la població 
europea fa l’hivern a les zones humides de 
Mauritània i Senegal, tot i que alguns 
individus de la població ibèrica només fan 
moviment de dispersió (Brouwer, 1964; De 
le Court & Aguilera, 1997). 

A Espanya cria principalment a l’Andalusia 
occidental, on hi trobem la subespècie 
leucorodia, a l’igual que a la resta d’Europa, 
nord d’Àfrica i algunes zones d’Àsia (SEO, 
2003).  
A Menorca és un hivernant rar, que 
s’observa també de forma rara als passos 
migratoris (GOB, 2009).  
 
 

 
 
Situació de l’espècie a Menorca a l’hivern 

 
Durant el present atles es va observar un 
exemplar l’hivern 2007-08 que es movia 
entre les salines de Fornells i les d’Addaia, 
fent tot l’hivern a l’illa. L’hivern 2009-10, 
un altre exemplar solitari va aparèixer a la 
zona de Tirant i va romandre a l’illa fins 
finals de l’hivern 2010-11, dos anys, 

observant-lo durant aquest temps 
indistintament a s’Albufera i a les Salines 
d’Addaia. 
Les poques observacions ens reafirmen en 
el fet que es tracta d’un hivernant irregular 
i rar, sense descartar que la seva presència 
a l’illa pugui ser accidental.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Atles dels Ocells de Menorca a l’Hivern 2007-2011 
 

169 
 

Flamenc Phoenicopterus roseus 

Bal.  Flamenc; Cas. Flamenco común; Ang. Flamingo 
Classificació: Ordre Phoenicopteriformes; família Phoenicopteridae 
Status: Hivernant escàs, migrant escàs 

 
El flamenc està distribuït per l’Àfrica, l’Àsia 
i els països europeus circummediterranis 
(Kahl, 1975). Migrador parcial, gran 
nombre d’individus de les poblacions del 
Mediterrani occidental es desplacen a 
l’hivern a les zones humides ibèriques, del 
nord d’Àfrica i fins i tot del Mediterrani 
oriental (Rendón, 1996). 
A Espanya es distribueix pel litoral 
mediterrani peninsular i balear, Andalusia i 
Castella la Manxa. Cria a totes aquestes 
àrees menys a les Balears (Rendón, 1996; 
Johnson & Arengo, 2001). 
A Menorca és un hivernant i migrant escàs 
(GOB, 2009). 

 

 
 
 
 
 
 

 
Distribució i població a l’hivern  
 
Durant les feines de camp del present atles 
se l’ha observat als quatre hiverns, en 
forma d’individus aïllats o petits grups, a 
s’Albufera, les salines i la badia de Fornells 
(Mapa distribució). Les salines d’Addaia són 
també una localitat de presència irregular, 
tot i que durant el present atles no se l’ha 
observat. 
 
 
 
 
 
 

El grup més nombrós es va veure l’hivern 
2007-08, amb 11 exemplars a les salines 
Velles de Fornells, dels quals, tan sols una 
petita part van romandre tot l’hivern a 
l’illa. Majoritàriament, els individus que 
s’observen a l’illa a l’hivern,  desapareixen 
al cap d’unes setmanes, i molt pocs arriben 
a fer tota l’estació a Menorca. 
Segons els recomptes hivernals a les 
principals zones humides de l’illa, la 
presència del flamenc als darrers 25 anys 
ha estat irregular i el nombre d’individus ha 
fluctuat molt segons els hiverns (Gràfic 1).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gràfic 1. Nombre d’individus als recomptes hivernals a les principals zones humides de l’illa (1987- 2011). 
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Milà negre Milvus migrans 

Bal.  Milà negre; Cas. Milano negro; Ang. Black Kite 
Classificació: Ordre Falconiformes; família Accipitridae 
Status: Estival rar no reproductor, hivernant rar, migrant rar 
 
 
El milà negre és una espècie de distribució 
molt àmplia, ocupant la major part de les 
zones temperades del Paleàrtic, Àfrica i 
Australia (Del Hoyo et al., 1994). A Europa 
és present des del Mediterrani fins les 
zones més fredes dels països nòrdics, tot i 
que els nuclis poblacionals més importants 
es troben a Rússia, Espanya, França i 
Alemanya. S’han descrit diferents 
subespècies. Les poblacions europees 
hivernen a l’Àfrica tropical, tot i que les 
ibèriques de vegades ho fan al Marroc 
(Birdlife International, 2000). 

A Espanya és un rapinyaire estival on cria 
preferentment a les regions del nord i oest. 
La subespècie present és la migrans que 
ocupa també la resta del vell continent. A 
l’estret de Gibraltar és molt abundant el 
pas migratori (Blanco & Viñuela, 2003; 
Blanco, 1994). 
 
A Menorca es presenta de forma rara al 
passos migrants i a l’hivern. A l’estiu es 
poden observar alguns exemplars no 
reproductors (GOB, 2009). 

 
 
Situació de l’espècie a Menorca a l’hivern 

 
Durant les feines de camp del present atles 
tan sols s’ha observat dos cops, i totes dues 
a l’hivern 2009-10. Això fa pensar que la 
seva presència a l’hivern sigui irregular, 
sense descartar que ho pugui fer de forma 
accidental, donat que els seus quarters 

d’hivernada es troben a l’Àfrica tropical. 
També és cert que algun exemplar pot 
passar desapercebut entre la població 
sedentària d’altres rapinyaires, 
 principalment de milà reial Milvus milvus.  
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Milà Milvus milvus 

Bal.  Milà reial; Cas. Milano real; Ang. Red Kite 
Classificació: Ordre Falconiformes; família Accipitridae 
Status: Sedentari escàs 

 
El milà té una àrea de distribució 
restringida. Les principals poblacions es 
troben a Alemanya, França i Espanya amb 
el 90% de la població mundial. Hi ha altres 
nuclis de població dispersos i en regressió 
al nord d’Àfrica, illes de la Mediterrània, 
Gran Bretanya, Turquia, la zona del Caucas 
i països de l’est d’Europa. A l’hivern, les 
poblacions europees –principalment 
d’Alemanya i França- es desplacen a la 
península Ibèrica (Cramp & Simmons, 
1980; Viñuela, 1996; Hagemeijer & Blair, 
1997). 
A Espanya té una important població 
reproductora a Navarra, País Basc, 
Catalunya, Aragó, les dues castelles, 
Madrid, Extremadura, Andalusia, Mallorca i 
Menorca. La població hivernant es 
concentra principalment a Aragó, Navarra, 

Castella Lleó, Extremadura i a Andalusia 
occidental (Cramp & Simmons, 1980; De 
Juana, 1989; Viñuela & Ortega, 1999). 
A Menorca és una espècie sedentària 
escassa (GOB, 2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Distribució i abundància relativa a l’hivern  
 
El milà reial s’ha detectat a un bon nombre 
de quadrats UTM 5x5km (Mapa 
distribució), mancant a alguns de la costa 
nord i del sud-est de l’illa. Segons les 
observacions de camp del present Atles, les 
àrees d’actuació més importants serien 
quatre: la principal, que englobaria bona 
part del terme municipal de Ciutadella a 
excepció del nucli urbà i la costa, i on 

trobaríem les abundàncies relatives més 
significatives; una segona al nord d’Es 
Mercadal; una tercera, al parc natural i els 
seus voltants; i una quarta, a la zona centre 
del quadrant sud-est (Mapa abundància 
relativa). S’han obviat les zones de 
dormidors, molt importants per la 
conservació del milà, per tractar-se d’una 
espècie amenaçada i delicada.   

 
 
 
 
 
 
 

 

 Mapa distribució 

milà  
 

Mapa abundància 

relativa ind/km lineal  
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Població i selecció d’hàbitat a l’hivern 

 
La població hivernant a Menorca estaria al 
voltant dels 70-80 exemplars (De Pablo, 
com. per.). No es té constància que pugui 
haver a l’illa individus hivernants  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

provinents d’altres poblacions europees, 
tot i que no es descarta que algun 
exemplar aïllat pugui passar-hi l’hivern.  
En aquesta època es presenta 
principalment als espais obertes, fent quasi 
un ús exclusiu dels ambients de cultiu 
extensiu de secà i les terres de conreu amb 
presència de petits boscos i zones de 
matollar, on li és més fàcil detectar els 
animals morts dels quals s’alimenta 
principalment.  
En aquests ambients presenta una 
abundància relativa (ind/km lineal) molt 
reduïda, fet que ens torna a fer pensar en 
la seva situació actual a l’illa, molt diferent 
de la que tenia a mitjans dels anys 80.  
 
Gràfic selecció d’hàbitats del milà a l’hivern en funció de la 
seva abundància relativa (ind/km). 
  

 
 
 
 
 

Conservació i amenaces 

 
UICN: Preocupació menor (LC); Libro rojo de las aves 

de España: en perill (EN); Llibre vermell dels 
vertebrats de les illes Balears: en perill crític (CR); 

Catalogació: en perill d’extinció. 
 

El milà reial va patir un important descens 
de la població a Menorca a finals del passat 
segle, principis d’aquest, passant de les 135 
parelles de finals dels anys 80 a les 15 de 
l’any 2011. Tot i que la població sembla 
haver-se estabilitzat d’ençà l’inici dels plans 
de conservació,  la situació continua sent 
crítica si l’espècie no aconsegueix 

incrementar-se de forma important. Les 
principals amenaces continuen essent la 
mort per verí i dispars, tot i que als darrers 
anys sembla que s’han controlat un poc, a 
l’igual que la mort per electrocució (DE 
Pablo, 2002; De Pablo, 2010). A l’Estat 
espanyol, la baixada de la població va 
coincidir amb un ressorgiment de l’ús 
il·legal de verí (Viñuela, 2003), calculant-se 
la mort de fins a 14.500 exemplars per 
aquesta causa entre el 1990 i el 2005 
(WWF/Adena, 2008). 
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Miloca Neophron percnopterus 

Bal.  Miloca; Cas. Alimoche común; Ang. Egyptian Vulture 
Classificació: Ordre Falconiformes; família Accipitridae 
Status: Sedentari escàs 

 
La miloca es distribueix pel sud d’Europa, 
Orient Mitja, Àsia central i meridional i per 
extenses regions d’Àfrica. S’han descrit 
diferents subespècies. La major part de les 
poblacions del Paleàrtic occidental passen 
l’hivern a l’Àfrica subsahariana (Donazar, 
1993, 2004). 
A Espanya es troba relativament ben 
distribuïda, preferentment, per les zones 
muntanyenques peninsulars, Balears i 
Canàries. Hi trobem dues subespècies, 
percnopterus, que ocupa Europa, Àfrica i  
 
 
 

gran part d’Àsia, i majorensis, endèmica de 
les illes Canàries. A la major part d’Espanya 
és estival i hivernen a l’Àfrica subsahariana 
a excepció d’alguns exemplars que ho fan a 
Doñana o a algunes localitats extremenyes, 
i les poblacions de Balears i Canàries que 
són sedentàries (Donazar, 2003).  
Menorca és una de les poques localitats 
europees que presenta una població 
sedentària, essent aquesta escassa (GOB, 
2009).   
  
 
 

Distribució i abundància relativa a l’hivern 
 
Al llarg de les feines de camp s’han fet 
observacions a tota la meitat de ponent, 
fins el municipi d’Es Mercadal, a la costa 
nord, al barranc de cala’n porter i al parc 
natural i els seus voltants (Mapa de 
distribució), marcant una eminent 
predilecció de l’espècie pel ponent de l’illa.  
Les majors abundàncies relatives, sempre 
en funció de les observacions obtingudes 
durant la primera meitat del dia, 

corresponen a la part central del ponent de 
l’illa, i sobretot a la punta nord-oest (Mapa 
abundància).  
S’ha de tenir en compte a l’hora 
d’interpretar les dades de la miloca, el 
caràcter gregari d’aquesta i la important 
utilització de localitats concretes com a 
dormidors, obviades en aquest atles per 
tractar-se d’una espècie delicada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mapa distribució 

Miloca   
Mapa abundància 

relativa ind/km lineal  
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Població i selecció d’hàbitats a l’hivern 

 
Es desconeix amb exactitud la població 
hivernant de miloca a l’illa, tot i que es fa 
una estima mínima d’uns 400 individus (De 
Pablo, com. per.). No es té constància de la 
presència d’individus hivernants provinents 
d’altres poblacions europees, fet per altra 
banda poc probable. Si que es creu que 
pugui haver un intercanvi mutu amb 
l’exigua població mallorquina, però no molt 
important. 
La miloca es presenta principalment a 
espais oberts, utilitzant ambients de 

pastura i vegetació herbàcia i cultius 
extensius de secà, pels quals deambula a la 
recerca d’animals morts (Gràfic selecció 
d’hàbitats). Als mosaics de prats amb petits 
boscos i/o matollars intercalats també 
s’observa de forma més escassa. Fa un ús 
nul d’ambients arbrats o arbustius que no li 
permeten la detecció del seu aliment. Les 
observacions fora dels espais oberts 
corresponen a exemplars en pas. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Gràfic selecció d’hàbitats de la miloca a l’hivern en funció 
de la seva abundància relativa (ind/km). 

 
 
 
 
Conservació i amenaces 

 
UICN: Preocupació menor (LC); Libro rojo de las aves 

de España: en perill (EN); Llibre vermell dels 
vertebrats de les illes Balears: en perill (EN); 

Catalogació: vulnerable (VU). 
 

La miloca és una espècie vulnerable a l’ús 
de verí al medi natural. Entre el 1900 i 
2005 s’han trobat fins a 144 exemplars 
enverinats a Espanya i se n’estima un 
nombre total de més de 2.800 
(WWW/Adena, 2008). 

Altres amenaces són les molèsties a zones 
de cria, la pèrdua d’espais rurals ben 
conservats i la persecució humana. Les 
mesures contra l’ús il·legal de verí, els 
carnatges per necròfags, el manteniment 
de cabana ramadera en règim extensiu i la 
efectiva protecció dels hàbitats de 
nidificació i alimentació podria beneficiar-
la (Adrover, 2010).  
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Àguila marcenca Circaetus gallicus 

Bal. Àguila marcenca;  Cas. Culebrera europea; Ang. Short-toed Eagle 
Classificació: Ordre Falconiformes; família Accipitridae 
Status: Hivernant rar, migrant rar 

 
 
L’àguila marcenca té les seves àrees de cria 
al llarg d’Euràsia, des de la península 
Ibèrica fins al subcontinent indi, i a una 
petita franja de la serralada de l’Atlas a 
l’Àfrica. Les poblacions europees passen 
l’hivern a les sabanes tropicals d’Àfrica 
(Birdlife Internacional, 2000). 
 

 
A Espanya cria per quasi tota la península.  
La població ibèrica hiverna també a les 
sabanes de l’Àfrica tropical (Román et al., 
1996; Gil & Pleguezuelos, 2000). 
A Menorca es presenta a l’hivern i durant 
les migracions de forma rara (GOB, 2009). 
 

Situació de l’espècie a Menorca a l’hivern 

 
Durant les feines de camp del present atles 
tan sols ha estat citat dos cops a principis 
de l’hivern 2007-08. És probable que 
aquestes observacions corresponguin a 
exemplars migrants tardans. Hem de 
recordar que les seves zones d’hivernada 
es troben a les sabanes de l’Àfrica tropical, 
tant per les poblacions europees com per 
l’ibèrica  (Román et al., 1996; Gil & 
Pleguezuelos, 2000). A la veïna Mallorca, 
està considerat tan sols com un migrant 
rar.  
Els resultats del present atles i l’ha 
informació bibliogràfica disponible, ens fan 

pensar que el seu estatus a Menorca es 
més bé el d’una espècie migrant rara,  
tardana en ocasions. Com succeeix amb 
altres especies, la seva presència dins el 
període que hem determinat com a 
hivernant per aquest estudi (15 de 
novembre – 15 de febrer) ha fet que la 
incloguem en aquest treball. No volem 
descartar la possibilitat que algun exemplar 
aïllat i accidental pugui fer l’hivern a l’illa, 
però aquest fet no s’ha observat de forma 
clara. 
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Arpella d’aigua Circus aeruginosus 

Bal.  Arpella; Cas. Aguilucho lagunero occidental; Ang. Marsh Harrier 
Classificació: Ordre Falconiformes; família Accipitridae 
Status: Hivernant escàs, migrant moderat 

 
 
L’arpella d’aigua es distribueix àmpliament 
pel planeta. Cria a diferents regions 
temperades i tropicals dels dos hemisferis 
amb un total de nou subespècies (Thiollay, 
1994). 
A Espanya l’espècie és sedentària i cria a 
les conques del Duero, Ebre i Tajo, a la 
Manxa humida i a les Maresmes del 
Guadalquivir i, en menor mesura, a la 
conca del Guadiana, a zones humides de 
l’interior de Catalunya, a Andalusia i a 
Mallorca (Molina i Martínez, 2008). A 
l’hivern arriben exemplars originaris de 
centre Europa i els països nòrdics. També 
existeix un important pas migratori per 
l’estret de Gibraltar (Molina & Martínez, 
2008). Els individus que freqüenten la 
península són de la subespècie 
aeruginosus, que ocupa el centre i oest 
d’Euràsia. Al sud de la península també 

està citada la subespècie harteri (González, 
1991).  
A Menorca és un rapinyaire que passa 
l’hivern a l’illa de forma escassa, i que es 
pot observar als passos migratoris més 
moderadament (GOB, 2009).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Distribució a l’hivern  
 
L’arpella d’aigua utilitza totes les zones 
humides importants a l’hivern: s’Albufera, 
Morella, les salines d’Addaia, Son Saura del 
Nord, les salines de Fornells, Lluriac, Son 
Saura del Sud i Son Bou, així com els seus 
voltants, mostrant un lligam important 
amb aquests ambients. S’ha observat fent 
ús dels torrents, com el de Cala’n Porter o 
el d’Es Puntarró (Mapa distribució). Sembla 
ser que també visita de forma més puntual 
zones agrícoles properes a zones humides 

i, normalment, amb terres inundades i/o 
petits canals de drenatge. 

 
 
 
 
 

 
 
Població a l’hivern 

 
La seva població hivernant no és molt 
abundant, i sembla ser que està formada 
majoritàriament per femelles i/o exemplars 
joves (observació sobre les dades de camp 

del present atles), tot i que no disposem de 
prou informació o estudis específics per 
quantificar-la. Segons les dades obtingudes 
als recomptes hivernals a les principals 

 

 

Mapa distribució 

arpella d’aigua  
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zones humides de l’illa (Gràfic 1), el 
nombre d’individus podria estar entre els 
10-15(20) exemplars, segons els anys, 
tenint en compte que durant aquests cens 
no es prospecten ni torrents ni petites 
zones humides on també s’ha detectat la 
seva presència a l’hivern. La seva presència 
és regular, amb petites fluctuacions 
interanuals. És possible que la manca de 
registres als recomptes de finals dels 80 
sigui a causa de la no quantificació 
d’aquesta espècie (fet que no ha pogut ser 
confirmat). 

Per les seves dimensions, s’Albufera des 
Grau i Son Bou semblen ser les localitats 
que més individus allotgen a l’hivern. No 
s’ha pogut observar un intercanvi 
d’individus entre les diferents zones 
humides, tot i que això no seria gens 
estrany donades les dimensions de l’illa. 
S’han detectat dormidors a les tres 
principals zones palustres de l’illa, així com 
a Lluriac i s’Albufera, formats durant 
aquests quatre hiverns per entre 1 i 4  
individus segons els anys i la localitat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gràfic 1. Nombre d’individus als recomptes hivernals a les principals zones humides (1987-2011). 

 
 
Conservació i amenaces 

 
UICN: preocupació menor (LC); Libro rojo de las aves 

de España: no avaluada (NE)); Llibre vermell dels 
vertebrats de les illes Balears: vulnerable (VU); 

Catalogació: d’interès especial. 

 
La dessecació, contaminació o destrucció de les 
zones humides han estat assenyalades com la 
principal causa de desaparició o rarefacció 
d’aquesta rapinyaire (Martínez et al, 1994). Les 
transformacions agrícoles i la utilització de 
productes fitosanitaris, contribueixen a la 
degradació del seu hàbitat de caça i alimentació 
(Varea et al., 2001). La utilització de plaguicides 

organoclorats a l’agricultura, l’afecta de forma 
indirecta pel fet de ser el darrer consumidor de 
la cadena (González, 1991). La caça il·legal i el 
plumbisme també són amenaces per a l’espècie 
(González, 1991).  
A Menorca, la dessecació i/o alteració 
d’algunes zones humides, en especial les 
palustres, també podrien afectar directament la 
població hivernant a l’illa, fent disminuir el 
nombre d’espais potencials per a l’espècie i les 
fonts d’aliment. 
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Arpella d’albufera Circus cyaneus 

Bal.  Arpella pàl·lida; Cas. Aguilucho pálido; Ang. Hen Harrier 
Classificació: Ordre Falconiformes; família Accipitridae 
Status: Hivernant escàs, migrant escàs 

 
L’arpella d’albufera és una espècie de 
distribució holàrtica, que cria a latituds 
àrtiques i temperades d’Amèrica del Nord, 
Europa i Àsia (Cramp & Simmons, 1979; Del 
Hoyo et al.,1994). La subespècie que 
s’estén per Europa i el nord d’Àsia és la 
cyaneus (Arroyo i Garcia, 2007). 
A Espanya cria a la franja nord, les dues 
castelles, Madrid, Catalunya i Extremadura. 
Aquesta població es mostra bastant 
sedentària, amb petits moviment a 
l’hivern. Un bon nombre d’individus 
d’origen europeu, fonamentalment 
francesos, alemanys i finlandesos, hivernen 
a la península Ibèrica (Arroyo i Garcia, 
2007).     

A Menorca es presenta a l’hivern i als 
passos migratoris de forma escassa (GOB, 
2009).  

 
 
 
 
 
 
 

Distribució i població a l’hivern  
 

A l’hivern es distribueix per ambients de 
vegetació baixa, zones agrícoles i zones 
humides. Les observacions s’han produït 
principalment a la costa nord i al quadrant 
nord-est de l’illa. També s’han fet 
observacions a les zones humides de 
s’Albufera, Lluriac i Son bou. A l’igual que 
l’arpella d’albufera Circus aeroginosus, 
acostuma a dormir en grups, formant 
dormidors principalment a zones palustres, 
i en menor mesura a zones de cultiu o 
matollar (Arroyo & Garcia, 2007). Durant el 
present treball, només es va observar un 
exemplar el primer hivern (2007-08) que 
dormia a les basses de Lluriac juntament 
amb algunes arpelles d’albufera. 

Segurament el nombre d’individus 
hivernants no deu superar la dotzena tot i 
ser un hivernant regular, i deu fluctuar 
segons els anys, com en el cas de l’arpella 
d’albufera, tot i que no es disposa 
d’informació o estudis que quantifiquin 
aquesta població de forma rigorosa. 
 

 
 
 
 

 

Conservació i amenaces 

 
UICN: no avaluada(NE); Libro rojo de las aves de 

España: no avaluada (NE)); Llibre vermell dels 
vertebrats de les illes Balears: no avaluada (NE). 

 

La falta d’informació fa complicat fer una 
avaluació rigorosa de l’espècie. És possible 

que moltes de les amenaces que afecten 
l’arpella d’aigua, també afectin a aquesta 
espècie, i d’altres associades a l’agricultura. 
A Menorca no es coneixen amenaces 
concretes. 

 

 
Mapa distribució 

arpella d’Albufera  



Atles dels Ocells de Menorca a l’Hivern 2007-2011 
 

179 
 

 

Falcó torder Accipiter nisus 

Bal.  Esparver; Cas. Gavilán común; Ang. Sparrow Hawk 
Classificació: Ordre Falconiformes; família Accipitridae 
Status: Estival rar no reproductor, hivernant escàs, migrant escàs 
 
 

El falcó torder es distribueix àmpliament 
per Euràsia i àrees favorables del nord 
d’Àfrica. Presenta diferents subespècies. 
Les poblacions europees més nòrdiques 
són migradores i hivernen a l’Àfrica 
centreoriental i al sud d’Europa (De Juana 
et al, 1988).  
A Espanya, la subespècie nisus, té una zona 
de cria ben distribuïda per la península. Es 
tracta d’una població bàsicament 
sedentària amb arribada d’individus del 
centre i nord d’Europa al passos migratoris 
i a l’hivern. A les Canàries és endèmica la 
subespècie granti, juntament amb les illes 
de Madeira (Martín & Lorenzo, 2001).  
 

A Menorca es presenta de forma escassa a 
l’hivern i els passos migratoris. A l’estiu 
s’observen alguns pocs exemplars no 
reproductors (GOB, 2009).  

 
 
 
 
 
 

Distribució i població a l’hivern  
 
S’han produït algunes observacions 
d’aquesta espècie al llarg dels quatre 
hiverns de feines de camp, en un bon 
nombre de localitats (mapa distribució). La 
major part d’elles a l’interior de l’illa, quasi 
sempre associades als marges de les zones 
boscoses o d’ullastrar, o a petites masses 
forestals aïllades. Es va capturar un 
exemplar a una zona humanitzada, la 
urbanització de l’Argentina, al terme 
municipal d’Alaior, mostrant així una 
relativa afinitat als assentaments humans, 
com fa a les seves àrees de cria al 
continent (Jonsson, 1994). Els resultats de 

les feines de camp confirmen que es tracta 
d’una espècie amb una població hivernant 
escassa, regular i ben distribuïda per 
l’interior de l’illa.  

 
 
 
 

 
Conservació i amenaces 

 
UICN: preocupació menor(LC); Libro rojo de las aves 

de España: no avaluada (NE)); Llibre vermell dels 
vertebrats de les illes Balears: preocupació menor 

(LC). 
 

La marcada filopàtria de l’espècie, fa que 
factors locals puguin influir sobre aquesta 

(Bálbas & González-Vélez, 2003). La 
situació de les seves presses també li 
poden influir de forma indirecta, així com 
la caça il·legal. A Menorca no es coneixen 
amenaces concretes. 

 

 

Mapa distribució 
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Aligot Buteo buteo 

Bal.  Aligot; Cas. Busardo Ratonero; Ang. Buzzard 
Classificació: Ordre Falconiformes; família Accipitridae 
Status: Hivernant escàs, migrant escàs 

 
 
L’aligot es distribueix principalment pel 
Paleàrtic. Es reprodueix a gran part 
d’Europa, amb diferents patrons 
migratoris: les poblacions del sud són 
sedentàries, les del centre del continent 
parcialment migradores i les més 
nòrdiques migradores. Les poblacions 
centreeuropees hivernen majoritàriament 
a França i les nòrdiques ho fan a l’Àfrica i 
també a la península Ibèrica (De Juana et 
al.,1988; Ferguson-Lees & Christie, 2001). 
A Espanya, la subespècie nominal, cria 
àmpliament per tota la península. Rep un 
bon nombre d’individus nòrdics durant 
l’hivern i als passos migratoris. A les illes 
Canàries és endèmica la subespècie 
insularum (Martín i Lorenzo, 2001).  

 A Menorca es presenta de forma escassa a 
l’hivern i durant els passos migratoris 
(GOB, 2009).  
 
 

 

 

 

 

 
 
Distribució i població a l’hivern 
 
L’aligot mostra un ampli ús del territori 
insular, ocupant la major part d’aquest, 
principalment espais oberts, a excepció de 
les zones urbanes o periurbanes i les 
litorals (Mapa 1). Manca a alguns quadrats 
d’interior on la seva presència segons els 
anys sigui molt probable. 
Es pot observar a un ampli ventall 
d’ambients: conreus extensius de secà, 
terres de pastura, mosaics o ullastrars 
entre d’altres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A diferència d’altres rapinyaires, en compte 
de sobrevolar els terrenys acostuma a 
situar-se a prop dels camins o carreteres 
posat a pals o llocs alterosos des d’on 
guaita les seves preses.  
La població hivernant és escassa però la 

seva presència regular. S’ha detectat una 

fluctuació en el nombre d’individus als 

hiverns 2008-09, 2009-10 i 2010-11. Fent 

un similar esforç als tres hiverns, el nombre 

d’individus detectats ha estat molt 

diferent, essent l’hivern 2010-11 quan més 

cites s’han produït (Mapes 2, 3 i 4). La 

distància entre els individus és gran, 

ocupant cadascun un ampli territori. Tan 

sols al camí de tramuntana i la zona de 

Cavalleria, al nord d’Es Mercadal, s’ha 

observat una major concentració 

d’individus per km2 (5 individus alhora 

ubicats a diferents posadors).    

 

 

 

Mapa 1. Distribució 

aligot  
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Mapes 2, 3 i 4. Distribució als quadrats UTM 5x5km de les observacions d’aligot realitzades als hiverns 
2008-09, 2009-10 i 2010-11. 

 
 
 
Conservació i amenaces 

 
UICN: no avaluada (NE); Libro rojo de las aves de 

España: no avaluada (NE)); Llibre vermell dels 
vertebrats de les illes Balears: no avaluada (NE). 

 

A l’Estat espanyol, les seves principals 
amenaces són els verins, donat el seu hàbit 
de carronyaire (Balbás, 2003), i les 
electrocucions, essent la segona rapinyaire 

més afectada per les esteses elèctriques a 
la província de Ciudad Real (Guzman & 
Castaño, 1998). A Menorca es desconeixen 
amenaces concretes, tot i que poden valer 
les apreciades a altres rapinyaires com el 
milà o el soter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Hivern 2008-09 Hivern 2009-10 Hivern 2010-11 
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Soter Aquila pennata 

Bal. Àguila calçada;  Cas. Aguililla calzada; Ang. Booted Eagle 
Classificació: Ordre Falconiformes; família Accipitridae 
Status: Sedentari moderat 

 

El soter es distribueix principalment per 

Europa meridional, Àfrica del nord i austral 

i una franja al sud d’Àsia que arriba a 

l’extrem oriental. El gruix de la població 

hiverna a l’Àfrica subsahariana i al sud-est 

asiàtic, tot i que alguns exemplars ho fan a 

la conca mediterrània (Hagemeijer & Blair, 

1997). 

A Espanya cria a bona part de la península i 

a Balears, on es comporta com un au 

estival migradora de llarga distància que 

hiverna al continent veí, a excepció de la 

població balear que és sedentària (Muñoz i 

Blas, 2003).  

A Menorca és un rapinyaire sedentari, amb 

una població moderada (GOB, 2009).  

 

 

 

 

 

 
 
Distribució i abundància relativa a Menorca 
 
El soter té una àmplia distribució per tota 
l’illa, amb observacions durant aquest 
quatre hiverns a la major part dels 
quadrats, a excepció d’alguns del litoral 
(Mapa distribució). Mostra una major 
abundància relativa al centre, i 
significativament major a la meitat nord 

que a la meitat sud (Mapa abundància 
relativa). S’han de destacar per la 
distribució de la seva abundància els 
termes municipals de Ferreries i Es 
Mercadal, i en menor mesura el nord de 
Maó. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Mapa distribució 

soter  
Mapa abundància 

relativa ind/km lineal  
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Població i selecció d’hàbitats a l’hivern 

 
No es disposa ni d’estudis específics sobre 
la població hivernant, ni de suficients 
dades com per quantificar de forma precisa 
la població de soter a l’illa a l’hivern. 
Utilitzant les dades de les parelles 
reproductores a l’any 2009, així com els 
índexs de productivitat i supervivència dels 
joves, i donant per fet que la presència 
d’individus hivernants a l’illa sigui 
insignificant, fet no del tot descartat, 
pensem que la població ha de ser, com a 
mínim, de 250-300 individus. 
Com ja hem comentat, no es té constància 
de la presència d’individus  hivernants 

provinents d’altre poblacions europees. És 
possible que això es pugui produir, però 
pensem que si és així, deu ser de forma 
rara o escassa. 
Fa un ús important de les zones obertes de 
cultius extensius de secà i dels diferents 
mosaics de l’illa (Gràfic selecció d’hàbitat), 
tot i que també utilitza de forma molt 
diversa els altres ambients. A diferència 
d’altres rapinyaires, fa ús de les zones més 
espesses de vegetació com pinars (no tant 
com a l’època reproductora), ullastrar o 
màquies. Freqüenta també els barrancs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gràfic selecció d’hàbitats del soter a l’hivern en funció de 
la seva abundància relativa (ind/km). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conservació i amenaces 

 
UICN: preocupació menor(LC); Libro rojo de las aves 

de España: no avaluada (NE); Llibre vermell dels 
vertebrats de les illes Balears: preocupació menor 

(LC); Catalogació: d’interès especial. 
 

A les Balears, les principals amenaces 
descrites que també afecten la població 

menorquina són la mort per arma de foc, 
les electrocucions a línees elèctriques i la 
col·lisió amb esteses elèctriques (Viada & 
De Pablo, 2009; Adrover, 2010). 
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Àguila peixatera Pandion haliaetus 

Bal.  Àguila peixatera; Cas. Águila pescadora; Ang. Osprey 
Classificació: Ordre Falconiformes; família Pandionidae 
Status: Sedentari rar, migrant rar 

 

L’àguila peixatera està present a totes les 

regions biogràfiques on es diferencien 4 

subespècies (Del Hoyo et al., 1994). Al 

Paleàrtic el gruix de la població es 

distribueix pel nord d’Europa i Rússia, i en 

menor mesura a la Mediterrània –Marroc, 

Algèria, Tunis, Còrsega i a les illes Balears 

(Triay, 2005a). Les poblacions nòrdiques 

són migradores i hivernen a l’Àfrica tropical 

i en menor mesura al sud del continent 

(Thibault, 2001). 

A Espanya, trobem la subespècie haliaetus 

típica del Paleàrtic, que cria als arxipèlags 

de les Balears i Canàries i a les illes 

Chafarines on els adults reproductors són 

bàsicament sedentaris però els joves es 

dispersen (Poole, 1989; Thibault & 

Patrimonio, 1989; Thibault, 2001;  

Triay,2002). A l’hivern es poden observar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exemplars nòrdics a Andalusia, a la 

Comunitat Valenciana i a Extremadura 

(Casado i Muriel, 2008). 

A Menorca és un rapinyaire sedentari amb 

una població rara. A l’hivern ens visita 

algun exemplar de forma aïllada (GOB, 

2009). 

 
Distribució a l’hivern  
 

S’han trobat tres àrees principals d’ús per a 

l’àguila peixatera a l’hivern: la zona nord, 

des de les illes Bledes fins a la Mola de 

Fornells, incloent Cavalleria, la zona de 

Lluriac, Tirant i Tramuntana, la badia de 

Fornells i Son Saura del nord; una segona a 

la zona del parc natural, s’Albufera des 

Grau, les salines d’Addaia i algunes 

localitats interiors i de costa; i una tercera 

a la zona central de la costa sud, des de 

Trebalúger fins Son Bou, incloent el Prat 

(Mapa distribució). Estudis més específics 

amb radioemissor durant els anys 2002 i 

2003 apuntaven una quarta àrea important 

a la meitat septentrional de l’illa, 

l’anomenada zona nord-est, que abraçava 

principalment l’àrea de la Vall (Triay, 2007).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sembla ser que el nord de l’illa és utilitzat 
per l’espècie molt més que el sud durant 
l’hivern. En aquesta època, les zones 
d’aigües tranquil·les són les més  
freqüentades. Les més importants són: 
s’Albufera des Grau, el port d’Addaia, tota 

 

 
Mapa distribució 

àguila peixatera 
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la badia de Fornells, el port de Sa Nitja, Son 
Saura del Nord, les basses de Lluriac, les 
salines d’Addaia, el torrent de la Vall i el de 
Trebalúger. També pesca al litoral, però 

molt menys que a l’època de cria, on 
aquesta és la principal zona de campeig.  
  
 

 
Població a l’hivern 

 
La població hivernant a Menorca és més 
reduïda que a l’època de cria i estaria entre 
els 10 i els 15 exemplars.  
No tota la població menorquina fa l’hivern 
aquí. Fins fa poc es pensava que això 
succeïa tan sols amb els joves, però sembla 
ser que alguns adults, possiblement en 
funció de l’èxit reproductiu d’aquell any, 
també l’abandonen (Triay, 2007). 
No es té constància que hi hagi individus 
hivernants de poblacions de fora de 

Menorca, tot i que és possible que algun 
ho faci de forma aïllada. Sí que s’ha 
observat això a la veïna Mallorca, on el 
seguiment via satèl·lit d’una peixatera 
sueca va mostrar la seva hivernada a 
aquesta illa durant dos anys consecutius 
(Muñoz, 2009). Se sap que algun exemplar 
jove de la població mallorquina visita l’illa a 
l’hivern de forma puntual en els seus 
moviments dispersius. 

 
Conservació i amenaces 

 
UICN: preocupació menor(LC); Libro rojo de las aves 

de España: en perill crític (CR); Llibre vermell dels 
vertebrats de les illes Balears: en perill crític (CR); 

Catalogació: vulnerable. 
 

La destrucció i degradació de l’hàbitat 
litoral ha suposat la pèrdua de zones de 
cria per a l’espècie (Viada, 2006). Tampoc 
sembla contribuir la presència humana a 
prop de les zones de cria. 
L’electrocució s’ha identificat com la causa 
més important de mort no natural a 
Menorca, havent-ne nou exemplars 

electrocutats entre el 1995 i el 2005 (Triay, 
2005b). Gavines i corbs també són una 
amenaça per les molèsties que generen als 
reproductors a les zones de nidificació. La 
conservació de les zones humides i litorals 
esmentades a la distribució, com a 
principals fonts d’aliment, i la presència 
d’àrees tranquil·les per descansar, poden 
afavorir i molt la conservació de la població 
menorquina d’àguila peixatera (Triay, 
2005b).
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Xòric Falco tinnunculus 

Bal.  Xoriguer; Cas. Cernícalo vulgar; Ang. Kestrel 
Classificació: Ordre Falconiformes; família Falconidae 
Status: Sedentari moderat, hivernant moderat, migrant moderat 

 
El xòric és una espècie politípica que ocupa 
gran part d’Àfrica, Àsia i Europa, on es 
descriuen onze subespècies. A Europa té 
un patró migratori variat. Les poblacions 
nòrdiques d’Escandinàvia i Rússia són 
migradores i les poblacions d’Europa 
central i mediterrània són bàsicament 
sedentàries (Del Hoyo et al., 1994). 
A Espanya està ben distribuïda per tota la 
península i els dos arxipèlags. La 
subespècie tinnunculus cria a la península i 
Balears, la canariensis o fa a les illes 
centrals i occidentals de Canàries, i la 
dacotiae a la resta de l’arxipèlag canari 
(Martínez, 2003). A l’hivern i als passos 
migratoris es presenten a la península 
individus del nord i centre d’Europa 
(Village, 1990).  
A Menorca es pot observar tot l’any, amb 
una població sedentària nidificant 
moderada, que es veu incrementada tant 
als passos migratoris com a l’hivern (GOB, 

2009). Alguns ornitòlegs no consideren que 
hagi una hivernada moderada, sinó més bé 
escassa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Distribució  i abundància relativa a l’hivern  
 
El xòric és un rapinyaire molt ben distribuït 
a l’hivern per tota l’illa, situació que també 
s’observa a altres èpoques de l’any (Mapa 
distribució). S’ha detectat al 93% dels 
quadrats UTM 5x5km prospectats, tan sols 
faltant a tres quadrats amb poca superfície 
terrestre de la costa sud on, segurament, la 

seva presència també sigui habitual a 
l’hivern. Les majors abundàncies a l’illa 
s’observen als espais oberts de Ciutadella, 
Es Mercadal, el quadrant sud-est i el nord 
de Maó (Mapa abundància relativa). 
Aquestes presenten el seu índex més baix a 
les masses forestals. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Mapa distribució 

xòric 
 Mapa abundància 

relativa ind/km lineal  
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Població a l’hivern 

 
El xòric és el rapinyaire més abundant a 
l’hivern. No se sap amb exactitud el 
nombre aproximat d’individus d’aquesta 
població, però se la considera moderada, 
donada l’alta quantitat d’observacions que 
s’han fet durant aquest atles a cada 
quadrat UTM 5x5km. 
La possibilitat que alguns individus 
hivernants a l’illa pertanyin a poblacions 
europees existeix, tot i que no s’ha pogut 
demostrar, i crea controvèrsia entre els 
ornitòlegs. Alguns opinen que això és més 
que probable donat l’alt nombre 

d’observacions en comparació a l’època 
estival i les diferencies morfològiques que 
s’observen entre els individus. D’altres 
creuen que aquesta diferència en 
l’abundància bé determinada per l’alta 
productivitat de l’espècie, augmentant la 
població a l’hivern per la presència dels 
joves de l’any (productivitat aproximada a 
l’illa: 3 o 4 polls / parella). Sí que es coneix, 
gràcies a les recuperacions d’ocells anellats 
al continent europeu, un important pas 
migratori.    

 
 
 
 
 
 

 
Fa ús de la major part dels nínxols ecològics 
de l’illa, a excepció dels boscos. Els cultius 
extensius de secà, les zones de pastura i 
vegetació escassa i els mosaics són els 
ambients on presenten una major 
abundància relativa (Gràfic selecció 
d’hàbitat). També utilitza de forma 
important els barrancs i els penya-segats 
d’interior i marins. 
 
Gràfic selecció d’hàbitats del xòric a l’hivern en funció de 
la seva abundància relativa (ind/km). 

 

 
 
 
Conservació i amenaces 

 
UICN: preocupació menor(LC); Libro rojo de las aves 

de España: no avaluada (NE); Llibre vermell dels 
vertebrats de les illes Balears: preocupació 
menor(LC); Catalogació: d’interès especial. 

 

Algunes de les amenaces que poden influir 
en les poblacions de xòric a Menorca són la 

reforestació natural causada per 
l’abandonament dels cultius tradicionals, la 
caça indiscriminada, l’electrocució a les 
esteses elèctriques i l’acumulació de 
pesticides presents a les seves preses 
(Martínez, 2003). 
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Esmerla Falco columbarius 

Bal.  Esmerla; Cas. Esmerejón; Ang. Merlin 
Classificació: Ordre Falconiformes; família Falconidae 
Status: Hivernant rar, migrant rar 

 
L’esmerla és un rapinyaire que té la seva 
àrea de reproducció al nord d’Europa, les 
illes Britàniques, Islàndia, Àsia central i 
Amèrica del Nord. Les poblacions europees 
són bàsicament migradores i hivernen a 
l’Europa central i meridional. 
A Espanya està considerat com un ocell 
exclusivament hivernant a la península i de 
forma més escassa a Balears. Dues de les 
subespècies reconegudes hivernen al 
territori espanyol: aesalon, que prové de 
les illes Feroe, Britàniques i nord d’Europa, 
i subaesalon, que cria a Islàndia.  
A Menorca se’l considera com un hivernant 
i migrant rar (GOB, 2009). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Situació de l’espècie a Menorca a l’hivern 

 
S’han produït algunes observacions durant 
aquests quatre hiverns, principalment a 
zones obertes, com l’aeroport, i de 
vegades, properes a zones humides, com a 
Lluriac.  
És possible que la seva presència sigui 
major del detectat en el present treball i 

que passi desapercebut, tot i que no 
creiem que el nombre d’individus 
hivernants sigui molt elevat. La seva 
població hivernant es consideraria rara 
però regular. 
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Falcó Falco peregrinus 

Bal.  Falcó; Cas. Halcón común o peregrino; Ang. Peregrine 
Classificació: Ordre Falconiformes; família Falconidae 
Status: Sedentari escàs 

 
 
El falcó és una espècie cosmopolita que 
només falta a la regió Antàrtica. Les millors 
poblacions es troben a les illes del Pacífic 
nord, Australia, la península Ibèrica i les 
illes Britàniques. Es coneixen 19 
subespècies. La brookei és la que viu a la 
Mediterrània i arriba fins el Caucas (Del 
Hoyo et al., 1994).  
A Espanya cria àmpliament per tota la 
península i les illes Balears on està 
considerat sedentari, tot i que els joves fan 
petits moviments dispersius. A l’hivern 
arriben exemplars de les poblacions del 
nord d’Europa (Del Hoyo et al., 1994; Wink 
& Seibold, 1996; Amengual et al., 2000).   
A Menorca trobem una població 
sedentària nidificant escassa (GOB, 2009). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Distribució  a l’hivern  
 
El falcó ha estat detectat al 63% dels 
quadrats UTM 5x5km prospectats, 
mancant observacions únicament a dues 
àrees: l’àrea del centre oest de l’illa i la 
part central del llevant (mapa distribució). 
Donada la seva àmplia distribució, i 
l’existència d’hàbitats adequats per 
l’espècie en aquestes zones, és més que 
probable que també les utilitzi a l’hivern.  
La major part de les observacions s’han 
produït a la costa, a rocams i penya-segats 
d’interior o als barrancs   

 
 
 
 
 

 
 

Població i tendència a l’hivern 

 
No s’ha comprovat la presència d’individus 
hivernants provinents de fora l’illa, encara 
que podria ser que alguns exemplars 
hivernessin a ca nostra de forma reduïda. 
La població menorquina es considera 
eminentment sedentària, tot i que no es 
pot descartar que alguns individus, 
especialment els joves, abandonin l’illa a 

l’hivern. La població hivernant, no s’ha 
quantificat, donada la manca d’informació. 
Sí que se sap que al 2005, la població 
reproductora es va estimar en unes 40-45 
parelles (GOB, 2005a).  
A la població europea s’observa una 
tendència positiva a gairebé tots els països 
(Birdlife International, 2004). A les Balears 

 

 
Mapa distribució 

falcó 
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també s’ha indicat un increment 
poblacional sedentària des de les primeres 
estimes als anys 70 i 80 (Muntaner, 2009). 

A Menorca es desconeix la tendència 
poblacional de l’espècie. 

 
 
Conservació i amenaces 

 
UICN: preocupació menor(LC); Libro rojo de las aves 

de España: no avaluada (NE); Llibre vermell dels 
vertebrats de les illes Balears: preocupació 
menor(LC); Catalogació: d’interès especial. 

 
Les principals amenaces que pateix el falcó 
a les Balears són la caça il·legal amb 

escopeta (Parpal, 2005) i la col·lisió amb 
esteses elèctriques, essent aquestes les 
principals causes de mort no natural 
(Viada, 2006). L’espoliació de nius, ha sigut 
sempre una amenaça important per a 
l’espècie. 
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Rascló Rallus aquaticus 

Bal.  Rascló; Cas. Rascón europeo; Ang. Water Rail 
Classificació: Ordre Gruiformes; família Rallidae 
Status: Sedentari escàs 

 
El rascló és una espècie politípica de 
distribució Paleàrtica àmpliament estesa 
per gran part d’Europa i la part central 
d’Àsia fins al Japó. Les poblacions més 
septentrionals són migrants i hivernen a les 
illes Britàniques, països de la Mediterrània i 
nord d’Àfrica. Les poblacions més 
meridionals són sedentàries (Cramp & 
Simmons, 1980). A Europa trobem la 
subespècie nominal (Del Hoyo et al., 1996).  
A Espanya la seva distribució ve 
condicionada per la presència de zones 
humides i cursos fluvials. La trobem per 
bona part de la península i Balears (Pombo, 
2003). La península Ibèrica és la destinació 
de bona part de les poblacions del nord i 
est d’Europa (Cramp & Simmons, 1980). 
A Menorca està considerat com una 
espècie estrictament sedentària nidificant 
escassa (GOB, 2009), donat que mai s’ha 

pogut detectar la presència d’hivernants o 
migrants de fora de l’illa.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Distribució  a l’hivern  
 
El rascló és una espècie que a Menorca 
està lligada als ambients aquàtics amb 
abundant cobertura vegetal, tot i que 
també s’ha observat a ambients salobres 
com les salines d’Addaia (De Pablo, com. 
per.) o les de Fornells, fet aquest més 
estrany. 
Les seves localitats principals són els prats 
de Son Bou, de Son Saura del Sud i de Son 
Saura del Nord, amb una cobertura de 
canyissar àmplia. També es troba de forma 
menys nombrosa a les zones de canyissar i 
tamarigar de s’Albufera des Grau i de les 
basses de Lluriac. Està present a les parts 
de vegetació més espesses dels torrents, 

com els de Cala Galdana, Trebalúger o 
Cala’n Porter, i a petites zones humides 
d’interior, de poca fondària i bona 
cobertura vegetal, principalment tamarells 
(mapa distribució). 

 
 
 
 

 
Població i tendència a l’hivern 

 
Tot i que la població mundial sembla que 
està estable (Birdlife International, 2004), 

la població espanyola marca una tendència 
aparentment regressiva (Pombo, 2003). A 

 

 
Mapa distribució 

rascló 
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Menorca, no tenim dades rigoroses sobre 
la població, fet que ens impedeix conèixer 
la seva tendència. Tan sols comptem amb 
una estima de la població reproductora al 
Parc Natural de s’Albufera des Grau al 
2010, establerta en 6 o 7 parelles (Méndez, 
2010a).  
Els resultats dels recomptes hivernals a les 
principals zones humides de l’illa (1987-
2011), tot i que els presentem (Gràfic 1), 

creiem que segons els anys, no són un 
reflex real de la població i poden estar 
infravalorats, donat la dificultat de detecció 
d’aquesta espècie. El que sí que 
reflecteixen és una presència regular a 
totes les zones humides amb vegetació. Als 
quatre darrers hiverns, els recomptes s’han 
optimitzat pel present atles, mostrant un 
major nombre d’individus que els anys 
anteriors. 

 
 
 
 
 

Gràfic 1. Nombre d’individus als recomptes hivernals a les principals zones humides (1987-2011). 
 
Conservació i amenaces 

 
UICN: preocupació menor(LC); Libro rojo de las aves 

de España: no avaluada (NE); Llibre vermell dels 
vertebrats de les illes Balears: preocupació 

menor(LC); Catalogació: d’especial protecció (Illes 
Balears). 

 

El principal problema per a l’espècie és la 
pèrdua d’hàbitat per la desaparició de 
zones humides, com a conseqüència de 
canalitzacions, drenatges o destruccions 
 

directes d’hàbitat (Pombo, 2003).  
A Menorca, els drenatges que pateixen Son 
Saura del Sud i Son Bou, i la pressió 
humana sobre aquesta darrera localitat, 
poden afectar-la considerablement, 
donada la importància d’aquestes dues 
localitats. La neteja de voreres de torrents 
a l’època de cria i la depredació d’ous i 
polls per part dels moixos, són també 
amenaces directes. 

 
 
 
 
 
 
 

 

0

5

10

15

20

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

Nº indiv.



Atles dels Ocells de Menorca a l’Hivern 2007-2011 
 

193 
 

Rasclet pintat Porzana porzana 

Bal.  Rasclet pintat; Cas. Polluela pintoja; Ang. Spooted Crake 
Classificació: Ordre Gruiformes; família Rallidae  
Status: Hivernant escàs, migrant escàs 

 
 
El rasclet pintat està distribuït per bona 
part del continent eurasiàtic, a excepció de 
les àrees més septentrionals. Es tracta 
d’una espècie migradora, amb una àrea 
d’hivernada bastant àmplia que va des dels 
països mediterranis fins l’Orient Mitjà i el 
mar Caspi, i l’Àfrica tropical. 
A Espanya es reprodueix de forma 
localitzada i molt escassa a la península,  
 
 
 

essent més habitual als passos migratoris i 
a l’hivern. A Balears és un hivernant escàs, i 
a Canàries, accidental.  
A Menorca és un ocell escàs a l’hivern i 
durant els passos migratoris (GOB, 2009).  
 
 
 
 
 
 
 

Situació de l’espècie a Menorca a l’hivern 

 
El rasclet pintat és una espècie lligada als 
ambients aquàtics amb bona cobertura 
vegetal palustre,  de costums introvertits 
que dificulten la seva detecció. Durant el 
present atles tan sols s’ha detectat un 
exemplar al torrent de Cala’n Porter. És  
possible, però, que alguns individus facin 

l’hivern a altres zones humides com Son 
Bou, Son Saura del Nord i Son Saura del 
Sud. El seu estatus com a hivernant a l’illa 
es desconeix amb certesa, tot i que es 
considera com un hivernant escàs. 
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Polla d’aigua Gallinula chloropus 

Bal.  Polla d’aigua; Cas. Gallineta común; Ang. Moorhen 
Classificació: Ordre Gruiformes; família Rallidae 
Status: Sedentari moderat, migrant moderat 

 
La polla d’aigua és una espècie politípica 
present a quasi totes les regions 
biogràfiques. Es troba a la pràctica totalitat 
del continent europeu, essent migradora a 
les zones més septentrionals i sedentària a 
les més meridionals. Al Paleàrtic occidental 
trobem la subespècie chloropus (Del Hoyo 
et al., 1996).  
A Espanya és una espècie molt estesa per 
la península i els dos arxipèlags (Serrano i 
Garcia, 2003). Arriben regularment 
exemplars del nord d’Europa durant els 
passos migratoris i l’hivern (Serrano & 
García, 2003). 
A Menorca és una espècie sedentària 
nidificant moderada, amb un pas migratori 

també moderat (GOB, 2009). Es desconeix 
la presència d’individus hivernants a l’illa.  
 

 
 
 
 
 

 
Distribució  a l’hivern  
 
La polla d’aigua a Menorca està present a 
totes les zones humides, grans i petites, 
naturals o artificials, amb una mínima 
cobertura vegetal a les voreres per 
amagar-se. Moderada a les grans zones 
humides d’aigua dolça o semidolça com 
s’Albufera des Grau, Morella, Son Saura del 
Nord, Lluriac, Son Saura del Sud i Son Bou; i 
més escassa a les salobres com les salines 
d’Addaia o Fornells. També té una 
important presència als acabaments i 
zones intermèdies de torrents com el de 
Sant Joan a Maó, i a les petites basses, tant 
naturals com artificials. Utilitza també 
algunes depuradores amb vegetació a les 
voreres, com l’antiga de Ferreries on a 
l’hivern 2010-11 es van comptabilitzar 12 
exemplars (J. Méndez, com. per.), i els 
canals de drenatge. La seva distribució a 

l’illa és molt àmplia en funció de zones 
humides naturals o artificials (mapa 
distribució). Manca al ponent i el sud-est 
de l’illa, zones més seques i amb menys 
presència de torrents o altres ambients 
humits. No s’ha observat durant aquest 
treball al torrent de la Vall, tot i que la seva 
presència amb anys anteriors sí que està 
documentada.   
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Població i tendència a l’hivern 

 
Es desconeixen les tendències  rigoroses de 
l’espècie a nivell continental i nacional. Es 
fa molt difícil quantificar la població 
d’aquesta espècie ja que molts d’individus 
es reparteixen de forma fragmentada per 
nuclis de mides petites. 
L’any 2010, la població reproductora del 
Parc Natural de s’Albufera des Grau va ser 
quantificada en un mínim de 25 i 29 
parelles  (Méndez, 2010a).  
Les poblacions més nombroses segons els 
recomptes hivernals (1987-2011) es troben 

als Prats de Son Bou, Son Saura del Nord i 
Son Saura del Sud, així com a les basses de 
Lluriac i els seus voltants. 
En aquests recomptes, el nombre 
d’individus fluctua segons els anys, 
possiblement a causa de la qualitat de les 
dades i la detectabilitat de l’espècie (Gràfic 
1). Segons aquestes dades, la població no 
presentaria una tendència significativa i es 
mantindria estable, i moderada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gràfic 1. Nombre d’individus als recomptes hivernals  a les principals zones humides (1987-2011). 
 
 
Conservació i amenaces 

 
UICN: preocupació menor(LC); Libro rojo de las aves 

de España: no avaluada (NE); Llibre vermell dels 
vertebrats de les illes Balears: preocupació 

menor(LC); Catalogació: d’especial protecció (Illes 
Balears). 

 

La polla d’aigua es pot veure afectada per 
la caça i les alteracions de la vegetació de 

les zones humides, tot i que és una espècie 
molt adaptable i que colonitza amb facilitat 
nous llocs (Serrano & García, 2003).  
A Menorca, la neteja de voreres de 
torrents a l’època de cria i la depredació 
d’ous i polls per part dels moixos, són 
amenaces directes per a l’espècie.  
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Gall faver Porphyrio porphyrio 

Bal.  Gall faver; Cas.  Calamón común; Ang. Purple Gallinule 
Classificació: Ordre Gruiformes; família Rallidae 
Status: Sedentari escàs  
 
El gall faver té una distribució bastant 
extensa per zones humides de la 
Mediterrània, gran part de les regions 
Etiòpica, Oriental i Oceànica. Entorn de la 
Mediterrània hi trobem la subespècie 
nominal des del sud de França i el centre i 
sud de la península Ibèrica fins al Magrib, i 
a les illes Balears i Sardenya. Té una 
tendència marcadament sedentària i 
colonitzadora (Del Hoyo et al., 1996; 
Hagemeijer & Blair, 1997).  
A Espanya cria a la conca del Guadalquivir, 
les zones humides de la costa 
Mediterrània, algunes zones humides 
d’interior i Balears (Molina, 2003a). 
A Menorca es va donar com a extingit a 
mitjans del segle passat. A finals dels anys 
90 es va tornar a detectar al prat de Son 

Bou. Actualment es considera un ocell 
sedentari nidificant escàs (GOB, 2009).  
 

 
 
 
 
 
 

 
Distribució  a l’hivern  
 
El gall faver és una espècie molt lligada a 
les zones humides de l’illa poc fondes amb 
presència de canyet (Phragmites australis) i 
bova (Typha spp.) de les quals s’alimenta.  
Si en un principi es va detectar al Prat de 
Son Bou, en els darrers anys ha anat 
conquerint totes les zones humides amb 
més o menys proporció d’hàbitat potencial. 
En aquest moment el trobem distribuït per 
les principals zones humides d’aigua dolça 
o semidolça: Son Bou, Son Saura del Nord, 
Son Saura del Sud, s’Albufera i Lluriac; i 
alguns acabaments de torrent com el de la 
Vall o el de Cala’n Porter (Mapa 

distribució). No es descarta la seva 
presència als torrents d’Algendar i 
Trebalúger. 

 
 
 
 

 
Població i tendència a l’hivern 

 
No es coneix amb exactitud el nombre 
d’individus que conformen la població 
menorquina, per a la qual tan sols es 
compta amb una estima de la població 
reproductora de s’Albufera d’un mínim de 
4 o 5 parelles per l’any 2010 (Méndez, 

2010a), que no és ni de bon tros de les més 
importants de l’illa.  
Les localitats amb una major abundància es 
troben a Son Saura del Nord, Son Bou i Son 
Saura del Sud, on la seva presència es 
bastant important. Per a les basses de 
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Lluriac s’estima una població mínima de 3 
o 4 parelles. No es tenen dades dels 
torrents, tot i que aquesta és més reduïda. 
Amb les dades actuals, és molt probable 
que la població a l’illa sobrepassi els 100 
individus, i se situï entre un mínim de 110-
150 individus. 
Els resultats dels recomptes hivernals a les 
principals zones humides de l’illa (1987-

2011) mostren un augment progressiu del 
nombre d’individus, i una tendència 
significativament positiva (rho= 0,924; n= 
25; P<0,0001). Aquesta tendència als prats 
sembla haver-se pogut estabilitzar als 
darrers anys, fet que li hauria fet conquerir 
altres zones com els torrents, de recent 
ocupació (J. Méndez, com. per.).  

 
 
 
 
 
 

Gràfic 1. Nombre d’individus i tendència lineal als recomptes hivernals a les principals zones humides (1987-2011). 
 
Conservació i amenaces 

 
UICN: preocupació menor(LC); Libro rojo de las aves 

de España: preocupació menor(LC); Llibre vermell 
dels vertebrats de les illes Balears: vulnerable (VU); 

Catalogació: d’interès especial. 
 

Actualment sembla no tenir problemes de 
conservació, tot i que la desaparició de 

zones humides pot limitar els seus hàbitat 
potencials.  
Antigament, i segons les referències 
històriques, desaparegué de Menorca com 
a conseqüència de la pressió cinegètica i 
per l’alteració dels seus hàbitats (Corró, 
2010).  
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Fotja Fulica atra 

Bal.  Fotja; Cas.  Focha común; Ang. Coot 
Classificació: Ordre Gruiformes; família Rallidae 
Status: Sedentari moderat, migrant abundant, hivernant abundant 

 
La fotja és una espècie politípica que es 
distribueix per la major part d’Europa, el 
nord d’Àfrica, l’Índia i les grans illes 
d’Oceania. A Europa presenta diferents 
patrons migratoris, hivernant les 
poblacions més nòrdiques al sud d’Europa i 
nord d’Àfrica, migradores parcials al centre 
i sedentàries al sud del continent on fan 
moviments de certa envergadura davant 
condicions meteorològiques adverses o 
manca d’aliment (Del Hoyo et al., 1996). 
A Espanya està present com a 
reproductora a nombroses localitats i als 
dos arxipèlags. Es denota un important pas 
migratori i una arribada d’individus del 
nord del continent a l’hivern. Al territori 

espanyol hi trobem la subespècie atra. 
(Ramírez, 2003b). 
A Menorca és una espècie sedentària 
moderada nidificant, i un hivernant i 
migrant abundant (GOB, 2009). 
 

 
 
 
 

 

Distribució  a l’hivern  
 
La fotja és una espècie eminentment 
aquàtica, present a la major part de les 
zones humides naturals i artificials, 
principalment d’aigua dolça, però també 
salobre com les Salines d’Addaia (Mapa 
distribució). La trobem a totes les zones 
humides importants: s’Albufera, Morella, 
les Salines d’Addaia, Son Saura del Nord, 
Lluriac, Son Saura del Sud i Son Bou, 
mancant tan sols observacions els darrers 
anys a les salines de Fornells, com a 
conseqüència probablement de la manca 
d’aliment. També ocupa petites zones 
humides naturals i artificials, i la pràctica 

totalitat d’acabament de torrents. 
Aquestes localitats són les mateixes que 
ocupa a l’època reproductora. 

 
 
 
 

 

Població i tendència a l’hivern 

 
La població hivernant de fotja no es fàcil  
de quantificar, donada la seva àmplia 
distribució i fluctuació interanual (Gràfic 1). 
Segons els recomptes hivernals a les 
principals zones humides de l’illa (1987-
2011), s’han produït oscil·lacions 
importants als darrers 25 anys, des dels 
2.287 individus del 1989 fins als 292 del 
1996. La mitjana d’individus per any, 

segons aquest recompte, se situa en 991 
ind/any (s’ha obviat l’any 1988 per no 
disposar de les dades). Pel que fa als 
darrers deu anys, la mitjana d’individus per 
any és superior, situant-se en 1169.3 
ind/any. La població hivernant a les 
principals zones humides de l’illa, el que 
representaria més del 90% de la població 
total d’aquesta, s’estimaria al voltant dels 
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1.000 individus de mitjana pels darrers 25 
anys. 

No s’observa una tendència significativa 
per a l’espècie en aquest període. 
 
 

 

 
 
 
 

Gràfic 1. Nombre d’individus  als recomptes a les principals zones humides (1987-2011). * Manquen les dades. 
 

La principal zona d’hivernada la trobem a 
s’Albufera, única localitat on podrien parlar 
d’una hivernada abundant. També són 
importants, amb major o menor 
protagonisme segons els anys, les basses 
de Lluriac i les Salines d’Addaia, amb una 
hivernada moderada. Hem de destacar que 
l’hivernada a l’illa durant la dècada dels 

setanta era molt superior a l’actual, 
arribant a registres per damunt dels 6.000 
individus a s’Albufera des Grau (Gràfic 2). 
Problemes cinegètics i de salinitat 
d’aquesta localitat, entre d’altres, poden 
ser els causants d’aquesta baixada dràstica 
en les poblacions hivernants de fotges a 
Menorca a partir dels anys 80. 

 
 
 
 
 
 
 
Gràfic 2. Nombre d’individus acumulats a les principals localitat d’hivernada: s’Albufera des Grau, Lluriac i les salines d’Addaia 
(1974-2011). 
 

Conservació i amenaces 

 
UICN: preocupació menor(LC); Libro rojo de las aves 

de España: no avaluada (NE); Llibre vermell dels 
vertebrats de les illes Balears: preocupació 

menor(LC); Catalogació: no catalogada. 
 

La fotja es pot veure afectada directament 
per la caça i per tots els factors que es 
tradueixin en la pèrdua o alteració de la 
vegetació emergent i submergida, així com 
la dessecació, canalització, eutrofització i/o 

contaminació de les aigües (Ramírez, 
2003b). 
A Menorca, les alteracions que pugui patir 
s’Albufera des Grau, com a principal 
localitat d’hivernada, en els seus nivells 
hídrics i de salinitat, poden influir, i molt, 
en el nombre d’individus que hivernin a 
l’illa, i en les poblacions sedentàries 
d’aquesta espècie. 
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Grua Grus grus 

Bal.  Grua; Cas.  Grulla común; Ang. Crane 
Classificació: Ordre Gruiformes; família Gruidae 
Status: Hivernant escàs, migrant escàs  
 

Les àrees de reproducció de la grua se 
estenen per una àmplia franja d’Europa i el 
centre i nord-est d’Àsia, amb alguns petits 
nuclis a Europa sud-oriental i al voltant dels 
mars Caspi i Negre. A l’hivern es desplacen 
als països del sud-oest europeu (Espanya, 
Portugal i sud de França), al nord i est 
d’Àfrica i a l’Àsia meridional (Cramp & 
Simmons, 1980; Del Hoyo et al., 1996). 
A Espanya es va extingir com a 
reproductora fa poc més d’un segle, essent 
ara la principal destinació de tot el 
Paleàrtic occidental per a les grues 
europees, principalment Toledo, Córdoba, 
Càceres i Badajoz. També es produeix un 
important pas migratori (Prieta & Del 
Moral, 2008). 

A Menorca es considera un hivernant i 
migrant escàs, tot i que la població 
migradora és bastant superior a l’hivernant 
(GOB, 2009).   

 
 
 
 
 
 

 

Distribució  i població a l’hivern  
 

La major part de les observacions 
corresponen a individus solitaris o petits 
grups variables quant al nombre. El grup 
més important es va observar l’hivern 
2010-11 en diverses ocasions pels voltants 
del terme municipal de Maó, i el formaven 
30 individus. 
En aquesta època freqüenten zones de 
conreu com els de sa boval a Maó, de 
tramuntana a Es mercadal o del centre sud 
de Ciutadella. També visiten zones 
pedregoses o d’escassa vegetació de la 
costa, i algunes zones humides i els seus 
voltants, com les de s’Albufera, Lluriac o 
Son Bou. D’entre les localitats on s’han fet 
observacions durant el present atles 
destaca l’aeroport, on la presència puntual 
de grues a l’hivern és bastant regular.  
Sembla ser que la mobilitat que presenten 
durant l’hivern és bastant important 

segons les diferents observacions fetes 
durant aquest atles d’un mateix grup 
hivernal. Aquestes segurament vénen 
marcades per la disponibilitat  
d’alimentació i d’àrees de descans, i les 
molèsties a les quals siguin sotmeses.  
La població sembla ser regular i escassa.  
 
Conservació i amenaces 

 
Catalogació: de interès especial. 

 

La principal amenaça per a l’espècie és la 
degradació de les seves àrees de cria al 
continent. A nivell local, l’alteració de les  
seves zones d’alimentació i descans a 
l’hivern o la persecució per part dels 
agricultors. 
 

 

 

 

 

Mapa distribució 

grua 
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Sebel·lí Burhinus oedicnemus 

Bal.  Sebel·lí; Cas.  Alcaraván común; Ang. Stone curlew 
Classificació: Ordre Charadriiformes, família Burhinidae 
Status: Sedentari moderat  
 
El sebel·lí té la seva àrea de distribució a 
una àmplia franja del sud del Paleàrtic, des 
de Gran Bretanya i Mauritània per l’oest, 
fins Àsia central i oriental per l’est. La 
subespècie nominal ocupa el sud d’Europa, 
tot i que les poblacions de les grans illes de 
la Mediterrània, incloses les Balears, 
s’assignen a la subespècie saharae que 
també habita al nord d’Àfrica, Grècia i 
Turquia. A Europa es tracta d’una espècie 
majoritàriament estival, exceptuant les 
poblacions insulars, que hiverna a la 
península Ibèrica, el nord d’Àfrica i el sud 
del Sàhara (De Juana et al., 2003). 
A Espanya cria a una àmplia zona 
d’influència Mediterrània, Balears i 
Canàries. A les dues subespècies 
anteriorment mencionades li hem d’afegir 
dues més a l’arxipèlag canari insularum i 
distinctus. A l’hivern arriben a la península 

individus provinents com a mínim de 
França, Gran Bretanya i Holanda (De Juana 
et al., 2003). 
A Menorca és un limícola sedentari de 
caràcter moderat (GOB, 2009).  
 

 
 
 
 
 
 

 
Distribució a l’hivern 

 
El sebel·lí és el limícola més àmpliament 
distribuït a Menorca. Durant les feines de 
camp del present atles s’ha detectat al 
100% dels quadrats UTM 5x5km 
prospectats. 
La seva presència està relacionada amb 
ambients agrícoles arbrats o sense gaire 
cobertura, espais oberts amb molta o 
escassa vegetació i les zones litoral rocoses 
i arenoses. També s’ha detectat al voltant 
dels nuclis urbans amb presència de petites 
explotacions agràries o hortals, als 

ullastrars poc espessos envoltats d’espais 
oberts, a les zones humides i als carritxars.  

 
 
 
 

 
Població a l’hivern 

 
No disposem d’estudis ni dades 
específiques per quantificar la seva 
població hivernant, però donat l’alt 
nombre d’observacions i la seva àmplia 

distribució,  aquesta l’estimaríem com a 
moderada. 
Existeix poca informació sobre la presència 
o no d’individus hivernants de poblacions 
de fora de l’illa. A Mallorca sí que es 

 

 
Mapa distribució 

sebel·lí 
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considera la presència escassa d’hivernants 
(GOB, 2009), a l’igual que a la península 
(De Juana et al., 2003). Aquí aquest fet no 
s’ha pogut demostrar, tot i que no el 
descartem. 
De dia, es poden observar grups bastant 
nombrosos descansant a prop de la costa, 
a espais oberts de poca vegetació com 
Cavalleria, cala Barril o la Mola de Fornells. 
De nit, quan presenten una major activitat, 
les observacions són d’individus aïllats o 

petits grupets de 2 o 3, tant a l’interior com 
a la costa.  
Durant les feines de prospecció nocturna, 
s’ha detectat una major abundància al 
quadrant sud-est de l’illa i al terme 
municipal de Ciutadella, zones amb una 
major superfície d’espais oberts. 
S’ha indicat una tendència negativa a la 
major part de les poblacions reproductores 
europees (Birdlife International, 2004). A 
Menorca es desconeix per complet la seva 
tendència.     

Conservació i amenaces 

 
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo de las Aves de España: quasi amenaçada (NT); Llibre Vermell dels 
Vertebrats de les Balears: quasi amenaçada (NT); Catalogació: d’interès especial. 
 

A nivell estatal, la caça incontrolada, les pertorbacions a les zones de cria, l’augment d’ús de 
biocides i l’alteració i destrucció de l’hàbitat són les causes d’amenaça principal per a l’espècie 
(RD 439/1990). 
A les illes, arriben als centres de recuperació animals que han col·lidit amb vehicles, esteses o 
cables i enganxats amb fils de pues. Anualment també es detecten casos d’animals abatuts per 
escopeta (COFIB, 2003-2007).  
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Passa-rius gros Charadrius hiaticula 

Bal.  Picaplatges gros; Cas. Chorlitejo grande;  Ang. Ringed Plover 
Classificació: Ordre Charadriiformes; família Charadriidae 
Status: Hivernant rar, migrant moderat 

 
El passa-rius gros es distribueix com a 
reproductor per latituds altes de 
l’hemisferi nord, des d’Amèrica del Nord 
fins a Sibèria. A Europa es localitza a les 
illes Britàniques, el nord de França, 
Islàndia, Escandinàvia i les regions 
Bàltiques. Es tracta d’un au migradora que 
hiverna principalment a les regions sud-
orientals del continent europeu i al nord 
d’Àfrica. Es coneixen diverses subespècies, 
de les quals hiaticula és la que es troba a 
las zones banyades per l’Atlàntic (Cramp & 
Simmons, 1980; Del Hoyo et al., 1996). 
A Espanya no cria, però a l’hivern és 
relativament comú al Cantàbric i menys 
habitual al Mediterrani. Els hivernants són 
individus provinents de l’Europa atlàntica i 

Grenlàndia. També hi ha un notable pas 
migratori especialment a les zones de 
costa. 
A Menorca el passa-rius gran es presenta 
de forma poc nombrosa a l’hivern i més 
moderada als passos migratoris (GOB, 
2009). 
 

 
 
 
 

 
Distribució i població a l’hivern 

 
Durant els darrers quatre hiverns, s’ha 
observat cada any, quasi sempre a les 
Salines de Fornells o la seva badia, i tan 
sols un cop a la bassa des Cos des Síndic, al 
cap de Favàritx (Mapa distribució).  
La presència d’aquesta espècie sembla que 
s’està fent més regular als darrers hiverns, 
tot i que en nombres molt baixos. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Als recomptes hivernals a les principals 
zones humides, tan sols s’observa a les 
salines de Fornells. A partir de l’any 2000, 
aquesta ha sigut més regular, mancant des 
d’aleshores tan sols dos anys (Gràfic 1). 
La seva població hivernant a l’illa la 
continuem considerant com a rara (entre 1 
i 10 individus) i sembla ser que regular. 

  Gràfic 1. Nombre d’individus als recomptes                                          
  hivernals (1987-2011). 
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Passa-rius camanegra Charadrius alexandrinus 
Bal.  Picaplatges camanegre; Cas. Chorlitejo patinegro;  Ang. Kentish Plover 
Classificació: Ordre Charadriiformes; família Charadriidae 
Status: Sedentari escàs, hivernant escàs, migrant escàs 

 
El passa-rius camanegra és una espècie 
politípica de distribució holàrtica, etiòpica i 
neotropical (Cramp, 1983). Cria 
principalment al voltant dels mars 
Mediterrani i Negre. Es coneixen diverses 
subespècies. L’alexandrinus és la que està 
present a Euràsia i nord d’Àfrica. És una 
migradora parcial segons la latitud de les 
poblacions (Wiersma, 1996; Díaz et al, 
1996). 
A Espanya cria al litoral Mediterrani, el 
litoral Atlàntic andalús, alguns punts de la 
costa gallega, algunes localitats d’interior 
d’Andalusia i la Manxa, Balears i Canàries 
(SEO, 2003; Molina, 2009b). La població 
espanyola és bàsicament sedentària. A 
l’hivern arriben individus d’Europa 
occidental i central, com ara França, Països 

Baixos i Alemanya. El pas migratori és poc 
aparent (Wiersma, 1996; Molina, 2009b). 
A Menorca és un sedentari escàs que cria 
de forma reduïda, i que durant l’hivern i els 
passos migratoris veu reforçada la seva 
població de forma escassa (GOB, 2009). 
   

 
 
 
 
 

 
Distribució a l’hivern  

 
A diferència dels altres dos passa-rius, és 
una espècie que a Menorca no se sol 
observar a zones humides d’aigües dolces, 
ni a l’hivern ni a l’època reproductora. 
Durant aquests anys se l’ha detectat de 
forma regular a les salines de Fornells, i 
més puntualment a la bassa des Cos des 
Síndic, al cap de Favàritx. Fins l’any 2003, la 
seva presència també era comuna a les 
salines d’Addaia, fet que coincideix més o 
menys amb l’abandonament d’aquestes 
com a zona de cria (Méndez, com. per.). 
També hi ha alguna observació a principis 
dels noranta a s’Albufera, possiblement 
coincidint amb un índex de salinitat elevat 

d’aquesta. Com fa a l’època reproductora, 
és possible que també faci ús de zones del 
litoral o estanys salins, fet per altra banda 
no observat aquests anys. 

 
 
 
 

 

Població i tendència a l’hivern 

La població hivernant pateix importants 
fluctuacions interanuals (Gràfic 1), tot i que 
manté una presència regular a l’illa. Als 
recomptes hivernals a les principals zones 
humides pel període 1987-2011, s’aprecien 

variacions en el nombre d’individus, 
arribant a màxims de 53 als hiverns de 
1995 i 2004, o essent zero als anys 2006 i 
2010. La mitjana d’individus per any en 
aquest període és de 24,8 ind/any, mentre 

 

 
Mapa distribució  

passa-rius camanegra 
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que a la darrera dècada és de 23 ind/any. 
No s’ha trobat una tendència significativa 
per a l’espècie en aquest període. 
Es considera que part d’aquesta població 
pertany a individus extra insulars, i que la 
resta seria la població sedentària de l’illa. 

Aquests fets no s’han pogut demostrar 
mai, donat que no s’ha fet un seguiment 
rigorós d’aquesta espècie. A la resta de les 
Balears, també s’indica una hivernada 
moderada o escassa (GOB, 2009), a l’igual 
que a la península (Molina, 2009b). 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 1. Nombre d’individus als recomptes hivernals a les principals zones humides (1987-2011). 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 2. Nombre d’individus acumulats a les principals zones d’hivernada: salines d’Addaia i salines de Fornells (1987-2011). 

 

Conservació i amenaces 

UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo de las Aves 
de España: vulnerable (VU); Llibre Vermell del 

Vertebrats de les Balears: vulnerable (VU); 
Catalogació: d’interès especial. 

La principal amenaça per a l’espècie és la 
pèrdua d’hàbitats de cria per l’ocupació 
humana o d’infraestructures, sobretot a la 

costa. Malgrat tot, és una espècie bastant 
tolerant a la presència humana, aprofitant 
estructures com l’aeroport (Figuerola & 
Amat, 2003). A Menorca també s’ha 
observat la depredació dels ous i polls per 
part d’alguns ocells, principalment gavines.
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Xirlot Pluvialis apricaria 

Bal.  Fuell; Cas. Chorlito dorado europeo;  Ang. Golden Plover 
Classificació: Ordre Charadriiformes; família Charadriidae 
Status: Hivernant moderat, migrant moderat 

 
El xirlot té una àrea de cria situada a les 
latituds més altes d’Euràsia (Islàndia, el 
nord de Gran Bretanya, la península 
Escandinava i nord d’Àsia occidental), 
arribant fins i tot a zones properes a l’Àrtic. 
És una espècie migradora, que fa l’hivern a 
regions òptimes d’Europa sud occidental i 
el nord-est d’Àfrica. S’han descrit diverses 
subespècies. 
A Espanya és un au exclusivament 
hivernant i de pas, amb dues subespècies: 
apricaria, present a les illes Britàniques, 
Alemanya, Dinamarca i el sud de la 
península Escandinava, i altifrons, més 
nòrdica, originària d’Islàndia i Europa 
septentrional. Les millors zones 
d’hivernada a la península es troben al 
quadrant sud occidental. Comú a Balears, 
però escassa i irregular a Canàries. 

A Menorca és una espècie de presència 
moderada a l’hivern, amb un pas migratori 
també moderat (GOB, 2009). 
  
  
 

 
 
 
 
 
 

 
Distribució a l’hivern 

 
El xirlot utilitza principalment durant la 
seva hivernada a l’illa zones àrides i 
rocoses properes al litoral i terrenys de 
pastura i/o cultius pobres o en degradació i 
poca cobertura vegetal. És present també, 
en companyia de grups de jues Vanellus 
vanellus, a zones humides i els seus 
voltants o a tanques embassades de 
l’interior. 
Durant les feines de camp del present 
atles, s’han identificat dues àrees 
importants d’ús de grups de xirlots (Mapa 
distribució). Una es troba a la punta nord-
oest de l’illa, al municipi de Ciutadella, al 
voltant de Punta Nati. L’altre es troba al 
quadrant sud-est, entre els nuclis 
poblacionals de San Clement i Sant Lluis i 
les immediacions de l’aeroport. En 
aquestes àrees es presenta en forma de 
grups, amb un nombre d’individus 
variables, que va de les diverses desenes 
fins a més d’un centenar. A les zones 

humides o tanques embassades, la seva 
presència va relacionada amb l’existència 
de grups de jues als quals s’adhereixen, 
normalment grupets poc nombrosos o 
individus aïllats, i a les que segueixen a tot 
arreu. Durant aquest treball s’ha donat 
aquesta circumstància a les tanques 
situades entre el camí de sa Boval i els 
plans de Favàritx, principal localitat 
d’hivernada de les jues, i a les tanques 
embassades de l’interior del Prat de Son 
Bou. No es descarta la seva presència a 
altres zones de l’illa de característiques 
similars a les descrites. 

 
 
 
 

 

 

Mapa Distribució 

xirlot 
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Població i tendència a l’hivern 

 
No es disposa de cap informació rellevant o 
estudi sobre la població hivernant 
d’aquesta espècie a l’illa.  
Sembla ser, per les dades disponibles 
d’aquests quatre anys d’estudi, que a 
l’igual que d’altres espècies de distribució 
nòrdica, les poblacions de xirlot deuen 
fluctuar segons els anys. En cap d’aquest 
anys s’han arribat a comptabilitzar més de 
cens individus, tot i que sí que disposem de 
dades anteriors de grups superiors als 150 

(GOB, 1986-2010a). Això ens fa pensar que 
la població hivernant poc fluctuar 
considerablement entre un any i un altre.  
Les poblacions nidificants del nord 
d’Europa semblen haver experimentat una 
petita baixada a partir de la darrera dècada 
del segle passat, mostrant un tendència 
lleugerament descendent Birdlife 
International, 2004). Es desconeix la 
tendència de les poblacions hivernants a 
Espanya, a l’igual que les de Menorca. 

 
Amenaces i conservació 

 
UICN: no avaluada (NE); Libro rojo de la Aves de 

España: no avaluada (NE); Llibre Vermell dels 
Vertebrats de les Balears: no avaluada (NE); 

Catalogació: d’interès especial. 
 

Les principals amenaces per a l’espècie són 
la caça incontrolada i la pèrdua o alteració 

dels seus hàbitats a les zones de cria, 
sobretot com a conseqüència de la seva 
transformació en regadius.  
A Menorca es desconeixen les possibles 
amenaces específiques sobre la població 
hivernant.
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Xirlot gris Pluvialis squatarola 

Bal.  Fuell gris; Cas. Chorlito gris;  Ang. Grey Plover 
Classificació: Ordre Charadriiformes; família Charadriidae 
Status: Hivernant escàs, migrant escàs 

 
El xirlot gris es distribueix per altes latituds 
de l’hemisferi nord, ocupant ambients de 
tundra durant el període reproductor. És 
una espècie estrictament migradora que 
hiverna a zones temperades i tropicals, fins 
i tot, arribant a l’hemisferi sud. Les 
poblacions de Siberià i nord d’Europa 
hivernen al sud del continent i a l’Àfrica. 
A Espanya és una espècie hivernant 
abundant però dispersa a la península, 
escassa a les Balears i comú a Canàries. 
A Menorca, el xirlot és un hivernant i 
migrant escàs (GOB, 2009).  

 

 
 
 
 
 

 
Distribució i població a l’hivern 

 
El xirlot gris és un limícola molt menys 
abundant que el xirlot Pluvialis apricaria. 
De presència possiblement irregular, a la 
costa i a les zones humides, principalment 
les salines. Probablement el nombre 
d’individus hivernants també deu variar 
segons els anys i, per norma general, no ha 
de ser molt nombrós. 

Durant les feines de camp del present 
atles, tan sols s’han fet dues observacions a 
l’hivern 2010-11, totes dues d’un sol 
exemplar, un a les salines de Fornells i 
l’altre a la costa sud-est d’Es Castell. És  
probable que alguns exemplars passin 
desapercebuts per la línia de costa. 
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Juia Vanellus vanellus 

Bal.  Juia; Cas. Avefría europea;  Ang. Lapwing 
Classificació: Ordre Charadriiformes; família Charadriidae 
Status: Hivernant moderat 

 
La jua és una espècie d’àmplia distribució 
Paleàrtica, que s’estén per Europa, nord 
d’Àfrica i Àsia occidental fins el nord de la 
Xina. Les poblacions del nord i centre 
d’Europa són migradores i hivernen al sud 
del continent o fins i tot més avall segons 
les condicions ambientals. Les poblacions 
del sud del continent mostren un 
comportament sedentari. 
A Espanya cria a algunes localitats 
peninsulars ((Pérez-Aranda & Matute, 
2003). A l’hivern arriba un important 
contingent procedent de les poblacions del 
centre i nord d’Europa que es distribueix 
per bona part de la península i Balears.    

A Menorca és una espècie estrictament 
hivernant, amb una població moderada 
(GOB, 2009) 
 
 

 
 
 
 

 
Distribució a l’hivern 

 
Aquesta bellíssima limícola presenta una 
àmplia distribució a l’illa molt associada als 
ambients aquàtics i als seus voltants, així 
com a les tanques embassades (Mapa 
distribució). Algunes de les seves localitats 
típiques d’hivernada a l’illa són: les basses 
de Lluriac i els seus voltants, Son Bou o els 
plans de Ciutadella, però principalment el 
prat de s’Albufera des Grau i els plans de 
Favàritx. També s’ha observat de forma 
més aïllada o en petits grupets a tanques 
embassades o llaurades de l’interior i la 
costa, així coma a les zones inundades de 
l’interior del barranc d’Algendar. A la nit es 

tornen més actives i amplien les seves 
àrees de distribució al voltant de les zones 
de descans.   

 
 
 
 

 
Població i tendència a l’hivern 
 
Segons els resultats dels recomptes 
hivernals a les principals zones humides de 
l’illa (1987-2011), la població de jues 
presenta importants fluctuacions 
interanuals en funció de la meteorologia i 
la precipitació (Pérez-Aranda & Matute, 
2003), amb sobtoses irrupcions com la de 

l’any 2002 amb 1.301 individus o baixades 
com la de l’any 2010 amb tan sols 20 
(Gràfic 1). Segons aquestes dades, la 
mitjana d’individus per any al conjunt de 
les principals zones humides de l’illa se 
situa en els 312.56 ind/any, bastant similar 

 

 Mapa distribució jua 
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als 341.2 ind/any de mitjana per als darrers 
deu anys.  
L’anàlisi estadístic d’aquestes dades no 
indiquen una tendència significativa pel 

període comprès entre 1989 i 2011, 
segurament com a conseqüència de les 
seves fluctuacions interanuals. 

 

 
 
 
 
 
 

Gràfic 1. Nombre d’individus als recomptes a les principals zones humides de l’illa (1987-2011). 

 
Amenaces i conservació 

 
UICN: no avaluada (NE); Libro rojo de la Aves de 

España: preocupació menor (LC); Llibre Vermell dels 
Vertebrats de les Balears: no avaluada (NE); 

Catalogació: d’interès especial. 
 

Les seves principals amenaces són la 
pèrdua d’hàbitats per dessecació o 
canalització, la intensificació agrícola, la 

pressió del bestiar a les zones de cria, 
depredació per cans o còrvids, les èpoques 
de sequera i la caça incontrolada (Pérez-
Aranda & Matute, 2003). 
Es desconeixen amenaces a Menorca per a 
la població hivernant. 
   

 
 

 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400

1
9

8
9

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

Nº indiv.



Atles dels Ocells de Menorca a l’Hivern 2007-2011 
 

211 
 

Corriol variant Calidris alpina 

Bal.  Corriol variant; Cas. Correlimos común;  Ang. Dunlin 
Classificació: Ordre Charadriiformes; família Scolopacidae 
Status: Hivernant rar, migrant moderat 

 
El corriol variant es distribueix àmpliament 
com a reproductor per Alaska, Canadà, 
Grenlàndia, Islàndia, illes Britàniques, 
alguns punts del centre d’Europa, la 
península Escandinava i Rússia. És una 
espècie migradora que a l’hivern baixa cap 
al sud sense arribar a l’Equador, a zones 
temperades i subtropicals. A Europa 
hiverna a la façana atlàntica i a la conca 
Mediterrània. 
A Espanya hiverna a moltes localitats 
peninsulars, de Balears i Canàries, però de 
forma més abundant al delta de l’Ebre, 
maresmes del Guadalquivir, ries galleges i 
badia de Cadis, on hi podem trobar tres 
subespècies: alpina, distribuïda pel nord 
d’Europa; schinzii, que cria al sud-est de 
Grenlàndia i a illes de l’Atlàntic nord, i 
arctica, que apareix al nord-est de 

Grenlàndia. Més ocasionalment també es 
pot observar la subespècie sakhalina, 
originaria del nord-est siberià.  
A Menorca, el corriol variant es considera 
com un hivernant rar amb un pas migratori 
moderat (GOB, 2009). 
 

 
 
 
 
 

 
Distribució a l’hivern 

 
El corriol variant redueix la seva distribució 
a les salines de Fornells (Salines velles i 
Salines de la Concepció), on sembla ser, 
troba l’única localitat d’hivernada adient, 
fent moviments tant entre les dues salines 
com per les voreres de l’interior de la badia 
(Mapa distribució). 
Crida l’atenció la manca de cites hivernals a 
altres localitats, especialment les salines 
d’Addaia. Aquest fet pot venir determinat 
pels requisits d’alimentació de l’espècie 
(Méndez, obs. per.).  

 
 
 
 
 

 
Població i tendència a l’hivern  
 
Segons els resultats dels recomptes 
hivernals a les principals zones humides de 
l’illa als darrers 30 anys (Gràfic 1), la 
població hivernal del corriol variant en 
aquestes localitats i, possiblement, a tota 
l’illa, és molt reduïda, i amb importants 

fluctuacions donada la seva escassesa. La 
seva presència és més bé regular, tot i que 
manquen observacions als recomptes 
d’alguns anys. Durant aquest període, i per 
aquest recomptes, el màxim d’individus 
censats va ser de 10 l’any 1986. La mitjana 

 

 
Mapa distribució 

corriol variant 
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d’individus per any és de 3.3 ind/any. No 
s’ha fet una anàlisi estadística de la seva 
tendència, però aquesta sembla indicar 

una estabilitat durant el període 1982-2011 
a les salines de Fornells, tot i les seves 
fluctuacions interanuals. 

 
 
 
 
 
Gràfic 1. Nombre d’individus i tendència lineal als recomptes hivernals a les salines de Fornells –Salines de la Concepció i Salines 
velles-  (1982-2011). 
 
Amenaces i conservació 

 
UICN: no avaluada (NE); Libro rojo de la Aves de 

España: no avaluada (NE); Llibre Vermell dels 
Vertebrats de les Balears: no avaluada (NE); 

Catalogació: d’interès especial. 
 

La manca de dades i informació fan molt 
difícil fer una avaluació amb rigor de 
l’estatus d’amenaça.  
Alguns autors (SEO/Birdlife) apunten que la 
principal amenaça per a aquesta espècie és 

l’expansió de plantes aquàtiques invasores 
com ara Spartina anglica, que impedeixen 
el desenvolupament dels organismes dels 
quals s’alimenta. La transformació i 
destrucció dels hàbitats d’hivernada també 
s’entén como una amenaça.  
Es desconeixen possibles amenaces 
concretes per a l’espècie a Menorca. 
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Becassineta Lymnocryptes minimus 

Bal.  Cegall menut; Cas. Agachadiza chica;  Ang. Jack Snipe 
Classificació: Ordre Charadriiformes; família Scolopacidae  
Status: Hivernant escàs, migrant escàs 

 
La becassineta es reprodueix al nord 
d’Europa i a part de l’àrea septentrional 
d’Àsia. Hiverna a sectors meridionals 
d’Àfrica i Àsia, fonamentalment.  
A Espanya és una espècie escassa durant 
les migracions i a l’hivern, distribuïda de 
forma fragmentaria per quasi tot el 
territori, principalment pel nord i l’oest, 
tant a la costa com a l’interior. També està 
present a les Balears. 
A Menorca és un limícola considerat com a 
hivernant escàs, i de pas també escàs 
(GOB, 2009). 
 

 
 
 
 
 
 

Distribució i població a l’hivern 

 
La becassineta és un limícola de 
comportament introvertit i silenciós, i d’un 
plomatge mimètic que la fa molt difícil de 
detectar, especialment al terra o entre la 
vegetació. Acostuma a freqüentar les zones 
humides i els torrents, així com terrenys 
inundats o humits (Ramos, 1994). 
Durant el present atles s’ha observat a les 
zones humides de s’Albufera des Grau, Son 
Saura del Nord i Lluriac, tot i que 
segurament altres localitats com Son Saura 
del Sud, Son Bou o els acabaments d’alguns 
torrents, poden allotjar també alguns 
exemplars hivernants, donada la seva 
similitud  amb les zones on sí s’ha detectat. 
Sembla ser que els seus requisits quant a 
cobertura vegetal de les zones humides és 
variada, donada la diferència de vegetació 
que presenten les tres localitats on s’ha 
observat. 
  

 
 
 
 
 
 
No disposem de cap informació rigorosa o 
estudi que ens doni una estimació de la 
població hivernant a l’illa de becassineta. 
La seva detectabilitat dificulta també la 
seva quantificació. Tot i això pensem que 
aquesta no deu ser molt gran, donada la 
manca de cites que s’han fet al llarg dels 
anys. 

Amenaces i conservació 

 
UICN: no avaluada (NE); Llibre Vermell dels Ocells 
d’Espanya: dades insuficients (DD); Llibre vermells 
dels vertebrats de les Balears: no avaluada (NE). 

Aquesta manca d’informació, com en molts 
altres casos, dificulta fer una avaluació amb 

rigor de l’estatus d’amenaces que aquest 
pateix. S’apunten fonamentalment la 
degradació i destrucció de les zones 
humides, així com la caça il·legal. 

 

 
Mapa Distribució 

becassineta 
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Becassina Gallinago gallinago 

Bal.  Cegall; Cas. Agachadiza común;  Ang. Common Snipe 
Classificació: Ordre Charadriiformes; família Scolopacidae  
Status: Hivernant moderat, migrant moderat 

 
La becassina és una espècie Holàrtica, 
distribuïda a traves de tot Euràsia i Amèrica 
del Nord. Es reconeixen tres subespècies 
(Del Hoyo et al., 1996). Les poblacions 
europees hivernen principalment al sud i 
oest d’Europa i al nord-oest d’Àfrica i 
l’Àfrica subsahariana (Davidson et al. en 
premsa). 
A Espanya apareix durant els passos 
migratoris i a l’hivern a hàbitats favorables 
de la península i Balears, més escassament 
a Canàries. Com a reproductora es troba de 
forma escassa i localitzada al sud 
d’Ourense i alguns punts del Sistema 
Central, principalment a Àvila. La 
subespècie gallinago és la que ocupa  
 

Espanya, a l’igual que el nord i centre 
d’Euràsia (Salvadores et al. 2003).   
A Menorca està considerada com una 
espècie moderada tant a l’hivern com als 
passos migratoris (GOB, 2009). 
 

 
 
 
 
 

Distribució i població a l’hivern 
 

La becassina mostra un comportament 
similar a la becassineta amb un plomatge 
mimètic també, però la seva major 
abundància la fa més visible per als 
observadors. 
A Menorca utilitza a l’hivern la major part 
dels ambients aquàtics tant d’aigua salada 
com d’aigua dolça, permanents i 
temporals. Se l’ha detectat a la major part 
de les zones humides importants: 
s’Albufera, les salines d’Addaia, les de 
Fornells, Son Saura del Nord, Lluriac, Son 
Saura del Sud i Son Bou. També és present 
a les zones embassades d’acabaments de 
torrents com el d’Algendar, a petites 
basses naturals i artificials, com la de Santa 
Mariana i a tanques embassades (Mapa 
distribució). 
 

 

La seva població hivernant a l’illa és difícil 
de quantificar i no disposem d’estudis 
específics. Observacions subjectives fan 
pensar que aquesta seria moderada, amb 
fluctuacions temporals segons els anys com 
indiquen les dades dels recomptes 
hivernals pel període 1988-2011.   

 
 
 
 
 

Amenaces i conservació 
 

UICN: no avaluada (NE); Libro rojo de la Aves de 
España: no avaluada (NE); Llibre Vermell dels 
Vertebrats de les Balears: no avaluada (NE); 

Catalogació: d’interès especial. 

L’amenaça principal és l’alteració i 
destrucció dels hàbitats de cria i 

d’hivernada, així com la caça abusiva a 
l’hivern (Salvadores et al. 2003). 
Es desconeixen amenaces concretes per a 
la població hivernant a Menorca.  

 

 
Mapa distribució 

becassina 
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Cega Scolopax rusticola 

Bal.  Cega; Cas. Chocha perdiz;  Ang. Woodcock 
Classificació: Ordre Charadriiformes; família Scolopacidae  
Status: Hivernant abundant, migrant abundant 
 
La cega és una espècie de distribució 
Paleàrtica, repartida per les àrees 
temperades d’Europa i Àsia. Les poblacions 
d’Europa central i occidental fan l’hivern al 
sud del continent, al nord d’Àfrica i l’Orient 
Mitja (Cramp & Simmons, 1982; Ferrand & 
Gossmann, 1995; Kalchreuter, 1996; 
Hagemeijer & Blair, 1997). 
A Espanya es reprodueix a la franja nord de 
la península, des de Galicia fins a 
Catalunya, on trobem les poblacions més 
meridionals de l’espècie (Cramp & 
Simmons, 1982; Ferrand & Gossmann, 
1995; Kalchreuter, 1996; Hagemeijer & 
Blair, 1997; Onrubia, 2003), al Sistema 
Central i Ibèric, a algunes localitats del 
centre peninsular i a Canàries, on es 
comporta com a sedentària (Onrubia, 
2003). A l’hivern té una distribució més 
àmplia per la península i Balears, 

principalment d’exemplars provinents 
d’Europa central i occidental.  
A Menorca està considerada com una 
hivernant abundant, amb un pas migratori 
també abundant (GOB, 2009). 

 
 
 
 
 
 
 

Distribució a l’hivern 

 
La distribució a l’illa s’ha basat amb la 
informació resultant de les feines de camp 
durant el període 2007-11, i les aportacions 
realitzades per un bon nombre de caçadors 
de tots els municipis (Mapa distribució).  
La cega a Menorca té una distribució a 
l’hivern molt àmplia, abraçant 
pràcticament totes les zones boscoses o 
amb una mínima coberta arborada. 
Manquen registres a alguns quadrats que 
donada la seva coberta vegetal, també 
poden allotjar exemplars d’aquesta espècie 
a l’hivern. 

 
 
 
 
 

Població i tendència a l’hivern 

 
La població hivernant és difícil de 
quantificar i no es disposa d’estudis 
específics. Aquesta, valorada de forma 
subjectiva, i amb aportacions personals de 
ornitòlegs i caçadors, es consideraria 
abundant (més de 1.000), amb importants 
fluctuacions al llarg d’un mateix hivern i 

anuals, condicionades possiblement per les 
variacions estacionàries i anuals de les 
condicions meteorològiques al continent 
europeu. 
Es desconeixen les tendències poblacionals 
actuals de l’espècie tant a les seves àrees 
de cria com d’hivernada.  

 

 
Mapa Distribució 

cega 
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Procedència de la població hivernant a l’illa 

 
A Menorca s’han fet tres recuperacions 
hivernals d’ocells anellats fora del territori 
insular.  
Un ocell anellat un cop finalitzada l’època 
de cria (09/10/96) a Rússia, molt a prop del 
mar Bàltic, va ser recuperat a Ciutadella al 
desembre del mateix any. Això ens fa 
pensar que com a mínim una part de la 
població de cega hivernant a l’illa pertany a 
les poblacions europees més nòrdiques de 
la seva àrea de distribució.  
Un segon ocell que va ser anellat a França, 
a la regió de Loire, en plena època hivernal 
(05/12/05), es va recuperar a Menorca a 
l’hivern següent (07/01/06). Aquestes 
dades indiquen la possibilitat que un hivern 
el fes al sud de França i l’altre a Menorca, 
fet que vindria a donar pes a la idea de 
fluctuacions estacionals i/o anuals de les 
poblacions hivernants a l’illa, sense valorar 
les raons o variants d’aquest 
comportament, que molts autors 
atribueixen, com en altres espècies, a la 

meteorologia, tot i que també podria tenir 
a veure amb una manca de fidelitat a les 
àrees d’hivernada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa de recuperacions hivernals a Menorca de cegues 
anellades fora del territori insular. 

 
Amenaces i conservació 

 
UICN: preocupació menor (LC); Libro rojo de la Aves 

de España: no avaluada (NE); Llibre Vermell dels 
Vertebrats de les Balears: preocupació menor (LC); 

Catalogació: no catalogada. 
 

Com a principals amenaces se citen 
l’alteració i destrucció dels ambients 
forestals on cria, la reducció en la 
disponibilitat d’ambients pastorals on 
s’alimenta a la tardor i l’hivern i la 
sobrepressió cinegètica (Lucio & Sáenz de 
Buruaga, 2000; Onrubia, 2003). Les 
pràctiques silvícoles que afavoreixin la 
diversitat estructural i florística, amb 
tractament per bosquines o rodals de poca 
extensió, que conservin una certa 
cobertura arbustiva, són beneficiosos per 

l’espècie (Lucio & Sáenz de Buruaga, 2000). 
Per altra banda es recomanen controls 
cinegètics específics que tinguin en compte 
el disseny de reserves de caça, el nombre 
de captures , l’adequació de la temporada 
de caça al calendari migratori i plans de 
seguiment a llarg termini (Lucio & Sáenz de 
Buruaga, 2000; Onrubia, 2003). Pesticides, 
fumigacions o tractaments pel bestiar 
podrien afectar la microfauna de la qual 
s’alimenta. 
Moltes d’aquestes mesures de conservació, 
en especials les referents a activitats 
cinegètiques, també es poden tenir en 
compte a Menorca. 

 
 
 

 

Anellat en època de cria n=1       

Anellat a l’hivern  n=1                  

Anellat als passos migratoris n=1 
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Cegall coanegre Limosa limosa 

Bal.  Cegall de mosson; Cas. Aguja colinegra;  Ang. Black-tailed Godwit 
Classificació: Ordre Charadriiformes; família Scolopacidae  
Status: Hivernant escàs, migrant escàs  
 
El cegall coanegre es distribueix com a 
reproductor pel nord, centre i est d’Europa, 
així com pel nord d’Àsia. És una espècie 
migradora que hiverna al sud de les regions 
de cria i a l’Àfrica subsahariana. Es 
reconeixen tres subespècies. 
A Espanya és un ocell fonamentalment 
hivernant, principalment abundant a la 
badia de Cadis, el delta de l’Ebre i les 
maresmes del Guadalquivir. La major part 
dels individus hivernants pertanyen a la  

subespècie limosa, provinent del centre 
d’Europa i Rússia, tot i que també arriba 
algun de la subespècie islandica, originaria 
d’Islàndia, Escòcia i nord de Noruega. 
Esporàdicament ha criat o ho ha intentat a 
algunes localitats peninsulars. A l’estiu es 
pot observar algun individu aïllat.   
A Menorca se la considera com una 
espècie hivernant i migradora escassa 
(GOB, 2009) 

 
 
Situació de l’espècie a l’hivern 

 
Durant aquests quatre hiverns s’ha fet tan 
sols una observació a l’hivern 2007-08, 
d’un exemplar solitari a les basses de 
Lluriac, a principis del mes de febrer, cita 
que podria correspondre a un exemplar 
migrant primerenc, donat que no es va 
observar anteriorment durant l’hivern. 
Als recomptes d’aus aquàtiques i limícoles 
hivernals a les principals zones humides de 
l’illa als darrers 25 anys, tan sols s’ha citat 

dos hiverns, un a les basses de Lluriac i 
l’altre a les salines de Fornells, i també un 
exemplar solitari. 
Totes les dades dels darrers 25 anys de les 
quals disposem, ens fan pensar que a 
l’hivern es tracta més bé d’una espècie rara 
o accidental.    
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Cama-roja roja Tringa totanus 

Bal.  Cama-roja; Cas. Archibebe común;  Ang. Redshank 
Classificació: Ordre Charadriiformes; família Scolopacidae  
Status: Hivernant rar, migrant moderat 

 
El cama-roja roja és una espècie politípica 
de distribució àmplia per tot el Paleàrtic 
occidental. Al continent europeu trobem la 
subespècie nominal, a les illes Britàniques 
la britannica i la robusta a Islàndia i les illes 
Feroès (Hale, 1971; Cramp, 1983; Del Hoyo 
et al., 1996). La meitat de la població 
mundial es troba a Europa (Tucker & 
Heath, 1994). A l’hivern descendeixen 
considerablement en latitud, arribant a 
l’Equador.  
A Espanya cria a diverses localitats 
disperses de la península i a Mallorca la 
subespècie nominal (Hortas et al., 2000), 
comportant-se majoritàriament de forma 
sedentària. A l’hivern resulta més 
abundant i dispersa, observant-se, a més 
de la subespècie nominal, la britannica. Els 
individus hivernants provenen de tota 
l’Europa occidental (Díaz et al., 1996).  

S’observa també un important pas 
migratori.  
A Menorca és un limícola rar a l’hivern i 
més moderat als passos migratoris (GOB, 
2009). 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Situació de l’espècie a l’hivern 

 
Aquest limícola es presenta a Menorca a 
l’hivern de forma irregular, amb una 
tendència més regular als darrers anys, 
però en molt poc nombre. 
Durant les feines de camp del present 
atles, s’han fet dues observacions 
d’exemplars aïllats en diferents hiverns i, 
totes dues a les salines de Fornells i la seva 
badia.  
Als recomptes hivernals a les principals 
zones humides de l’illa els darrers 25 anys, 
la seva presència ha sigut irregular, i  
 
 
 
 
 
 
 
 

sempre d’un exemplar solitari. Les 
localitats on s’han produït les observacions 
per ordre d’importància són: les salines de 
Fornells, s’Albufera des Grau i les salines 
d’Addaia, mostrant així una predilecció per 
les zones d’aigua salada o amb un 
important índex de salinitat.  
Aquestes dades ens confirmen que es 
tracta d’un hivernant rar (entre 1 i 10 
individus) i irregular.  
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Camaverda Tringa nebularia 

Bal.  Camaverda; Cas. Archibebe claro;  Ang. Greenshank 
Classificació: Ordre Charadriiformes; família Scolopacidae  
Status: Hivernant rar, migrant escàs 

 
 
El camaverda es reprodueix des de les illes 
Britàniques fins a l’extrem oriental d’Àsia. 
Hiverna al sud d’Europa, la regió 
Mediterrània, Àfrica tropical i austral, Àsia 
meridional i sud oriental i Oceania (Cramp 
& Simmons, 1982; Hagemeijer & Blair, 
1997). 
A Espanya apareix de forma dispersa 
durant els passos migratoris i l’hivern a la 
península, Balears i Canàries. Els individus 
hivernants formen part de les poblacions 
d’Europa central i atlàntica. També es pot 
observar algun exemplar immadur estival. 
A Menorca es tracta d’un hivernant rar, 
amb un pas migratori escàs (GOB, 2009). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Distribució a l’hivern 

 
El camaverda és un limícola lligat 
principalment als ambients tant d’aigua 
dolça com salada, i en menor mesura, a les 
zones litorals. 
Durant aquests quatre hiverns se l’ha 
observat (Mapa distribució) a zones de 
poca vegetació palustre i profunditat de 
s’Albufera des Grau, les salines d’Addaia, 
les salines de Fornells i les basses de 
Lluriac. Al litoral la seva presència és més 
reduïda i acostumen a ser individus 
solitaris. En aquests ambients se l’ha 
observat als petits ports de sa Nitja i la cala 
Sant Esteve, al municipi d’Es Castell. No se 
l’ha detectat a cap dels tres canyissars de 
l’illa, ni a les petites basses naturals o 
artificials d’interior, ni als torrents. 

La principal zona d’hivernada es troba a les 
salines de Fornells - salines Velles i de la 
Concepció i els seus voltants -, on a la 
darrera dècada s’han concentrat més del 
65% dels individus censats als recomptes 
hivernals.                                          

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Mapa distribució 

camaverda 
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Població i tendència a l’hivern 

 
Segons les dades dels recomptes hivernals 
dels darrers 25 anys a les principals zones 
humides (Gràfic 1), el nombre d’individus 
s’ha incrementat de forma notòria a la 
darrera dècada, sense deixar de ser un 
nombre escàs. 
L’anàlisi estadístic d’aquestes dades dóna 

una tendència significativament positiva 
per a l’espècie en aquest període (rho= 
0.873, n= 25, P<0,0001).  
A Europa, la població reproductora aquests 
darrers anys sembla haver-se mantingut 
estable (SEO/Birdlife). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gràfic 1. Nombre d’individus i tendència lineal als recomptes hivernals a les principals zones humides de l’illa (1987-2011). 

 
 
Amenaces i conservació 

 
Libro rojo de la Aves de España: no avaluada (NE); 
Llibre Vermell dels Vertebrats de les Balears: no 
avaluada (NE); Catalogació: d’interès especial. 

 

S’han citat com a amenaces principals les 
pertorbacions humanes a les zones de cria, 
la caça il·legal i la transformació i alteració 
dels seus hàbitats. 
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Xivita Tringa ochropus 

Bal.  Becassineta; Cas. Andarríos grande;  Ang. Green Sandpiper 
Classificació: Ordre Charadriiformes; família Scolopacidae  
Status: Hivernant escàs, migrant moderat 

 
 
La xivita cria al centre i nord d’Europa i a 
l’est d’Àsia. Hiverna a Europa occidental, la 
conca mediterrània i, principalment, a 
l’Àfrica tropical i l’Àsia meridional (Cramp 
& Simmons, 1982; Hagemeijer & Blair, 
1997).  
A Espanya esta àmpliament distribuïda a 
l’hivern per la península, Balears i Canàries. 
També es presenta als passos migratoris.  
A Menorca és un hivernant escàs que es 
presenta de forma moderada als passos 
migratoris (GOB, 2009). 
 
 

 
 
 
 
 
 

Distribució a l’hivern 

 
La xivita és un limícola que a Menorca es 
distribueix per un bon nombre de zones 
humides, tant d’aigua dolça com salada,   
torrents, basses de pluja i tanques 
embassades (Mapa distribució).  
Durant aquests quatre hiverns, la major 
part de les observacions s’han produït a les 
grans zones humides: s’Albufera des Grau, 
les salines de Fornells i Addaia, Son Saura 
del Nord i Lluriac, on es concentra la major 
part de la població hivernant. Tot i que no 
s’han produït observacions a la resta de 
zones humides importants – Son Saura del 
Sud, Son Bou i Morella -, és molt probable 
que també faci ús d’elles, i que la seva 
dificultat de prospecció hagi influït en la 
seva detecció. Els torrents són un altre dels 
ambients que utilitza la xivita a Menorca, 
amb observacions al torrent d’Algendar, el 
de Tirant o al petit torrent que desemboca 
a la colàrsega de la badia de Fornells. Més 
esporàdiques han estat les observacions a 
basses de pluja temporals  o tanques 
embassades, i quasi sempre properes a 

zones humides importants. No se l’ha 
observat al litoral. No ens estranyaria però, 
que també utilitzes de forma esporàdica 
petites bases naturals o artificials, així com 
depuradores o safarejos, fets que no s’han 
pogut confirmar durant les feines de camp. 
Las principals zones d’hivernada són: les 
salines d’Addaia i les salines de Fornells, 
localitats on a la darrera dècada hiverna 
més del 75% dels individus censats als 
recomptes hivernals.   

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Mapa distribució 

xivita 
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Població i tendència a l’hivern 

 
Als recomptes hivernals a les principals 
zones humides durant els darrers 25 anys, 
s’ha observat un augment del nombre 
d’individus a la darrera dècada (Gràfic 1), 
així com una fluctuació interanual. Malgrat  
aquest augment, la població continua 

essent escassa.  
A l’anàlisi estadístic d’aquestes dades s’ha 
observat una tendència positiva (rho= 
0,665, n=25, P<0,0001) al període 1987-
2011.  

 
 
 
 
 
 

Gràfic 1. Nombre d’individus i tendència als recomptes hivernals a les principals zones humides de l’illa (1987-2011). 

 
Amenaces i conservació 
 
 

 

UICN: no avaluada (NE); Libro rojo de la Aves de 
España: no avaluada (NE); Llibre Vermell dels 
vertebrats de les Balears: no avaluada (NE); 

Catalogació: d’interès especial. 
 

Les principals amenaces descrites per 
l’espècie són les pertorbacions humanes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

durant la reproducció, la caça il·legal i la 
transformació i destrucció dels hàbitats. 
Són especialment sensibles a les 
modificacions a les localitats d’hivernada 
(SEO/Birdlife).
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Xivitona Actitis hypoleucos 

Bal.  Xivitona; Cas. Andarríos chico;  Ang. Common Sandpiper 
Classificació: Ordre Charadriiformes; família Scolopacidae  

Status: Estival no reproductor, hivernant escàs, migrant moderat  
 
 
La xivitona és una espècie monotípica 
d’àmplia distribució per tot el Paleàrtic fins 
el Japó, faltant al nord de Siberià. Part de la 
població hiverna al sud d’Europa, Àsia 
meridional, Àfrica i Oceania (Cramp & 
Simmons, 1982; Hagemeijer & Blair, 1997).  
A Espanya és poc comú com a reproductor 
a la península Ibèrica, més freqüent a la 
meitat nord i zones de certa altitud, on es 
comporta majoritàriament com a sedentari 
(Purroy, 1997; Balmori, 2003). A l’hivern la 
seva població és més abundant i dispersa, 
no tant als passos migratoris, a tota la 
península i Balears.   
A Menorca és un hivernant escàs, que es 
presenta de forma moderada als passos 
migratoris. Alguns estius es poden observar 

alguns individus solitaris no reproductors 
(GOB, 2009). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Distribució a l’hivern 

 
La xivitona és un limícola que freqüenta 
tant les zones humides d’aigua salada o 
dolça, petites o grans, com les zones de 
litoral. 
La seva presència s’ha detectat a totes les 
principals zones humides, als torrents, a les 
petites basses naturals o artificials, a les 
depuradores, als ports, a les cales i a gran 
part del litoral (Mapa distribució). La 
variabilitat d’ambients aquàtics i marins 
utilitzats fa que la seva distribució 
possiblement sigui més àmplia, mancant 

tant sols als quadrats que no presentin cap 
dels ambients anteriorment citats.    

 
 
 
 

 
Població i tendència a l’hivern 

 
La  seva variabilitat quant als ambients 
freqüentats a l’hivern, fa que sigui molt 
complicat quantificar la seva població.  
A les principals zones humides, les dades 
dels recomptes hivernals (1987-2011), 

intueixen un augment de la població 
(Gràfic 1). 
L’anàlisi estadístic d’aquestes dades indica 
una tendència positiva per a l’espècie (rho= 
0,627; n=25; P<0,001).   

 
 
 

 

 
Mapa distribució 

xivitona 
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Gràfic 1. Nombre d’individus i tendència lineal als recomptes hivernals a les principals zones humides de l’illa (1987-2011). 

 
La xivitona, sembla tenir una predilecció 
per les salines, amb una presència més 
important que a localitats d’aigües més 
dolces com s’Albufera i Lluriac.  
Destacar el port de Maó, com a zona 
d’àmbit marí, amb una 

presència destacada alguns hiverns, 
possiblement infravalorada donades les 
dimensions i dificultats de prospecció que 
aquest presenta. 

 
 
Amenaces i conservació 

 
UICN: no avaluada (NE); Libro rojo de la Aves de 

España: no avaluada (NE); Llibre Vermell dels 
Vertebrats de les Balears: no avaluada (NE); 

Catalogació: d’interès especial. 
 

Les principals amenaces per a l’espècie es 
troben a les seves àrees de cria. Les 
molèsties humanes i l’alteració i destrucció 
dels hàbitats fluvials són grans problemes 
per a la conservació de l’espècie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0

5

10

15

20

25

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

Nº indiv.



Atles dels Ocells de Menorca a l’Hivern 2007-2011 
 

225 
 

Gavina de cap negre Larus melanocephalus 
Bal.  Gavina capnegra; Cas. Gaviota cabecinegra;  Ang. Mediterranean Gull 
Classificació: Ordre Charadriiformes; família Laridae 
Status: Hivernant rar, migrant rar  

 
La gavina de cap negre té el seu nucli 
reproductor principal al mar Negre 
(Ucraïna), i més escassos a l’oest d’Europa, 
nidificant de forma reduïda a molts països 
europeus i de l’entorn mediterrani (Birdlife 
International, 2004). És una espècie 
migradora. 
A Espanya cria de forma molt escassa a 
algunes zones humides de la costa 
Mediterrània i a algunes llacunes de la 
Manxa i a Castella Lleó (Molina, 2007). A 

l’hivern és la quarta gavina més abundant, 
amb importants zones d’hivernada al 
Mediterrani. Els individus hivernants al 
Cantàbric i l’Atlàntic provenen 
majoritàriament de la població europea 
atlàntica, els del mediterrani 
fonamentalment de zones d’Europa 
oriental. 
A Menorca se la considera com una gavina 
hivernant i migrant rara (GOB, 2009). 

 
 
Situació de l’espècie a l’hivern 

 
Per a la gavina de cap negre, només 
disposem d’una observació durant aquests 
quatre hiverns, i es va produir l’hivern 
2008-09 a la colàrsega del port de Maó.  
Poques són també les cites anteriors, tot i 
que donada la seva massiva hivernada a la 

costa Mediterrània peninsular, podria ser 
més freqüent i abundant del que sembla. A 
les altres illes, es produeixen més 
observacions hivernals, fet per altra banda 
normal, si tenim en compte la seva major 
proximitat a la costa peninsular. 
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Gavina d’hivern Larus ridibundus 

Bal.  Gavina d’hivern; Cas. Gaviota reidora;  Ang. Black-headed Gull 
Classificació: Ordre Charadriiformes; família Laridae 
Status: Hivernant moderat, migrant escàs 
 
La gavina d’hivern és una espècie 
monotípica que està distribuïda pel sud de 
Grenlàndia i Islàndia, per l’Europa central i 
occidental i per Àsia central i del sud, i de 
forma marginal a Amèrica del nord (Del 
Hoyo et al., 1996). A moltes zones de cria 
es comporta com una espècie migradora 
que es desplaça cap al sud per fer l’hivern a 
zones com la península Ibèrica, Turquia o el 
Nord d’Àfrica.  
A Espanya cria de forma dispersa per 
l’interior de la península, costa 
mediterrània i costa atlàntica andalusa i 
Càntabra (Cantos, 2003). Va criar de forma 
esporàdica a Mallorca al 1989 (Avellà i 
Muñoz, 1997). A l’hivern és una espècie 
bastant estesa per zones humides i 
marines de la península, Balears i Canàries.  

A Menorca és una gavina purament 
hivernal, amb una població moderada. 
També es presenta de forma escassa 
durant la migració (GOB, 2009).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Distribució a l’hivern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les seves principals zones d’ús hivernal són 
el port de Maó, s’Albufera des Grau i en 
menor mesura la costa de llevant (Mapa 

distribució). També sol ser una espècie 
habitual però més escassa a la badia de 
Fornells, i de presència interanual irregular 
a altres zones humides com Lluriac i Son 
Bou. 
L’àrea costanera la utilitza regularment els 
dies en què la mar està en calma, i es 
desplaça a zones d’interior (principalment 
s’Albufera) i els ports, els dies de 
Tramuntana. 
No podem descartar l’ús d’altres zones 
costaneres a l’hivern, tot i que aquest fet 
no s’ha pogut observar durant aquest atles.   

 
Població  i tendència a l’hivern 

 
No disposem d’informació o estudis 
específics sobre la població hivernal a 
Menorca d’aquesta espècie.  
Les dades dels recomptes hivernals durant 
els darrers anys (Gràfic 1) i les diferents 

informacions recollides, indiquen que 
aquesta podria no arribar al centenar 
d’exemplars, tot i que la possibilitat que les 
poblacions costaneres siguin majors del 
pensat i la manca de dades rigoroses, no 

 

Mapa distribució 

gavina d’hivern 
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ens permetrien donar com a bona aquesta 
afirmació, decantant-nos més per 
considera-la una població moderada. 
Sembla ser, segons els recomptes 
hivernals, que aquestes poblacions podrien 
patir fluctuacions interanuals, tot i que això 
podria venir donat per variables de caire 
més local, que afectessin a alguns 
recomptes, com el desplaçament d’alguns  
individus a la costa. 
A les seves àrees de cria s’han observat  

freqüentment descensos poblacionals, 
possiblement relacionats amb períodes de 
sequera, que influirien en la població 
hivernant interanual a l’illa (Paterson, 
1997). 
A nivell global, Birdlife International dóna 
una tendència expansionista per a 
l’espècie. La manca d’informació rigorosa 
no ens permet donar una tendència per la 
població hivernant a Menorca.  

 
 
 
 
 
 
 

Gràfic 1. Nombre d’individus als recomptes hivernals a les principals zones humides de l’illa (1987-2011). 

                            
Amenaces i conservació 

 
No ha estat avaluada ni al “Libro rojo de las aves de 

España”, ni al “Llibre Vermell dels Vertebrats de 
Balears”, i tampoc ha estat catalogada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es desconeixen amenaces o 
problemàtiques concretes per a l’espècie. 
L’alteració o destrucció de les zones 
humides a les seves àrees de cria podrien 
considerar-se com a tals. 

 

0

10

20

30

40

50

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

Nº indiv.



Atles dels Ocells de Menorca a l’Hivern 2007-2011 
 

228 
 

Gavina corsa Larus audouinii 

Bal.  Gavina roja; Cas. Gaviota de audouin;  Ang. Audouin’s Gull 
Classificació: Ordre Charadriiformes; família Laridae 
Status: Estival moderat, hivernant rar 
 

La gavina corsa és una espècie endèmica 
de la conca mediterrània, que cria 
exclusivament a Espanya, Còrsega, 
Sardenya, Itàlia continental, Croàcia, illes 
de Grècia, el Marroc, Algèria, Tunísia, 
Turquia, Xipre i el Líban (Oro et al., 2000). 
També compta amb una petita colònia 
recent al sud de Portugal (M. Mañez, com. 
pers.). Espècie migradora de curta 
distància, a l’hivern s’estén per la costa 
atlàntica del Marroc, Mauritània i fins a 
Senegal i Gambia, tot i que alguns 
exemplars romanen a les costes 
mediterrànies espanyoles (Oro, 1998; 
Muntaner, 2003). 
A Espanya cria a zones humides costaneres 
i illots d’Andalusia, Catalunya, País 
Valencia, Murcia, i Balears, i a les illes  
 

Chafarines (Genovart & Bertolero & 
Martínez-Abrain, 2007). Alguns exemplars 
queden a l’hivern a prop de les seves àrees 
de cria (Oro, 1998). 
A Menorca la gavina corsa és un estival 
nidificant moderat, considerada com a rara 
a l’hivern (GOB, 2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situació de l’espècie a l’hivern 

  
La gavina corsa no és una gavina 
considerada com a típicament hivernant a 
l’illa, tot i que als darrers anys es vénen 
produint observacions al llarg de tot 
l’hivern i a diferents punts del litoral. 
Durant aquest atles, s’han fet observacions 
d’exemplars solitaris tots els anys, al llarg 
de tot el període hivernal i a diferents  
zones de la costa. Segons les dades dels 
recomptes d’aus marines realitzats durant 
els darrers quatre hiverns, la població 
hivernant d’aquesta no arribaria als 10 
individus, tot i que això és molt difícil 
d’afirmar de forma rigorosa, donada la 
seva escassesa, la dificultat de cobrir tot el 
litoral alhora i la seva mobilitat.  

Després d’aquests quatre hiverns, 
continuem pensant que es tracta d’una 
gavina hivernant rara, donada la seva 
regularitat els darrers anys, tot i que alguns 
ornitòlegs illencs encara la consideren 
accidental a l’hivern. 

 
 
 
 
 

 
Amenaces i conservació 

 
UICN: quasi amenaçada (NT); Libro rojo de la Aves de 

España: vulnerable (VU); Llibre Vermell dels 
Vertebrats de les Balears: quasi amenaçada (NT); 

Catalogació: d’interès especial. 

Alguns adults es veuen afectats per 
captures accidentals en certs arts de pesca 

i per accidents provocats per embulls amb 
fils de pescar. Té una important 
dependència tròfica de les barques de 
pesca (Muntaner, 2003). 

 

 
Mapa distribució 

gavina corsa 
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Gavina Larus michaellis 

Bal.  Gavina; Cas. Gaviota patiamarilla;  Ang.  Yellow-legged Gull 
Classificació: Ordre Charadriiformes; família Laridae 
Status: Sedentari abundant 

 
La gavina és una espècie politípica 
àmpliament distribuïda per les regions 
meridionals del Paleàrtic, des de l’oest del 
mar Negre fins a la conca Mediterrània, la 
península Ibèrica, el nord d’Àfrica, 
Macaronèsia, costa atlàntica francesa, 
canal de la Manxa i Europa central. S’han 
descrit quatre subespècies (Yesou, 2002). 
A Espanya trobem tres subespècies: 
michaellis, a la Mediterrània i costa 
atlàntica de la península Ibèrica; atlantis, a 
Macaronèsia (Yesou, 2002) i lusitanius, a 
les poblacions del nord-oest de la 
península Ibèrica (Pons et al., 2004). 
L’espècie ha conquerit també algunes 
zones d’interior (Bermejo & Mouriño, 
2003). Es comporta com una espècie 

sedentària o dispersiva, en tant que fa 
desplaçament d’abast variable. 
A Menorca és una gavina sedentària 
abundant, que cria de forma també 
abundant (GOB, 2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Distribució i abundància relativa a l’hivern 

 
La gavina fa ús de tot el territori insular, 
tant de costa com d’interior (Mapa 
distribució). Les abundàncies relatives més 
grans es troben a la costa, destacant la 
Mola de Maó, el cap de Cavalleria i el cap 

d’Artrutx (Mapa abundància relativa). A 
l’interior, aquestes són més importants a 
les zones de conreu principalment del 
terme municipal de Ciutadella i el nord d’Es 
Mercadal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mapa Distribució 

gavina  

  
Mapa abundància 
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Població i selecció d’hàbitats 

 
Es desconeix per complet la població actual 
de gavina, tot i que aquesta es considera 
abundant. Se sap gràcies a les lectures 
d’anelles de color que existeix un 
intercanvi mutu d’exemplars joves amb les 
poblacions mallorquines. 
La gavina ocupa principalment els penya-
segats marins i els illots costaners. A 
l’interior fa un ús molt important de les 
zones humides. Fora d’aquests ambients, la 
seva abundància relativa és 
significativament més gran a les terres de 
pastura i vegetació herbàcia que a la resta. 
Acostuma a freqüentar les terres llaurades. 
Té una presència important també a 
l’abocador de Milà, tot i que molt menor 
que fa unes dècades.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gràfic selecció d’hàbitats de gavina  a l’hivern en funció de 
la seva abundància relativa (ind/km). 

 
 
Amenaces i conservació 

 
UICN: preocupació menor (LC); Libro rojo de la Aves 

de España: no avaluada (NE); Llibre Vermell dels 
Vertebrats de les Balears: preocupació menor (LC); 

Catalogació: no catalogada. 
 

No hi ha dades globals de l’evolució de la 
població. Tot sembla indicar que a la seva 
àrea de distribució, les poblacions estan 
estables, i la majoria d’elles amb un marcat 

increment poblacional en regions 
desenvolupades, i que no està amenaçada 
(McMinn, 2010). 
A Menorca es desconeix el nombre actual 
de la població, així com la seva tendència 
als darrers anys. De totes formes, tampoc 
sembla estar amenaçada. 
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Gavina de tres dits Rissa tridactyla 

Bal.  Gavina tres-dits; Cas. Gaviota tridáctila;  Ang. Kittiwake 
Classificació: Ordre Charadriiformes; família Laridae 
Status: Hivernant escàs 

 
La gavina de tres dits està ben distribuïda 
per les costes temperades, boreals i 
subàrtiques de l’hemisferi nord, essent les 
colònies ibèriques de l’atlàntic el seu límit 
meridional (Cramp & Simmons, 1993). No 
és una espècie verdaderament migradora, 
tot i que les aus europees fan dispersions 
cap a les aigües pelàgiques de l’Atlàntic. Es 
reconeixen dues subespècies. 
A Espanya, on cria la subespècie tridactyla 
a Galicia, és poc freqüent com a nidificant 

(Mouriño, 2007). A l’hivern  i als passos 
migratoris, les costes espanyoles reben 
gran nombre d’exemplars provinents del 
nord d’Europa, que es distribueixen 
preferentment per les costes atlàntica i 
càntabres i, en menor mesura, pel 
Mediterrani.  
A Menorca està considerada com un 
hivernant escàs (GOB, 2009). 

 
Situació de l’espècie a l’hivern 

 
És una gavina eminentment marina, que 
s’acosta en comptades ocasions a la costa, 
la qual cosa dificulta, i molt, la seva 
detecció.  
Al cens de gener d’aus marines realitzats 
l’hivern 2010-11, es van observar quatre 
exemplars alimentant-se amb altres ocells 
marins a certa distància de la costa del cap 
Negre, a l’est del municipi de Maó. Aquesta 
és l’única cita que es va fer durant les 
feines de camp del present atles, i l’única 
de la qual tenim constància a Menorca. 

 A la resta de les illes Balears, s’han fet 
algunes observacions més i s’ha variat el 
seu estatus d’accidental a hivernant rar o 
escàs. 
És possible que aquesta gavina es presenti 
més sovint del que ens pensem, però que 
el seu comportament dificulti la seva 
observació. Donada la manca de 
informació a l’illa, i les cites que es 
produeixen al Mediterrani occidental, ens 
decantem, tot i els interrogants, per seguir 
considerant l’espècie com a una hivernant 
escassa.  
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Llambritja becllarga Sterna sandvicensis 

Bal.  Llambritja de bec llarg; Cas. Charrán patinegro;  Ang. Sandwich Tern 
Classificació: Ordre Charadriiformes; família Sternidae 
Status: Hivernant escàs, migrant escàs 

 
La llambritja becllarga és una espècie 
politípica, que es distribueix àmpliament  
per tot l’oceà Atlàntic a tres zones ben 
definides: Europa, amb els mars 
Mediterrani, Negre i Caspi; sud-est 
d’Amèrica del Nord, Yucatán i Carib; i 
Amèrica del Sud. Es reconeixen tres 
subespècies, de les quals sandvicensis és la 
que trobem a Europa (Del Hoyo et al., 
1996). Totes les poblacions són 
migradores. Les poblacions europees, 
incloses les del Mediterrani occidental, 
hivernen a les costes atlàntiques de l’oest 
de l’Àfrica, arribant alguns a Sud-àfrica i 
fins i tot l’Índic, mentre que d’altres 
penetren al Mediterrani. Les aus del mar 
Negre hivernen a les costes del centre i 
occident del Mediterrani. 
A Espanya cria al delta de l’Ebre i a 
l’Albufera de València (Dies & Dies, 2003). 

Durant la migració s’observa a tota la costa 
espanyola, essent més escassa a l’hivern. 
A Menorca, la llambritja becllarga es 
presenta de forma escassa a l’hivern i als 
passos migratoris (GOB, 2009). 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Distribució a l’hivern 

 
A Menorca, utilitza principalment el port 
de Maó i les zones costaneres del llevant, 
properes a aquest. De forma més puntual, 
també s’acosta a alimentar-se a s’Albufera 
des Grau, única zona d’interior on s’ha 
observat a l’hivern. 
L’ús de les aigües costaneres per a 
l’alimentació ve donada per l’estat de la 
mar. Aquesta àrea abraça des del far de 
Favàritx fins l’illa de l’Aire. La cala Sant 
Esteve, al municipi d’Es Castell, molt 
propera a la bocana del port de Maó, és 
també un important lloc d’alimentació. 

Acostuma a dormir en grups a les bolles 
d’entrada al Port, i en dies de mar molt 
dolenta, a les muscleres de l’interior.  

 
 
 
 

 
 
Població  i tendència a l’hivern 

 
La major part de la població es concentra al 
port de Maó, especialment al vespre, quan 
s’ajunten totes per dormir. Durant els 
recomptes hivernals en aquesta localitat 

(1985-2011), s’observa com la seva 
presència és regular, amb una destacada 
fluctuació interanual, arribant a un màxim 
de 32 individus l’any 2008 (Gràfic 1).  

 

 
Mapa distribució 

llambritja becllarga 
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Les fluctuacions interanuals de la població, 
i la manca de dades o verificació 
d’aquestes durant alguns anys, ens 

impedeix treure una tendència de la 
població hivernant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gràfic 1. Nombre d’individus als recomptes hivernals al port de Maó (1985-2011). *Anys pels quals no es disposa de les dades o 
aquestes no han estat possible verificar-les. 

 
 
Amenaces i conservació 

 
UICN: preocupació menor (LC); Libro rojo de la Aves 

de España: quasi amenaçada (NT); Llibre Vermell 
dels Vertebrats de les Balears: no avaluada (NE); 

Catalogació: d’interès especial. 
 

Es presenten com a amenaces principals: 
les molèsties i alteracions a les seves àrees 
de cria, la sobrepesca i els vessaments. 
Es desconeixen amenaces concretes per a 
Menorca. 
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Pingdai Alca torda 

Bal.  Pingdai; Cas. Alca común; Ang. Razorbill 
Classificació: Ordre Charadriiformes, família Alcidae 
Status: Hivernant rar 

 
El pingdai té el gruix de la població mundial 
concentrat a la península Escandinava, 
Islàndia, les illes Britàniques i les costes 
atlàntiques de França. Les poblacions més 
septentrionals són migradores, els adults 
de les meridionals per la seva banda, 
romanen a prop de les colònies de cria i tan 
sols els immadurs realitzen desplaçaments 
dispersos. 
 
 
 

A Espanya és una espècie bastant freqüent 
a l’hivern, especialment a la costa atlàntica, 
generalment immadurs provinents 
majoritàriament de les illes Britàniques.   
A Menorca està considerat com un ocell 
hivernant rar (GOB, 2009). 
 
 
 
 
 
 

Situació de l’espècie a l’hivern 

 
El pingdai és un au rara a l’hivern, única 
època d’observació a l’illa. Durant els 
darrers quatre anys, s’ha presentat tres 
hiverns al port de Maó, sempre en forma 
d’un exemplar solitari. Les tres cites 
coincideixen a mitjans/finals del mes de 
novembre. Aquesta és la localitat on 
històricament s’ha observat més cops. 

 
No seria estrany, que de forma irregular es 
pogués observar a l’hivern algun exemplar 
puntual per a altres zones de la costa 
menorquina, donada la seva regularitat 
hivernal al llevant peninsular i les 
observacions realitzades a la veïna 
Mallorca. 
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Colom salvatge Columba livia 

Bal.  Colom salvatge; Cas. Paloma bravía;  Ang. Rock Dove 
Classificació: Ordre Columbiformes; família Columbidae 
Status: Sedentari abundant 

 
El colom salvatge és una espècie 
cosmopolita, distribuïda originàriament tan 
sols a les illes Britàniques, països de 
l’Europa mediterrània, l’Orient Mitjà i l’Àsia 
central (Del Hoyo et al., 1997). A 
l’actualitat és difícil diferenciar les 
poblacions veritablement salvatges de les 
domèstiques i readaptades a la llibertat 
(Farfán & Vargas, 2003). Hi ha una gran 
confusió quant a la seva distribució real a 
causa de la hibridació amb coloms semi 
domèstics (Glutz & Bauer, 1980). És una 
espècie sedentària. 
A Espanya, tenint en compte el grau de 
confusió mencionat, es distribueix per tot 
el territori, la subespècie livia a la 
península i Balears, i la canariensis a les 
illes Canàries, ocupant principalment 
penya-segats marins, rocams d’interior i 

barrancs, a diferència de la domèstica, 
molt més associada a assentaments 
humans (Farfán & Vargas, 2003).  
A Menorca el colom salvatge té una 
població sedentària abundant (GOB, 2009). 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Distribució i abundància relativa a l’hivern 

 
És una espècie ben distribuïda a l’hivern 
però de forma desigual, present, en major 
o menor mesura, a tot el territori insular i 
els illots costaners (Mapa distribució).  
Les poblacions més importants es 
concentren a prop de la costa, on troben 
als penya-segats marins un refugi 
important (Mapa abundància relativa). A 
l’interior la seva abundància varia segons 

els hàbitats i la presència d’aliment 
observant importants poblacions a les 
terres del nord d’Es Mercadal i als plans de 
Favàritx, on també troben refugi als penya-
segats i als rocams d’interior. 
A la resta de l’illa, aquesta abundància 
varia, mancant únicament a les àrees 
boscoses d’interior. 

     
 
 
 
 
 
 

 

 

 Mapa distribució 

colom salvatge 

      Mapa abundància    

relativa (ind/km lineal) 
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Selecció d’hàbitat a l’hivern 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En aquesta època, tria de dia 
preferentment les terres d’ullastrar 
properes a zones conreades (Gràfic 
selecció d’hàbitat), tot i que aquesta 
selecció tan sols és significativa davant les 
masses boscoses de pi o mixtes. També fa 
ús d’altres hàbitats de caràcter agrícola i 
mosaics de petis grups d’hàbitats. La seva 
presència a ambients urbans o periurbans 
pot venir influenciada per la dificultat de 
separar del colom domèstic, de vegades 
molt semblant morfològicament, i molt 
associat aquests ambients. 
 
Gràfic selecció hàbitat del colom salvatge a l’hivern 
en funció de la seva abundància relativa (ind/km). 
   

 
Conservació i amenaces 

 
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo de las Aves 

de España: no avaluada (NE); Llibre Vermell dels 
Vertebrats de les Balears: preocupació menor (LC); 

Catalogació: no catalogada. 
 

Sembla ser que les seves principals 
amenaces són el deteriorament de 
l’hàbitat i la hibridació amb formes semi 
domèstiques orades. Aquesta hibridació du 

tant la pèrdua genètica de l’espècie com 
modificacions en la selecció d’hàbitat 
(Farfán & Vargas, 2004). 
La manca d’informació fa que no es pugui 
saber el grau d’hibridació, així com gran 
part de la seva ecologia, essent un risc per 
a la pèrdua del colom salvatge com 
identitat genètica única i, com espècie. 
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Tudó Columba palumbus 

Bal.  Tudó; Cas. Paloma torcaz;  Ang. Wood Pigeon 
Classificació: Ordre Columbiformes; família Columbidae 
Status: Sedentari moderat, hivernant moderat 

 
El tudó és una espècie politípica pròpia del 
Paleàrtic que es distribueix per tot el 
continent europeu fins a l’Àsia central i per 
part del nord d’Àfrica. Les poblacions més 
nòrdiques i orientals són bàsicament 
migradores, i fan l’hivern al sud i l’oest del 
continent europeu. Dues subespècies 
reconegudes, una nominal a tota la seva 
àrea de distribució i altra endèmica a les 
illes Açores (Cramp, 1985). 
A Espanya cria de forma més o menys 
homogènia a tot el territori exceptuant les 
Canàries i Melilla (Purroy, 1997; Fernández 
& Bea, 2003). És una important zona 
d’hivernada de les poblacions del centre  i 
nord d’Europa, amb un important pas 
migratori a la zona pirenaica (Cramp, 
1985).  

A Menorca és una espècie sedentària 
moderada, que a l’hivern es veu 
incrementada per l’arribada d’individus de 
fora de l’illa (GOB, 2009).  
 
 

 
 
 
 
 

 
Distribució a l’hivern 

 
El tudó té una distribució àmplia per tota 
l’illa, mancant únicament a algunes zones 
àrides i d’escassa vegetació del nord (Mapa 
distribució), als penya-segat marins i a la 
major part dels illots, exceptuant l’illa d’en 
Colom, on tot i no ser molt nombrós, sí que 
és present. 

Les zones de major abundància les trobem 
a les masses boscoses del centre de l’illa, 
des del final de terme municipal de Maó 
fins els voltants d’Es Mercadal, i als boscos 
de la Vall a Ciutadella i de la costa sud, 
entre les platges de Son Saura del Sud i Son 
Bou (Mapa abundància relativa).  

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mapa distribució 

Tudó  
      Mapa abundància    

relativa (ind/km lineal) 
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Selecció d’hàbitat a l’hivern 

 

 
 
 
 
 
 

Mostra una major preferència per les 
masses forestals de pi o mixtes, així com 
per l’ullastrar desenvolupat (Gràfic selecció 
d’hàbitat). L’àmplia varietat de mosaics de 
petits hàbitats amb presència de pi o 
ullastrar, fa que sigui present a bona part 
del territori, essent únicament escàs a 
zones urbanes o de vegetació baixa o 
inexistent. 
 
Gràfic selecció hàbitat del tudó  a l’hivern en funció 
de la seva abundància relativa (ind/km). 

 
 
 
Conservació i amenaces 

 
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo de las Aves 

de España: no avaluada (NE); Llibre Vermell dels 
Vertebrats de les Balears: preocupació menor (LC); 

Catalogació: no catalogada. 
 

El tudó es troba en tendència expansiva a 
la major part de les seves àrees de 
distribució, tot i que els incendis forestals i 
la caça desmesurada són factors negatius 

contrastats a diversos llocs (Fernández & 
Bea, 2003). A Europa, s’ha produït la mort 
d’un bon nombre d’individus per 
tricomoniasis o per plaguicides a algunes 
zones (Fernández i Bea, 2004). A Menorca 
sembla ser que també es troba en expansió 
i que no té amenaces importants. 
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Tórtora turca Streptopelia decaocto 

Bal.  Tórtora turca; Cas. Tórtola turca;  Ang. Turtle Dove 
Classificació: Ordre Columbiformes; família Columbidae 
Status: Sedentari abundant 

 
La tórtora turca és una espècie politípica 
de distribució originària per Turquia, el 
nord-est africà, Àsia Menor i part del 
continent asiàtic, des d’on ha conquerit el 
nord d’Àfrica i el continent europeu, i en 
forma d’introducció els Estats Units (Del 
Hoyo et al., 1997). És una espècie 
eminentment sedentària amb un 
espectacular procés d’expansió. A tot 
Europa està present la subespècie nominal. 
A Espanya, la primera cita de cria es dóna a 
Santander al 1974 (Bernis et al., 1985). 
Actualment està present com a nidificant a 
tota la península, Ceuta, Melilla i els dos 
arxipèlags (Gámez, 2003). Es comporta 
com a sedentari amb moviments dispersius 
curts (Díaz et al., 1996), que són els que 
deuen donar pas a noves colonitzacions, 

segurament per individus joves (Bernis et 
al, 1985). 
A Menorca va arribar a finals del segle XX, i 
actualment s’ha convertit en una espècie 
sedentària abundant (GOB, 2009).   
 

 
 
 
 
 

 
Distribució a l’hivern 

 
La tórtora turca, des de la seva arribada a 
l’illa a finals del segle passat, ha anat 
conquerint totes les zones humanitzades. A 
l’hivern, la seva distribució abraça quasi tot 
el territori, mancant únicament on la 
presència humana és nul·la o escassa, a la 
costa nord i als boscos més extensos 
d’interior (Mapa distribució).  
Les poblacions més importants es troben 
als grans nuclis urbans, principalment de 
Ciutadella i les urbanitzacions del seu 

voltant, però també d’Es Mercadal i Alaior, 
i el triangle Maó - Es Castell - Sant Lluís 
(Mapa d’abundància relativa), així com a 
les urbanitzacions del sud de l’illa com per 
exemple Son Xoriguer, Santo Tomàs, Cala’n 
Porter o Binibeca. Al nord tan sols trobem 
importants abundàncies al nord de 
Ciutadella i als nuclis urbans del nord d’Es 
Mercadal. Aquesta es rarifica bastant al 
terme municipal de Ferreries i al PN de 
s’Albufera des Grau.    

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mapa distribució 

tórtora turca 

 
      Mapa abundància    

relativa (ind/km lineal) 
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Selecció d’hàbitat a l’hivern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La tórtora turca mostra una gran 
preferència per les zones humanitzades: 
pobles, urbanitzacions o llocs aïllats (Gràfic 
selecció d’hàbitat). A altres ambients, la 
seva presència va sempre relacionada amb 
l’existència d’explotacions agràries, hortals 
amb cases d’apers o cases residencials 
disseminades. No utilitza les diferents 
cobertes vegetals pures. 
 
 
 
 
Gràfic selecció hàbitat de la tórtora turca a l’hivern 
en funció de la seva abundància relativa (ind/km). 
      

 
 
 
 
Conservació i amenaces 

 
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo de las Aves 

de España: no avaluada (NE); Llibre Vermell dels 
Vertebrats de les Balears: preocupació menor (LC); 

Catalogació: no catalogada. 
 

No es considera una espècie amb 
problemes greus de conservació. Les 

principals amenaces per la població 
podrien venir donades per la cria en zones 
urbanes, com la destrucció de nius o la 
depredació per animals domèstics. 
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Òliba Tyto alba 

Bal.  Òliba; Cas. Lechuza común;  Ang. Barn Owl 
Classificació: Ordre Strigiformes; família Tytonidae 
Status: Sedentari moderat 

 
L’òliba és una espècie politípica, 
cosmopolita i mundialment distribuïda, 
menys a latitud extremes. És una espècie 
bàsicament sedentària amb moviments 
dispersius post-cria i d’aprofitament 
d’explosions de recursos tròfics o 
fluctuacions alimentàries. S’han descrit fins 
30 subespècies (Cramp, 1985; Del Hoyo et 
al., 1999). Alguns autors consideren que les 
òlibes més nòrdiques poden recórrer 
llargues distàncies a l’hivern. 
A Espanya està present a tota la península, 
Ceuta, Melilla i els dos arxipèlags, amb 
dues subespècies reproductores: la 
nominal a la península, Balears i les 
Canàries centreoccidental, i la gracilirostris 
a les Canàries orientals (Cramp, 1985; 
Siviero et al., 1999). Una tercera 
subespècie, guttata, es considerava com a 
hivernant, tot i que els darrers anys s’ha 
comprovat la seva cria a la península i 
hibridació amb la nominal a Vizcaya i 

Madrid (Zuberogoitia & Campos, 1999; 
Martínez et al., 2002b).   
A Menorca és un rapinyaire nocturn 
sedentari amb una població moderada 
(GOB, 2009).  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Distribució a l’hivern 

 
L’òliba té una distribució molt àmplia a 
l’illa, havent aparegut a 32 quadrats de 
forma segura i a 1 com a probable. Tan sols 
no s’ha detectat a alguns quadrats del 
centre i del ponent, tot i que donada la 
seva distribució, no descartem la seva 
presència a tota l’illa (Mapa distribució). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al vespre o la nit, s’ha observat 
principalment a les zones de conreu, però 

també a penya-segat i rocams d’interior, a 
zones més o menys àrides de la costa com 
la Mola de Maó i Cavalleria i, a les zones 
humanitzades i els seus voltants. Sembla 
que els únics ambient que no utilitza són 
els boscos, l’ullastrar tancat i algunes zones 
de matollar espès, que li dificulten 
l’obtenció de presses per menjar.   
La seva presència nocturna ha anat quasi 
sempre associada a explotacions agràries 
amb llocs o petites construccions, on li és 
més fàcil caçar, i amb major presència de 
rosegadors. Als pobles, és més comuna als 
afores, però també se la pot veure al ben 
mig. Té una important predilecció als 
posaders a prop de les carreteres: pals i 
cables de telèfon o elèctrics, senyals, 
panells..., des d’on detecta les presses que 
es mouen per l’asfalt. Això fa, 

 

 
Mapa distribució 

òliba 
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malauradament, que la mort per col·lisió 
amb vehicles sigui molt gran. 
De dia, se l’ha detectada dormint als 
penya-segats i rocams d’interior, als 
barrancs, a les coves i a edificacions, 
principalment abandonades, tant aïllades 
com a dins els pobles o urbanitzacions. A 
l’època de cria utilitza també els penya-
segats marins, fet no detectat a l’hivern.  
Donada la seva adaptabilitat de cria a tots 
els mesos de l’any, segons la disponibilitat 
d’aliment, o que la major part d’individus 

comencin a criar a mitjans o finals de març 
(Méndez, dades pròpies; Parpal, 2010), fa 
pensar que moltes de les observacions, 
principalment les fetes a rocams o penya-
segats d’interior puguin correspondre ja a 
territoris de nidificació. 
Es desconeix amb exactitud la població 
hivernant a l’illa, tot i que està considerada 
com a moderada. Tampoc es té constància 
de presència a l’hivern d’individus de 
poblacions de fora l’illa.  

 
Conservació i amenaces 

 
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo de las Aves 

de España: no avaluada (NE); Llibre Vermell dels 
Vertebrats de les Balears: dades insuficients (DD); 

Catalogació: d’interès especial. 
 

A Espanya, la pèrdua d’hàbitats i l’ús de 
rodenticides han estat descrits com a 
principals problemes. La persecució 
directa, els atropellaments, la intensificació 
dels cultius, l’abandonament de les terres 

de conreu, les molèsties directes i les 
fluctuacions anuals dels recursos als 
hiverns molt freds, han estat considerades 
com altres molèsties per l’espècie (Cramp, 
1985; Martínez & Zuberogoitia, 2003). 
Al Centre de Recuperació de Fauna 
Silvestre de Menorca, s’han identificat com 
a causes d’entrada els atropellaments, l’ús 
de rodenticides i la persecució directa.  
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Mussol Otus scops 

Bal.  Mussol; Cas. Autillo europeo;  Ang. Scops Owl 
Classificació: Ordre Strigiformes, família Strigidae 
Status: Sedentari moderat, migrant moderat, hivernant moderat 

 
El mussol és una espècie politípica, ben 
distribuïda per la part meridional del 
Paleàrtic central i occidental, a excepció de 
les Illes Britàniques, Europa central, països 
escandinaus i algunes localitats 
mediterrànies (Cramp, 1985). Es 
reconeixen diverses subespècies. Les 
poblacions septentrionals són migradores 
transsaharianes, les més meridionals es 
consideren sedentàries o parcialment 
migradores (Cramp, 1985; Del Hoyo et al., 
1999). 
A Espanya està àmpliament distribuït com 
a nidificant per la península Ibèrica, 
territoris africans i Balears. La població 
reproductora pertany a la subespècie 
mallorcae (Alonso et al., 2003). A l’hivern 
arriben individus provinents d’Europa de la 
subespècie scops (Cramp, 1985). També hi 
ha un important pas migratori. 

A Menorca és un sedentari moderat, amb 
arribada d’individus a l’hivern d’altres 
poblacions de fora l’illa i un pas migratori 
considerable (GOB, 2009).  
 

 
 
 
 
 
 

 
Distribució a l’hivern 

 
És el rapinyaire nocturn més abundant dels 
quatre que hivernen a Menorca, i el que 
presenta una distribució més àmplia, 
mancant tan sols a tres quadrats d’escassa 
vegetació i nul·la presència humana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demostra una gran afinitat als 
assentaments humans tant aïllats com 
urbanitzacions i pobles. També es presenta 
a ullastrars, terres de conreu, pedreres, 
barrancs, penya-segats i rocams d’interior i 
als boscos. 

Al vespre i de nit es detecta a la totalitat 
dels ambients anteriorment descrits, amb 
una major abundància als barrancs i penya-
segats d’interior. A l’igual que l’òliba, 
també acostuma a utilitzar posaders 
propers a les carreteres i, a diferència 
d’aquesta, a dins les zones humanitzades. 
Sembla tolerar relativament bé la 
presència propera d’altres congèneres, 
donada la seva abundància a espais 
relativament petits.  
De dia, manca informació sobre els seus 
llocs de descans. La detecció diürna 
d’individus a alguns dels ambients on se 
l’observa a la nit (ullastrars, barrancs i 
construccions humanes), fa pensar que la 
seva distribució durant aquesta part del dia 
pugui ser molt similar a la nocturna, 
influenciada sempre a la presència de bons 
llocs on descansar i passar desapercebut. 

 

 

 
Mapa distribució 

mussol 
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Conservació i amenaces 

 
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo de las Aves 

de España: no avaluada (NE); Llibre Vermell dels 
Vertebrats de les Balears: preocupació menor (LC); 

Catalogació: d’interès especial. 
 

Algunes de les amenaces poden ser 
l’eliminació d’arbres vells i l’ús 
indiscriminat de pesticides (Alonso et al. 

2003). El mussol reial Asio otus i l’òliba Tyto 
alba podrien ser factors d’amenaça 
puntuals/locals com a depredadors 
directes de l’espècie (Garcia et al. 2008). 
Altres amenaces detectades a Menorca són 
la col·lisió amb vehicles i la troballa-
expoliació de polls al medi natural.  
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Mussol reial Asio otus 

Bal.  Mussol banyut; Cas. Búho chico;  Ang. Long-eared Owl 
Classificació: Ordre Strigiformes, família Strigidae 
Status: Migrant escàs, cria accidental 1997 (i 2007-11) 

 
El mussol reial és una espècie politípica, 
distribuïda per àmplies regions de 
l’hemisferi nord, des de les àrees boreals 
fins a les regions temperades d’Amèrica del 
Nord, Europa i Àsia, així com algunes illes 
atlàntiques i el nord d’Àfrica. Es reconeixen 
diverses subespècies (Cramp, 1985; Del 
Hoyo et al., 1999). Les poblacions més 
nòrdiques es comporten com a migradores, 
fent l’hivern a latituds temperades 
d’Europa i el nord d’Àfrica. Les poblacions 
més al sud són sedentàries o fan petits 
desplaçaments (Del Hoyo et al., 1999). 
A Espanya cria pràcticament a tota la 
península i a Balears la subespècie otus, i a 
Canàries, la subespècie endèmica 
canariensis (Martín & Lorenzo, 2001). La 
península acull part de la població europea 
hivernant. 
A Menorca aquesta espècie és encara una 
incògnita. Es coneix que alguns exemplars 
passen per l’illa durant les migracions, i la 

seva cria accidental al 1997 (GOB, 2009). 
Als darrers anys,  se l’ha trobat criant a un 
bon nombre de localitats repartides per 
l’illa (Méndez, dades pròpies), i el present 
atles ha demostrat la seva presència a 
l’hivern, fet que pot indicar l’existència 
d’una població sedentària sense quantificar 
(obs. per.).    
 

 
 
 
 
 

 
Distribució a l’hivern 

 
Durant aquests quatre anys de feines de 
camp, s’ha detectat la seva presència 
segura a vuit quadrats, i com a probable a 
dos més. Totes les observacions 
corresponen a individus solitaris o parelles, 
sense haver pogut constatar la presència 
de cap gran dormidor a l’illa com passa a 
altres llocs de les Balears (Costa, 1999). 
 
 

 
 
 
 
 

La major part de les observacions s’han fet 
a boscos o petits redols de pinars propers a 
zones obertes o de conreu. També s’ha 
detectat a dues àrees properes a 
urbanitzacions, una a un pinar i l’altra a 
una zona de palmeres.  
Donat per fet que la major part d’aquestes 
observacions pertanyen a ocells sedentaris 
(Méndez, dades pròpies), i que els primers 
polls a altres poblacions es comencen a 
observar a mitjans de març (Del Hoyo et 
al., 1999), es creu molt probable que 
moltes d’aquestes puguin correspondre a 
territoris de cria, fet per altra banda 
corroborat en alguns casos (Méndez, dades 
pròpies).  
No es té gaire informació sobre la població 
i la presència d’ocells estrictament 
hivernants.  

 

 

Quadrats de presència segura / quadrats de 
presència probable. 
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S’ha de remarcar que aquesta espècie està 
considerada com a sedentària moderada a 
Mallorca i Formentera, i escassa a Eivissa 
(GOB, 2009). Segurament la població  

menorquina també es podria considerar 
escassa en base a les informacions 
obtingudes aquests darrers anys, 
principalment a partir d’aquest Atles. 
 

Conservació i amenaces 

 
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo de las Aves 

de España: no avaluada (NE); Llibre Vermell dels 
Vertebrats de les Balears: preocupació menor (LC); 

Catalogació: d’interès especial. 
 

La disponibilitat de presses, l’alteració i/o 
modificació de l’hàbitat, especialment la 
intensificació de l’agricultura, la pèrdua de 
llocs de cria, la persecució directa i la 
utilització de rodenticides són els principals 

problemes descrits per a l’espècie (Cramp, 
1985; Del Hoyo et al., 1997; Cortés & 
Martí, 2003). 
A Menorca, segons les dades del Centre de 
Recuperació de Fauna Silvestre, la principal 
amenaça ve donada per la col·lisió amb 
infraestructures lineals. El desconeixement 
de l’espècie a l’illa ens fa desconèixer 
també les seves possibles amenaces. 
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Mussol emigrant Asio flammeus 

Bal.  Mussol emigrant; Cas. Búho campestre;  Ang. Short-eared Owl 
Classificació: Ordre Strigiformes, família Strigidae 
Status: Hivernant escàs, migrant escàs 

 
El mussol emigrant és una espècie d’àmplia 
distribució, que cria a latituds fredes de la 
meitat septentrional d’Amèrica del Nord, la 
meitat meridional d’Amèrica del Sud, gran 
part d’Àsia i Europa. A l’hivern s’estén per 
àmplies zones temperades i càlides del 
planeta. Es coneixen deu subespècies. Les 
poblacions europees hivernen al sud del 
continent o a l’Àfrica (Del Hoyo et al., 
1999). 
A Espanya trobem la subespècie flammeus, 
que es reprodueix de forma segura des 
dels anys noranta al centre peninsular 
(Onrubia et al., 2003). A l’hivern arriben 
exemplars del centre i nord d’Europa a la 
península, Balears i Canàries. Hi ha un bon 
pas migratori per l’estret de Gibraltar 
(Asensio et al., 1992; Fajardo et al., 1994; 
Purroy, 1997). 

A Menorca és una espècie escassa a 
l’hivern i als passos migratoris (GOB, 2009). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Distribució a l’hivern 

 
És el rapinyaire nocturn més escàs a 
l’hivern. S’ha observat de forma segura a 7 
quadrats i possible a dos més. Totes les 
observacions, a excepció d’una, estan 
associades a ambients àrids de la línea de 
costa o voltants de zones humides. 

 
 
 
 
 
 
 
Com a zones àrides costaneres és present 
al cap de Cavalleria, l’àrea de Favàritx i la 
Mola de Maó. Sorprèn no haver-la detectat 
a zones similars de la costa nord, 

especialment a la part alta de la Mola de 
Fornells, on no descartem que també es 
pugui presentar de forma irregular. 
S’ha observat la seva associació amb zones 
humides importants de l’illa com 
s’Albufera, les basses de Lluriac i el prat de 
Son Bou. Sorprèn la presència al quadrat 
de Ciutadella i al centre de l’illa, donada la 
manca d’hàbitats similars als de la resta 
d’observacions, fet que podria indicar 
moviments o desplaçament a dins l’illa. 
Totes les observacions han estat d’un únic 
exemplar, i fetes, excepte una, al vespre o 
la nit. Es desconeix per complet la ubicació 
de les seves zones de descans durant el 
dia, tot i que l’observació diürna es va 
produir a un pinar, d’on va sortir un 
individu en ésser espantat. 
Es desconeix exactament la seva població, 
tot i que tot sembla indicar que aquesta és 
escassa. 

 

 

Quadrats de presència segura / quadrats de 
presència probable. 

 

Mapa distribució 

mussol  emigrant 
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Conservació i amenaces 
 

UICN: no avaluada (NE); Libro Rojo de las Aves de 
España: quasi amenaçada (NT); Llibre Vermell dels 

Vertebrats de les Balears: no avaluada (NE); 
Catalogació: d’interès especial. 

 

Els principals factors d’amenaça són 
l’alteració dels hàbitats que utilitza durant 
la hivernada per la intensificació agrícola 
(Fajardo & Babiloni, 1996) i la mortalitat 

directa per causes humanes (caça, 
atropellaments, accidents amb cables 
elèctrics; Fajardo et al., 1994). Es desconeix 
l’efecte sobre l’espècie de l’ús de 
rodenticides.  
Es desconeixen amenaces concretes per a 
Menorca. 
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Arner Alcedo atthis 

Bal.  Arner; Cas. Martín pescador común;  Ang. Kingfisher 
Classificació: Ordre Coraciiformes; família Alcedinidae 
Status: Hivernant escàs, migrant escàs 

 
L’arner té una àmplia àrea de distribució 
mundial, que inclou tot el Paleàrtic, la regió 
Indo-Malàisia i Nova Guinea (Cramp, 1985). 
A Europa cria a la major part de països a 
excepció d’Islàndia i algunes illes del 
Mediterrani (Hagemeijer & Blair, 1997), on 
es localitzen dues subespècies: atthis, 
entorn al Mediterrani, i ispida, al centre i a 
occident del continent. Les poblacions del 
sud i sud-est europeu es mostren 
majoritàriament residents, mentre que les 
nòrdiques i orientals són migradores, 
hivernant a les regions mediterrànies i fins i 
tot a la vall del Nil (Cramp, 1985). 
A Espanya a l’època reproductora es 
reparteix per bona part de la península 
(Moreno-Opo, 2003), on trobem la 
subespècie atthis, al sud i al llevant, i la 
ispida, al nord i oest peninsular (Cramp, 
1985). A l’hivern arriben individus d’Europa 

del nord i oriental tant a la península com a 
Balears (Del Moral et al., 2002). 
A Menorca és un ocell hivernant escàs, que 
es presenta també als passos migratoris de 
forma no molt abundant i primerenca 
(GOB, 2009). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Distribució a l’hivern 

 
L’arner fa ús de la pràctica totalitat 
d’ambients aquàtics i marins de l’illa, 
sempre i quan aquests presentin una font 
d’aliment per ells (petits peixos, insectes i 
altres petits animals aquàtics).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se l’ha observat a un bon nombre de zones 
humides com s’Albufera, Son Saura del 
Nord, Son Saura del Sud i Son Bou. Manca 
a les basses de Lluriac i Morella, tot i que  

 
segurament també les utilitzi de forma 
irregular. Les observacions a torrents són 
nombroses, tant als acabaments com a les 
parts intermèdies: torrent de cala’n Porter, 
Sant Joan, cala Galdana, es Puntarró... 
També fa ús de les petites basses naturals 
o artificials, i petites basses temporals amb 
bona cobertura vegetal, principalment 
tamarells Tamarix sp., que li permetin un 
bon posader des d’on pugui observar les 
seves presses. 
Als ambients marins, és més comú a les 
voreres  dels ports i les cales, a les parts 
menys fondes, però també se l’ha vist 
caçant a la línia de costa, entre les roques o 
a les parts baixes dels penya-segats. 
La seva població no ha estat quantificada 
amb exactitud, però en base a les 
observacions i les jornades d’anellament a 

 

 
Mapa distribució 

arner 
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les basses humides, pensem que aquesta 
deu ser escassa (entre 11 i 100 individus). 
Les poblacions reproductores de la 
península Ibèrica presenten una tendència 
negativa a bona part de les seves àrees 
(Moreno-Opo, 2003). Es desconeix la 
tendència de la població hivernant.  

Les recuperacions d’ocells anellats semblen 
indicar una fidelitat important per les àrees 
d’hivernada, i que els primers hivernants 
en arribar a l’illa són primerencs i ho farien 
a la segona quinzena de setembre (Méndez 
& Escandell, 2004; Méndez & Escandell, 
2006; Méndez, 2008; Méndez, 2009; 
Méndez, 2010). 

 
Conservació i amenaces 

 
Libro Rojo de las Aves de España: quasi amenaçada 

(NT); Llibre Vermell dels Vertebrats de les Balears: no 
avaluada (NE); Catalogació: d’interès especial. 

 

Les seves principals amenaces van molt 
lligades als ambients aquàtics i marins. La 

seva degradació, contaminació o alteració 
dels marges l’afecten negativament 
(Moreno-Opo, 2003).  
A Menorca no s’han detectat amenaces 
concretes per a l’espècie. 
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Puput Upupa epops 

Bal.  Puput; Cas. Abubilla;  Ang. Hoopoe 
Classificació: Ordre Coraciiformes; família Upupidae 
Status: Sedentari moderat, migrant moderat 

 
El puput és una espècie politípica, 
àmpliament distribuïda per tot el Paleàrtic 
més temperat, l’Orient Mitjà, l’Índia i fins el 
sud-est asiàtic. A Europa, té el seu límit 
septentrional a França, Nord-est 
d’Alemanya i Estònia, essent pràcticament 
absent a les Illes Britàniques, Països Baixos 
i Escandinàvia. És una espècie migrant 
transsahariana tot i que les poblacions més 
meridionals poden ser sedentàries. Alguns 
individus més nòrdics hivernen al sud 
d’Europa (Hagemeijer & Blair, 1997). 
A Espanya nidifica a tota la península a 
excepció de la franja cantàbrica, a Melilla, 
Balears i Canàries (Román & Altamirano, 
2003). 

A Menorca és un sedentari moderat. 
També s’observa un important pas 
migratori per l’illa (GOB, 2009). 
 

 
 
 
 
 

 
Distribució i abundància relativa a l’hivern 

 
Es distribueix per la major part del territori 
insular, mancant a zones costaneres on la 
seva baixa densitat pot haver afectat la 
seva detecció, i a un quadrat d’interior on 
tampoc es descarta la seva presència 
donada l’àmplia distribució per ambients 
similars als trobats en aquest (Mapa 
distribució). 

La major abundància s’observa a la part 
central i sud de Ciutadella i al triangle 
format pels municipis de Maó – Es Castell – 
Sant Luís (Mapa abundància relativa). A la 
resta de l’illa, aquesta abundància varia en 
funció dels hàbitats majoritaris.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mapa distribució 

puput 
       Mapa abundància    

relativa (ind/km lineal) 
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Població i selecció d’hàbitat a l’hivern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La població de puput a l’illa es pot 
considerar moderada, mostrant un índex 
quilomètric d’abundància (IKA) inferior a 
un individu per quilòmetre lineal. Aquesta 
baixa densitat es veu mitigada per la seva 
àmplia distribució, considerant-se la 
població com a moderada (entre 101 i 
1000 individus). Es desconeix l’existència 
d’individus hivernants de fora de l’illa. 
A l’hivern selecciona un bon grapat 
d’ambients (Gràfic selecció d’hàbitat), tots 
relacionats amb terrers de conreu i 
explotacions agràries, principalment els 
mosaics de conreu amb pastures. 
L’existència de rocams d’interior i 
edificacions també condicionen la seva 
presència. 
  
Gràfic selecció hàbitat del puput a l’hivern en funció 
de la seva abundància relativa (ind/km). 

 
 
 
 
 
Conservació i amenaces 

 
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo de las Aves 

de España: no avaluada (NE); Llibre Vermell dels 
Vertebrats de les Balears: preocupació menor (LC); 

Catalogació: d’interès especial. 
 

Les tendències descendents a les 
poblacions europees sembla que podrien 
estar relacionades amb la disminució de 
llocs aptes per criar i l’ús intensiu 

d’insecticides. L’agricultura intensiva pot 
produir la disminució de presses i la mort 
directa per enverinament (Román & 
Altamirano, 2003).  
A Menorca es desconeixen amenaces 
concretes i la població sembla trobar-se en 
bon estat de conservació. 
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Formiguerol Jynx torquilla 

Bal.  Formiguer; Cas. Torcecuello euroasiático;  Ang. Wryneck 
Classificació: Ordre Piciformes; família Picidae 
Status: Estival rar, migrant moderat, hivernant moderat 

 
El formiguerol s’estén com a nidificant per 
gran part d’Europa, per àrees aïllades del 
nord d’Àfrica i la major part d’Àsia fins al 
Japó (Cramp, 1985; Winkler, 1995; Del 
Hoyo et al., 2002). S’han descrit diverses 
subespècies. És una espècie migradora o 
parcialment migradora, a diferència 
d’altres pícids. Les poblacions del nord i 
centre d’Europa hivernen a l’Àfrica central i 
meridional i també a la conca 
mediterrània, essent parcialment 
migradora o sedentària a altres latituds 
(Hagemeijer & Blair, 1997).  
A Espanya cria a bona part de la geografia 
peninsular i Balears, essent més abundant 
a la meitat nord de la península, la zona de 
llevant i Mallorca (Cortés & González, 
2003). A La zona mediterrània hi ha 
individus hivernants. La península i Balears 
són també habituals àrees de pas d’aus 

migratòries (Hagemeijer & Blair, 1997; Del 
Hoyo et al., 2002).  
A Menorca és un hivernant i migrant 
moderat, del qual s’han fet algunes 
observacions estivals puntuals (GOB, 
2009). 
 

 
 
 
 
 

 
Distribució i població a l’hivern 

 
El formiguerol és un ocell amb clares 
preferències pels paisatges en mosaics, 
amb zones agrícoles en ús o no i presència 
d’arbres o arbustos. Evita les masses 
denses de bosc, ocupant els llindars 
propers a zones obertes (Cramp, 1985). En 
aquests ambients apareix a Menorca, 
silenciós i introvertit.  
La seva presència s’ha pogut detectar a un 
bon nombre de quadrats que reuneixen les 
seves  característiques ecològiques (Mapa 
distribució). Els ambients on s’han fet 
aquestes observacions corresponen a 
ullastrars oberts, petites clapes de pinar a 
dins espais oberts de matollar o agrícola, a 
les voreres dels pinars, als barrancs i a les 
zones de conreu i/o pastures amb 
presència d’arbres o arbustos. Un bon 
grapat d’ambients que ens fa pensar que la 
seva distribució pugui ser major, ocupant 

altres quadrats amb hàbitats similars als 
anteriorment descrits. La manca 
d’observacions a quadrats d’interior o 
costaner, obeeix a la presència de denses 
masses boscoses o a zones àrides sense 
vegetació llenyosa. 
    

 
 
 
 
 
 
La seva població a l’hivern és moderada i 
ben repartida, amb densitats baixes als 

 

 
Mapa distribució 

formiguerol 
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diferents ambients i possibles fluctuacions 
interanuals en el nombre d’individus. A  
gran part d’Europa s’ha constatat una 
regressió de la seva població nidificant 
(Birdlife Internacional,2004). A algunes 
zones peninsulars també es considera en 
declivi (Cortés & González, 2003),  encara 
que les seves fluctuacions fan que encara 

estigui considerada com incerta la seva 
tendència a l’Espanya continental 
(Carrascal & Palomino, 2008). Tot això pot 
afectar la població hivernant a l’illa, de la 
qual es desconeix la seva tendència.  

 

 
 
Conservació i amenaces 
 
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo de las Aves 

de España: no avaluada (NE); Llibre Vermell dels 
Invertebrats de les Balears: preocupació menor (LC); 

Catalogació: d’interès especial. 
 

Tot indica que la desaparició o 
transformació de les àrees d’alimentació 
emprades per l’espècie és un factor 

determinant de la seva regressió. A les 
zones de cria, també s’apunta l’escassesa 
d’arbres o arbustos amb cavitats 
necessàries per ubicar la cria (Cortés & 
González, 2003). A Menorca es 
desconeixen amenaces concretes per a 
l’espècie. 
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Torrola Caraputxina Galerida tecklae 

Bal.  Cucullada; Cas. Cogujada montesina;  Ang. Thekla Lark 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Alaudidae 
Status: Sedentari moderat  
 
La torrola caraputxina és una espècie 
politípica amb dues poblacions molt 
fragmentades: una que inclou algunes 
zones del sud de França, la península 
Ibèrica, Balears i el nord d’Àfrica des de 
Líbia fins a la costa occidental del Sàhara, i 
l’altra situada a l’Àfrica oriental, entre 
Somàlia, Eritrea i Etiòpia. Es reconeixen sis 
subespècies al Paleàrtic. Es tracta d’una 
espècie sedentària, amb petits moviments 
locals (Cramp, 1988). 
A Espanya cria la subespècie theklae  a tota 
la península, exceptuant la franja nord, i a 
Balears (Díaz, 2003a).  
A Menorca és un ocell sedentari moderat 
que cria principalment a les zones àrides i 

pedregoses properes a la costa (GOB, 
2009). 

 
 
 
 
 
 

 
 
Distribució i abundància relativa a l’hivern 

 
La torrola caraputxina presenta a l’illa una 
àmplia distribució, mancant únicament a 
tres quadrats, dos d’interior coberts per 
àmplies zones forestals, i al quadrat ocupat 
majoritàriament pel barranc d’Algendar 
(Mapa distribució). 
Segons l’abundància relativa, aquesta 
distribució és molt desigual.  Les poblacions 
més importants quant a nombre 
d’individus es troben a la costa, destacant 
per la seva abundància: la part alta i de la 
Mola de Fornells, el cap de Cavalleria, la 
Mola de Maó, la costa nord del Parc 

Natural, els voltants de Punta Nati i les 
zones més àrides i pedregoses de la meitat 
sud de l’illa (Mapa abundància relativa). 
Aquesta també és significativa a les zones 
de conreu i/ pastura de Ciutadella, el nord 
d’Es Mercadal i els voltants de San Climent 
i l’aeroport. A la resta de zones d’interior 
apareix puntualment a algunes àrees 
agrícoles o ramaderes, d’important 
extensió, intercalades entre els ambients 
forestals i arbustius. 
     

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Mapa distribució 

torrola caraputxina 

Mapa abundància 

relativa (ind/km lineal) 
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Població i selecció d’hàbitat a l’hivern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gràfic selecció hàbitat de la torrola caraputxina a 
l’hivern en funció de la seva abundància relativa 
(ind/km). 
 
 
 

 
La torrola caraputxina, a l’igual que a 
l’època de cria, selecciona a l’hivern 
principalment els ambients de pastura i 
vegetació herbàcia costaners, i les seves 
degradacions cap a zones àrides i 
pedregoses amb escassa vegetació (Gràfic 
selecció d’hàbitat). La seva selecció a 
l’hivern a l’interior ve predeterminada per 
l’existència de mosaics amb presència 
d’espais oberts destinats a l’agricultura o 
ramaderia en actiu o abandonats. 
La seva població no és molt gran. El major 
índex quilomètric d’abundància (IKA) el 
trobem en 2,5 ind/km lineal amb intervals 
de confiança entre els 1,8 i 3,2 ind/km. A la 
resta, aquest índex just arriba a l’individu 
per quilòmetre lineal. A la xarxa d’itineraris 
SOCME (Seguiment d’ocells comuns a 
Menorca) 2003-2008, les dades dels 
promitjos dels valors anuals, donaven una 
abundància relativa a l’hivern de 2.1 
(ind/Km), molt similar a l’obtinguda  en 
aquest atles a la seves principals zones de 
distribució, amb una tendència pel període 
2003-08 de canvi incert (Julià, 2009). 

Conservació i amenaces 
 
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo de las Aves 

de España: no avaluada (NE); Llibre Vermell dels 
Invertebrats de les Balears: preocupació menor (LC); 

Catalogació: d’interès especial. 
 

La torrola caraputxina, veu afavorides les 
seves poblacions pels incendis, utilitzant 
aquestes zones als seus primers estadis de 
recuperació, i perjudicada per part de 

l’abandonament dels cultius de secà i 
l’increment en aquests de les masses 
forestals i arbustives. 
Les pràctiques agrícoles primerenques a les 
terres de cultiu, podrien afectar les seves 
postes (Díaz, 2003a). Es desconeixen 
amenaces concretes per Menorca. 
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Alosa Alauda arvensis 

Bal.  Alosa; Cas. Alondra común;  Ang. Skylark 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Alaudidae 
Status: Hivernant moderat, migrant moderat  
 
L’alosa té una distribució Paleàrtica, estesa 
per tot Europa i Àsia, fins a les costes del 
Pacífic i el Japó, amb un límit meridional al 
Magret, Anatòlia, nord d’Iran, Afganistan i 
franja septentrional de la Xina. A Europa 
només està absent a Islàndia. Es 
reconeixen vuit subespècies al Paleàrtic 
occidental (De Juana, 1980). És una espècie 
migradora parcial, amb els quarters 
d’hivern a l’oest, centre i sud d’Europa, 
Canàries, nord d’Àfrica, l’Orient Mitjà, 
l’Índia i la Xina. 
A Espanya cria únicament a la península. La 
subespècie cantarella ho fa al quadrant 
nord-est, i la sierrae, repartida per la resta 
del territori, semblant sedentària o amb 
moviments dispersos o nòmades variables 
(Tellería et al., 1999; Purroy, 2003c). La 
península, Balears i Canàries reben també 

hivernants provinents dels països d’Europa 
del nord i oest, i migrants.  
A Menorca es presenta de forma 
moderada a l’hivern i als passos migratoris 
(GOB, 2009). 
 

 
 
 
 
 

 
Distribució i abundància relativa a l’hivern 

 
L’alosa es distribueix per tots els quadrats 
amb presència d’ambients agrícoles i/o 
ramaders d’interior i,  en menor mesura, 
per la costa. Manca a tots els quadrats amb 
importants masses forestals i/o arbustives 
espesses (Mapa distribució). Les majors 
abundàncies relatives es troben a les zones 
agrícoles del terme municipal de Ciutadella 

i al nord d’Es Mercadal, i a àrees 
disseminades de l’interior del llevant 
menorquí  associades a explotacions 
agrícoles (Mapa abundància relativa). A 
l’interior de l’illa, la seva abundància va 
relacionada amb la major o menor 
superfície ocupada per aquest tipus 
d’ambient.  

 
 
 
 
 
 
 

 

  

Mapa distribució 

alosa Mapa abundància 

relativa (ind/km lineal) 
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Població i selecció d’hàbitat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gràfic selecció hàbitat de l’alosa a l’hivern en funció 
de la seva abundància relativa (ind/km). 
 
 

 
L’alosa és una espècie que selecciona de 
forma quasi exclusiva els ambients 
extensius de secà, mostrant una major 
predilecció encara per aquells treballats 
recentment, de terres més toves que li 
faciliten l’obtenció d’aliment (Gràfic 
selecció d’hàbitats). 
La seva població, tot i ser moderada, 
presenta uns índexs d’abundàncies 
relatives importants en aquests ambients, 
un poc per damunt dels 8 individus 
quilòmetre lineal, amb un interval de 
confiança entre els 6 ind/km  i els 11,9 
ind/km. A la xarxa d’itineraris SOCME 
(Seguiment d’ocells comuns a Menorca) 
2003-2008, les dades dels promitjos dels 
valors anuals, donaven una abundància 
relativa a l’hivern de 13.2 (ind/Km), bastant 
per damunt a l’obtinguda  en aquest atles. 
Les dades del SOCME pel període 2003-08 
mostraven també una tendència de canvi 
incert (Julià et al., 2009). 

 
Conservació i amenaces 
 
Libro Rojo de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Llibre Vermell dels Invertebrats de les Balears: no 

avaluada (NE). 
 

A Europa s’ha descrit com amenaça molt 
negativa, a l’igual que per altres espècies 

de zones agrícoles, la intensificació dels 
cultius i l’ús d’herbicides (Purroy, 2003c) Es 
desconeixen amenaces concretes per 
l’espècie a Menorca. 
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Vinjola de penyal Ptyonoprogne rupestris 

Bal.  Cabot de roca; Cas. Avión roquero;  Ang. Crag Martin 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Hirundinidae 
Status: Hivernant escàs, migrant escàs  
 

La vinjola de penyal té una distribució 
paleàrtica que va des de la conca 
mediterrània fins a la Xina, a àrees 
muntanyenques i de relleu abrupte. A 
l’hivern també és present a petites àrees 
de l’Índia i Àfrica. Considerada una espècie 
migradora parcial, les poblacions pròpies 
de climes hivernals més durs, fan l’hivern a 
zones costaneres i fluvials del Mediterrani i 
el Marroc. Les poblacions del sud, amb 
hiverns més suaus, semblen ser 
sedentàries (Cramp, 1988; Del Hoyo, 2004), 
o amb petits desplaçaments, sovint de 
caràcter altitudinal (Malo de Molina, 2003).  
A Espanya és present com a nidificant a la 
península, Mallorca i Eivissa, on està lligada 
a topografies escarpades i és absent a les 
planes. A l’hivern, aquesta població es 
desplaça a àrees litorals i zones humides, 
fins i tot del nord d’Àfrica (Malo de Molina,  
 

2003). La península i Balears reben a 
l’hivern individus del centre d’Europa. El 
flux migratori al Estret de Gibraltar es 
perceptible als dos passos (Cramp, 1988; 
Del Hoyo, 2004).  
A Menorca és un hivernant escàs, que 
també s’observa als passos migratoris en 
poca quantitat (GOB, 2009).   
 

 
 
 
 
 
 

Distribució i població a l’hivern 
 

És una espècie molt poc abundant, amb 
una distribució restringida a alguns penya-
segats marins i barrancs del sud i als 
voltants de la muntanya del Toro, al centre 
de l’illa.  
Durant les feines de camp del present 
atles, se l’ha observada al sud de l’illa als 
penya-segats marins de cala Galdana i 
cala’n Porter i als barrancs de Trebalúger i 
son Boter. S’han identificat com a zones 
importants d’alimentació: el prat de Son 
Bou i el torrent de Trebalúger. Segurament 
el torrent de cala Galdana i el de cala’n 
Porter, també són zones d’alimentació per 
les poblacions properes. La petita població 
del Toro s’ha observat alimentant-se a les 

terres agrícoles properes a la muntanya i 
als costers d’aquesta. 
Els petits grups mai s’han vist per damunt 
de la dotzena d’exemplars, essent la cita 
més nombrosa la feta l’hivern 2007-08 al 
prat de Son Bou d’11 exemplars. La seva 
població a l’illa es podria considerar de 
molt escassa. Aquest estatus xoca amb el  
que s’observa a la resta de l’arxipèlag on és 
un hivernant moderat, amb poblacions 
sedentàries nidificants a Mallorca i Eivissa. 

 
 
 

  

 

 
Mapa distribució 

vinjola de penyal 

Conservació i amenaces 
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo de las Aves de 
España: No avaluada (NE); Llibre Vermell dels Vertebrats de 
les Balears: preocupació menor (LC); Catalogació: d’interès 
especial. 
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Titeta sorda Anthus pratensis 

Bal.  Titina sorda; Cas. Bisbita pratense;  Ang. Meadow Pipit 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Motacillidae 
Status: Hivernant abundant, migrant abundant  
 
La titeta sorda es troba quasi restringida 
com a reproductora al centre i nord de 
Europa. Al centre-oest del continent és 
sedentària, la resta de poblacions hivernen 
a la conca mediterrània. Compta amb dues 
subespècies. 
A Espanya cria a punts de la serralada 
Cantàbrica a Astúries, Cantàbria i tal 
vegada Galícia i Lleó, la subespècie 
pratensis. A l’hivern, aquesta subespècie 
està molt estesa per la península i Balears, 
tot i que també es poden veure exemplars 
de la whistleri, pròpia d’Escòcia i Irlanda. 
A Menorca es presenta de forma abundant 
a l’hivern i als passos migratoris (GOB, 
2009).  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Distribució i abundància relativa a l’hivern 

 
La titeta sorda es distribueix per tota l’illa, 
mancant només a dos quadrats, tot i que 
donada aquesta àmplia distribució pensem 
que també els ocupa a l’hivern però no va 
ser detectada (Mapa distribució). 
Les majors abundàncies relatives es troben 
a les terres de conreu del terme municipal 
de Ciutadella, del nord d’Es Mercadal i, de 

forma més disseminada, per la part 
oriental de l’illa. Destaca també 
l’abundància a zones costaneres com la 
costa d’Es Castell, la Mola de Fornells, el 
cap de Cavalleria, Punta Nati o del 
quadrant sud-oest de l’illa (Mapa 
abundància relativa). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Mapa distribució 

titeta sorda 
Mapa abundància 

relativa (ind/km lineal 
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Població i selecció d’hàbitat a l’hivern 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gràfic selecció hàbitat de la titeta sorda a l’hivern 
en funció de la seva abundància relativa (ind/km). 
 

 
La titeta sorda selecciona principalment les 
terres de cultiu de secà, les brolles o les  

 
terres de pastures i vegetació baixa (Gràfic 
selecció d’hàbitat). De forma més escassa 
també fa ús dels diferents tipus de mosaic 
de l’illa amb presència de conreus o prats 
de vegetació baixa. A bona part d’aquests 
ambients, la major part de les observacions 
corresponen a grups nombrosos i 
cohesionats i. en menor mesura, a ocells 
aïllats, parelles o petits grupets. 
A la xarxa d’itineraris SOCME (Seguiment 
d’ocells comuns a Menorca) 2003-2008, les 
dades dels promitjos dels valors anuals, 
donaven una abundància relativa a l’hivern 
de 13 (ind/Km), molt similar als resultats 
obtinguts en aquest Atles pels ambients de 
cultius extensius de secà, on s’obté un 
índex de 15 ind/km amb un interval de 
confiança d’entre 12.5 ind/km i 17.5 
ind/km. Les dades del SOCME pel període 
2003-08 mostraven també una tendència 
de canvi incert (Julià et al., 2009). 

 
 
 
Conservació i amenaces 
 
Libro Rojo de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Llibre Vermell dels Invertebrats de les Balears: no 

avaluada (NE); Catalogació: d’interès especial. 
 

Possiblement a Menorca i a altres bandes 
del continent, pugui afectar a l’espècie l’ús 
de pesticides o d’altres productes químics a 
l’agricultura d’una forma directa o 
indirecta.  
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Titeta de muntanya Anthus spinoletta 

Bal.  Titina de muntanya; Cas. Bisbita alpino;  Ang. Water Pipit 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Motacillidae 
Status: Hivernant escàs, migrant escàs 

 
La titeta de muntanya té una distribució 
holàrtica, que des d’Europa occidental 
s’estén fins a Alaska. La subespècie 
nominal cria a les muntanyes ibèriques, 
Massís Central francès, Alps, Apenins, 
muntanyes de Còrsega i Sardenya, Balcans i 
Carpats, així com àrees muntanyenques del 
nord-oest de Turquia. A l’hivern baixa en 
altitud mitjançant desplaçaments curts. Es 
reconeixen tres subespècies (Cramp, 1988). 
A Espanya la subespècie spinoletta, cria a 
muntanyes de la meitat nord peninsular 
(Purroy, 1997; Vázquez, 2003). A l’hivern es 
reparteix per tota la península i Balears, i 
de forma accidental a Canàries. Arriben a 
Espanya almenys aus provinents del 
Pirineu francès i els Alps. La migració passa 
quasi inadvertida. 

A Menorca es presenta de forma escassa a 
l’hivern, i s’observa també en poc nombre 
als passos migratoris (GOB, 2009).  
 

 
 
 
 
 
 

 
Distribució i població a l’hivern 

 
La titeta de muntanya, a diferència de la 
titeta sorda Anthus pratensis, té una 
distribució molt reduïda i lligada per 
complet als ambients aquàtics, amb un 
marcat comportament solitari. Durant 
aquest atles s’ha observat a un bon 
nombre de zones humides d’aigua dolça 
com s’Albufera des Grau, Son Saura del 
Nord, Lluriac i Son Saura del Sud, i d’aigua 
salada com les salines d’Addaia o les de la 
badia de Fornells. També hi ha 
observacions a acabaments de torrents, 
com el de Sa Nitja, o a les parts 
intermèdies d’aquests, com al d’Algendar. 
Segurament també es presenti de forma 
escassa, com a la resta de localitats, a Son 
Bou i als diferents torrents de l’illa, sense 
poder descartar l’ús de petites zones 
humides naturals o artificials. 

 
 
 
 
 
La seva població hivernant a l’illa és 
escassa com indiquen la poca quantitat 
d’observacions fetes, tenint en compte que 
fa ús d’un dels ambients més visitats pels 
ornitòlegs illencs com són les basses 
humides. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Mapa distribució 

Titeta de muntanya 
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Conservació i amenaces 
 
Libro Rojo de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Llibre Vermell dels Invertebrats de les Balears: no 

avaluada (NE); Catalogació: d’interès especial. 
 

Es desconeixen amenaces concretes per a 
l’espècie a nivell estatal, tot i que 
s’apunten petites interaccions a les seves 
àrees de cria provocades per segmentació  
de parts de muntanyes per la col·locació 
d’aerogeneradors, molèsties puntuals 

 
provocades pel turisme o la col·lisió 
d’exemplars amb aerogeneradors 
(Vázquez, 2003). A Menorca es 
desconeixen amenaces concretes per 
l’espècie tot i que donada la seva 
distribució centrada en zones humides, la 
alteració o modificació d’aquestes pot 
afectar a les seves poblacions hivernants.  
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Titeta torrentera Motacilla cinerea 

Bal. Xàtxero cendrós;  Cas.  Lavandera cascadeña; Ang. Grey Wagtail 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Motacillidae 
Status: Hivernant escàs, migrant escàs 

 
La titeta torrentera com a reproductora 
ocupa de forma fragmentada latituds 
temperades d’Euràsia, mancant en gran 
part de Rússia i al Tibet. Tot i que a l’Àsia es 
considera una espècie migradora, a Europa 
es tracta d’un au bàsicament sedentària, 
amb una hivernada reduïda al Nord 
d’Àfrica i sud d’Europa. Es reconeixen sis 
subespècies (Cramp, 1988). 
A Espanya la subespècie cinerea cria a 
zones de muntanya de la península i a 
Ceuta, i la canariensis, ho fa a algunes de 
les illes de Canàries (Pérez-Tris, 2003). 
Aquestes poblacions es consideren 
sedentàries amb petits moviments 
altitudinals (Purroy, 1997; Martín & 
Lorenzo, 2001; López, 2003). A l’hivern es 
troba més estesa, ocupant també zones 
planes de la península i Balears la 
subespècie cinerea, i a totes les illes 
Canàries la canariensis. Els individus 

hivernants pertanyen a les poblacions 
d’Europa central, sobretot de França i 
Bèlgica (Bernis, 1971).  
A Menorca la trobem de forma escassa 
tant a l’hivern com als passos migratoris 
(GOB, 2009). 
 
 

 
 
 
 
 

 
Distribució i població a l’hivern 

 
La titeta torrentera es distribueix per bona 
part del territori, havent estat detectada a 
més de la meitat dels quadrats (Mapa 
distribució). Utilitza diferents ambients: 
zones humides grans o petites, torrents, 
basses temporals o de pluja, ports, cales i 
arenals, zones de conreu i pastura, hortals, 
barrancs i zones urbanes. L’ús d’aquest 
ampli ventall d’ambients va relacionat amb 
la presència d’aigua, per petita que sigui, i 
de les seves presses principals, petits 
invertebrats. 

A diferència de la titeta blanca Motacilla 
alba, és un ocell solitari, amb una població 
escassa a l’illa. 

 
 
 
 

 
Conservació i amenaces 
 
Libro Rojo de las Aves de España: no avaluada (NE); 

Llibre Vermell dels Vertebrats de les Balears: no 
avaluada (NE); Catalogació: d’interès especial. 

 

L’ús de plaguicides als cultius es considera 
una amenaça, com a moltes altres espècies 

insectívores, que la pot afectar de forma 
directa o indirecta, així com la modificació 
dels hàbitats d’hivernada (López, 2003). Es 
desconeixen amenaces concretes a 
Menorca.  

 

 
Mapa distribució 

titeta torrentera 
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Titeta blanca Motacilla alba 

Bal.  Xàtxero; Cas. Lavandera blanca;  Ang. White Wagtail 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Motacillidae 
Status: Hivernant abundant, migrant abundant 

 
La titeta blanca com a reproductora s’estén 
per latituds temperades i fredes d’Euràsia i, 
de forma marginal, Alaska i Grenlàndia. Les 
poblacions més septentrionals hivernen a 
la conca mediterrània, l’Àfrica i l’Àsia, al 
nord de l’Equador. Es reconeixen onze 
subespècies. 
A Espanya s’observa principalment la 
subespècie alba, tot i que a l’hivern també 
hi ha observacions de l’escassa yarrelli. 
Només cria a la península, de forma 
abundant al nord. La població espanyola es 
considera sedentària (López et al., 2003).  
A l’hivern és més nombrosa i està més 
estesa, ocupant també els dos arxipèlags 
(Bernis, 1971). Les aus de l’oest d’Europa 

tendeixen a hivernar a l’oest d’Espanya, les 
de l’est d’Europa ho fan a l’est d’Espanya.  
A Menorca és una espècie abundant a 
l’hivern, amb un important pas migratori 
(GOB, 2009).  
 

 
 
 
 

 
Distribució i abundància relativa a l’hivern 

 
És un ocell àmpliament distribuït per tota 
l’illa, molt lligat als ambients agrícoles, 
però també als humanitzats, a les 
carreteres i camins, a la costa, a l’ullastrar 
obert, a les zones litorals, a les zones 
humides i torrents, al bestiar i, en menor 
mesura, als ambients marins (Mapa 
distribució). Les majors abundàncies 

relatives les trobem a les zones agrícoles 
del terme municipal de Ciutadella, el nord 
d’Es Mercadal i el quadrant sud-est, tot i 
que aquesta és important a la pràctica 
totalitat d’illa, exceptuant les zones 
forestals o arbustives espesses (Mapa 
abundància relativa).     

 
 
 
 
 
 
 
Dormidors 

 
La titeta blanca és una espècie acostumada 
a passar les hores diürnes en solitari o en 
petits grupets, i que a la nit s’arreplega en 

grups nombrosos per dormir tots junts a 
dormidors comunals. Amb els darrers rajos 
del sol, aquestes es comencen a moure 

 

 
 

Mapa distribució 

titeta blanca 

Mapa abundància 

relativa (ind/km lineal) 
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pels voltants del dormidor, instal·lant-se a 
poc a poc a dins d’aquest fins la seva 
partida amb els primers indicis de claror. 
Durant aquests quatre anys de feines de 
camp s’han trobat 16 dormidors a diferents 
substrats: canyissars Phragmites australis a 
zones humides, a bardisses enjardinades, a 
palmeres i a un ampli ventall d’arbres 
ornamentals, aquests tres darrers a dins les 
poblacions. S’han observat també canvis 
en els dormidors d’un any per l’altre, però 
també el manteniment d’un mateix 
dormidor durant molts anys. No se sap 
exactament el nombre d’individus que 
ocupen aquests dormidors, però 
majoritàriament superen el centenar. Com 

a dada curiosa, el dormidor ubicat durant 
dos anys, anterior a aquest atles, a un veler 
barat al port de Maó.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gràfic 1. Substrats d’ubicació dels dormidors 
trobats durant les feines de camp del present atles 
(2007-11). * Situats a ambients urbans o periurbans. 

 
Població i selecció d’hàbitat a l’hivern 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gràfic 2. Selecció d’hàbitat a l’hivern de la titeta 
blanca en funció de la seva abundància relativa 
(ind/km).  
 

 
La titeta blanca selecciona principalment 
els cultius de secà i els mosaics de conreus i 
prats, essent menys abundant a altres 
mosaics amb presència de terrenys 
agrícoles o ramaderes, i a zones urbanes i 
periurbanes.   
A la xarxa d’itineraris SOCME (Seguiment 
d’ocells comuns a Menorca) 2003-2008, les 
dades dels promitjos dels valors anuals, 
donaven una abundància relativa a l’hivern 
de 3,9 (ind/Km), similars o un poc per 
davall dels resultats obtinguts en aquest 
Atles pels principals ambients. Les dades 
del SOCME pel període 2003-08 mostraven 
també una tendència significativa de fort 
creixement, amb una tendència promig 
anual del període del 27%  (Julià, 2009). 

 
Conservació i amenaces 
 
Libro Rojo de las Aves de España: no avaluada (NE); 

Llibre Vermell dels Vertebrats de les Balears: no 
avaluada (NE); Catalogació: d’interès especial. 

 

Les majors amenaces serien la utilització 
als seus hàbitats d’insecticides o productes 

contaminants. A Menorca, les molèsties als 
dormidors urbans i periurbans poden 
afectar l’espècie, tot i que aquesta 
demostra una important facilitat pel canvi 
de dormidor. 
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Salvatget Troglodytes troglodytes 

Bal.  Passaforadí; Cas. Chochín común;  Ang. Wren 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Troglodytidae 
Status: Hivernant escàs, migrant escàs 

 
El salvatget és una espècie politípica de 
distribució holàrtica. Es reconeixen més de 
quaranta subespècies repartides per 
Europa, Àsia, Àfrica i Amèrica del Nord. A 
Europa ocupa tot el continent, essent 
bàsicament sedentari llevat de les 
poblacions del nord que hivernen més al 
sud, tot i que rarament travessen el 
Mediterrani (Fernández et al., 1986; Purroy 
& Purroy, 2003). 
A Espanya cria a la major part del territori 
peninsular, Balears i Ceuta. Hi trobem dues 
subespècies: la troglodytes, present al nord 
peninsular a l’igual que a l’Europa 
continental, i la kabylorum, que ho fa pel 
sud de la península, el litoral mediterrani, 
el nord d’Àfrica i Balears (Tellería et al., 

1999; Purroy & Purroy, 2003). A l’hivern la 
població es veu incrementada amb 
individus hivernants. 
A Menorca es presenta de forma escassa a 
l’hivern i als passos migratoris (GOB, 2009). 
 

 
 
 
 

 
Distribució i població a l’hivern 

 
El salvatget ocupa principalment zones de 
la costa nord com el cap de Cavalleria, la 
Mola de Fornells, els voltants de cala 
Morell, de cala Barril, de cala’n Calderer o 
Alfurí de Dalt, on els ambients principals  
són les zones àrides d’escassa vegetació, 
principalment llenyosa, i els turons de 
vegetació arbustiva baixa i el carritxar. 
També se l’ha observat de forma més 
puntual a ambients forestals d’alzinar.  
A l’interior i la meitat sud, la seva presència 
és més reduïda, restringida a zones de 
barrancs, com el d’Es Bec o Cales Coves, o 
petites muntanyes com la de l’Ermita de 
Ferreries, de coberta formada per petits 
alzinars Quercus ilex i bruc Erica sp (Mapa 
distribució). 
 

 
 
 
 
 
La seva població sembla ser escassa i més 
nombrosa a la costa nord que a la resta de 
l’illa. Es desconeixen altres variables de 
caràcter temporal que puguin afectar la 
població hivernal com fluctuacions 
interanuals.  

Conservació i amenaces 
 
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo de las Aves 

de España: no avaluada (NE); Llibre Vermell dels 
Vertebrats de les Balears: preocupació menor (LC); 

Catalogació: d’interès especial. 
 

És una espècie que no sembla tenir 
problemes de conservació rellevant, ni a 
escala europea (Birdlife International, 
2004) ni espanyola (Purroy & Purroy, 
2003). 

 

 
Mapa distribució 
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Xalambrí Prunella modularis 

Bal.  Xalambrí; Cas. Acentor común;  Ang. Dunnock 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Prunellidae 
Status: Hivernant moderat, migrant moderat  
 
El xalambrí té una distribució pràcticament 
europea, repartida i abundant al nord i 
centre del continent, i localitzada i 
fragmentada al sud, on es restringeix a les 
zones de muntanya o als mesos d’hivern. 
Es reconeixen diverses subespècies 
(Cramp, 1988; Hagemeijer & Blair, 1997).  
A Espanya cria al terç nord peninsular, el 
Sistema Ibèric i el Sistema Central, de 
forma més reduïda a Sierra Nevada, al 
Maestrazgo i Las Villuercas (Ramos & 
Ramón, 2003). Aquesta població pertany a 
la subespècie mabotti (Cramp, 1988). A 
l’hivern arriben individus provinents de la 
resta d’Europa a pràcticament tota la 
península, Balears, Ceuta i Melilla, que 

pertanyen a la subespècie modularis 
(Cramp, 1988). 
A Menorca es presenta de forma 
moderada a l’hivern i als passos migratoris 
(GOB, 2009).  
 

 
 
 
 

 
Distribució i abundància relativa a l’hivern 

 
El xalambrí es distribueix per tots els 
quadrats de l’illa, mancant únicament a 
alguns pràcticament nuls de vegetació 
llenyosa, un dels principals requisits 
ecològics d’aquesta espècie (Mapa de 
distribució).  

Les zones on sembla presentar una major 
abundància es troben a la meitat nord, on 
la coberta vegetal li és més propicia, però 
mostra una abundància prou semblant a 
tot el territori, a excepció de les zones 
ocupades pels pobles o urbanitzacions 
(Mapa abundància relativa). 
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Població, tendència i selecció d’hàbitat a l’hivern 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El xalambrí fa ús d’un bon nombre 
d’ambients, sempre i quan presentin una 
coberta vegetal mínima. Els ullastrars, les 
màquies, brolles i mosaics de bosc, matolls 
i prats, són els ambients on es fa més 
comú, tot i que la seva abundància mai és 
molt gran, entre 1 i 1,5 ind/km lineal. 
També fa ús de masses forestals, 
principalment de pinar pel sotabosc que li 
ofereix, i de terres de conreu i mosaics 
relacionats amb aquest, ocupant aquí la 
vegetació de les parets seques o petites 
clapes arbustives i/o forestals. L’únic 
ambient on la seva presència no ha estat 
detectada en aquest atles correspon a les 
zones urbanes o periurbanes.  

Gràfic 1. Selecció d’hàbitats del xalambrí a l’hivern en  
funció de la seva abundància relativa (ind/km). 

 
Les dades a l’Estació d’Esforç Constant de 
s’Albufera pel període 2001-2011 mostren 
una marcada fluctuació interanual, 
observada també a l’estació de na 
Vermella (2005-09). L’anàlisi estadístic de 
les dades de l’EEC de s’Albufera no 
mostren però, una tendència significativa 
per a l’espècie. 
 
Gràfic 2. Mitjana primeres captures xalambrí a  
l’EEC de s’Albufera des Grau (2001-11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La població hivernant a l’illa de xalambrí es 
considera moderada, donat el baix índex 
d’abundància relativa que presenta tant a 

les feines de camp del present atles com a 
les diferents Estacions d’Esforç Constant de 
l’illa. 

 
Conservació i amenaces 
 
Libro Rojo de las Aves de España: no avaluada (NE); 

Llibre Vermell dels Ocells de les Balears: no avaluada 
(NE); Catalogació: d’interès especial. 

 

No s’han citat problemes de conservació 
que l’afectin de forma important. Sembla 

que li afavoreix l’abandonament de les 
terres de cultiu i la posterior conquesta 
arbustiva (Ramos & Ramón, 2003). Es 
desconeixen amenaces concretes per a 
l’espècie a l’illa.  
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Xalambrí de muntanya Prunella collaris 
Bal.  Xalambrí de muntanya; Cas. Acentor alpino;  Ang. Alpine Accentor 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Prunellidae 
Status: Hivernant escàs 

 
El xalambrí de muntanya es distribueix pels 
sistemes muntanyencs del Paleàrtic, tot i 
que al nord d’Àfrica només es reprodueix a 
l’Atlas. És una espècie parcialment 
migradora. Una part de la població hiverna 
a països del sud d’Europa i fins i tot del 
nord d’Àfrica (Cramp, 1988). 
A Espanya cria a les zones alpines i 
subalpines de les principals serralades 
peninsulars, on trobem la subespècie 
collaris, la més àmpliament distribuïda a 
Europa de les tres reconegudes al 
continent (Martí et al., 1989; Martín-
Vivaldi et al., 1995; Ramón, 2003). Com a 
hivernant està més àmpliament distribuït, 
arribant  de manera puntual a Ceuta i 
Balears. 

A Menorca es presenta en molt poc 
nombre i de forma localitzada a l’hivern 
(GOB, 2009). 
 

 
 
 
 
 

 
Distribució i població a l’hivern 

 
El xalambrí de muntanya és una espècie 
poc abundant però regular als hiverns 
menorquins. Ocupa els punts més alts de 
l’illa, com el toro, on s’ha observat cada 
any, o zones aïllades i àrides de la costa 
nord com el cap de Cavalleria.  
Durant aquests quatre hiverns, només s’ha 
observat al Toro i al cap de Cavalleria 
(Mapa distribució), tot i que localitats com 
s’Enclusa, Sant Àgueda o la Mola de 
Fornells, presenten ambients similars que 
podria ocupar de forma escassa i irregular, 
com demostren algunes cites anteriors a 
aquest Atles. Hi ha també alguna dada 
històrica a les parts altes dels barrancs 
(Ramos, 1994).  

Les observacions dels darrers hiverns 
sempre han estat de parelles o petits 
grupets d’un màxim de 5 exemplars, fet 
que ratifica el seu estatus d’hivernant 
escàs. 

 
 
 
 

 
Conservació i amenaces 
 

 
Libro Rojo de las Aves de España: no avaluat (NE); 

Llibre Vermell dels Ocells de les Balears: no avaluat 
(NE); Catalogació: d’interès especial. 

 

No es coneixen amenaces a nivell global, 
estatal o insular. La presència humana a les 
seves zones de cria o hivernada, li 
proporciona un altre font d’aliment extra 
(El Toro). 

 

 
Mapa distribució 
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Ropit Erithacus rubecula 

Bal.  Rupit; Cas. Petirrojo europeo;  Ang. Robin 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Turdidae 
Status: Hivernant abundant, migrant abundant 

 
El ropit és una espècie politípica pròpia del 
Paleàrtic occidental, i ocupa des d’Europa 
fins els Urals i el mar Caspi, a més 
d’Anatòlia, el nord d’Àfrica i Macaronèsia, 
amb un límit septentrional que coincideix 
amb el Cercle Polar Àrtic i habita des de la 
franja boreal fins la franja temperada-
càlida (Purroy, 2003a). A l’hivern 
desapareix de les localitats més 
septentrionals i amplia la seva àrea de 
distribució a l’Àfrica i l’Orient Pròxim. Les 
poblacions de l’oest i sud d’Europa són 
generalment sedentàries. S’han descrit 
nombroses subespècies (Cramp, 1988). 
A Espanya és sedentari a la major part de 
la meitat nord, a les serralades de la meitat 
sud i a barrancs humits de la costa sud. 
També ho és a Ceuta i les illes occidentals 
de Canàries (Purroy, 2003). Des del 2005 
s’ha comprovat la cria a Mallorca (Mas et 
al., 2005; GOB, 2010). A l’hivern arriben 

individus de tot Europa a la península i 
Balears. El pas migratori també és molt 
important.  
A Menorca és un hivernant abundant, 
essent també molt abundant als passos 
migratoris (GOB, 2009).  
 

 
 
 
 
 
 

 

Distribució i abundància relativa a l’hivern 
 

El ropit és una de les espècies més 
àmpliament distribuïda a l’hivern, i que 
presenta una major abundància. En aquest 
atles, se l’ha detectat a tots els quadrats 
per poca vegetació que presentessin (Mapa 

distribució), fins i tot a les zones més 
pelades de la Mola de Fornells o la punta 
nord-oest de l’illa. Presenta una 
abundància relativa molt important a tot el 
territori  (Mapa abundància relativa). 

 
 
 
 

 
 
 

 
Població, tendència i selecció d’hàbitat a l’hivern 

 
El ropit fa ús de tots els ambients de l’illa, 
fins i tot aquells més inhòspits. Presenta 
una major abundància relativa als 
ullastrars, les màquies i els mosaics de 

conreus i prats, superant els 30 ind/km 
lineal (Gràfic 1). Altres ambients de pinar, 
urbans o mosaics amb presències forestals 
i/o arbustives, també tenen unes 
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abundàncies relatives importants. A la 
xarxa d’itineraris SOCME  2003-08, es va 
obtenir un promig d’abundància relativa a 
l’hivern de 22,8 (ind/Km), similar als 
resultats obtinguts en aquest Atles (Julià et 
al., 2009). La tendència de la població 
hivernant al SOCME (2003-08) no era 
significativa, a l’igual que l’obtinguda a 
l’EEC de s’Albufera (2001-11), marcant 

possiblement una tendència plana. A l’EEC 
de s’Albufera s’observa alguna fluctuació 
interanual puntual, però que no representa 
una norma com en altres espècies 
hivernants (Gràfic 2). 
Els primers ropits hivernant a l’illa arriben a 
finals d’octubre (Méndez & Escandell, 
2004) i, com s’observa amb totes les dades, 
és una població abundant i regular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gràfic 1. Selecció d’hàbitats del ropit a l’hivern segons les 
abundàncies relatives ind/km. 

 
 
 
 
 
 
 
Mapa de recuperacions hivernals a Menorca de ropits  
anellats fora del territori insular. 

 
 
 
 
 
Gràfic 2. Mitjanes primeres captures EEC s’Albufera 2001-
11. 

 
Procedència i fenologia de l’hivernada 

 
Les dades de recuperacions d’ocells 
anellats fora de l’illa i recuperats a 
Menorca a l’hivern, mostren una 
procedència dels països nòrdics i el centre 
d’Europa, amb un pas migratori pels Alps. 
Alguns exemplars anellats a l’hivern al nord 
d’Àfrica han estat recuperats en posteriors 
hiverns a l’illa, sense tenir una explicació 
lògica per aquest fet. 
A les EEC s’observa també una marcada 
fidelitat a les zones d’hivernada, amb 
nombrosos controls d’un any per l’altre a 
totes les estacions. Sembla també que un 
cop establerts a l’illa, es produeixen molt 
pocs moviments espacials, ja que els 
mateixos individus es controlen al llarg de 
tot el període hivernal a un mateix lloc.    

 
Conservació i amenaces 
 
UICN: preocupació menor; Libro Rojo de las Aves de 
España: no avaluat (NE); Llibre Vermell dels Ocells de 

les Balears: no avaluat (NE); Catalogació: d’interès 
especial. 

 

La principal amenaça per a l’espècie a 
Menorca vindria donada per la caça il·legal 
amb arts  com lloses, filats de coll o visc. 
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Blaveta Luscinia svecica 

Bal.  Blaveta; Cas. Pechiazul;  Ang. Bluethroat 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Turdidae 
Status: Hivernant escàs, migrant escàs  
 

La blaveta s’estén a l’època estival per 
latituds mitjanes i altes de quasi tot Àsia, 
nord d’Europa, principalment la península 
Escandinava, Alaska i, cap al sud, a algunes 
regions muntanyenques. A l’hivern 
s’instal·la a les sabanes africanes, el sud 
d’Orient Pròxim, Aràbia Saudita, Pakistan i 
Indonèsia i en menor mesura a la conca 
mediterrània (Cramp, 1988). A Europa 
occidental es reconeixen tres subespècies: 
svecica, cyanecula i nannetum. 
A Espanya les poblacions reproductores 
pertanyen a la subespècie cyanecula, 
distribuint-se per la serralada Cantàbrica, 
los Montes de Lleó i el Sistema Central 
(Gómez, 2003). A l’hivern, alguns individus 
es refugien a zones humides o 
desembocadures de rius al litoral 
mediterrani i atlàntic, així com a les voreres 
de les conques del Tajo i del Guadiana. Hi  
 

ha un pas migratori d’individus provinents 
d’Europa occidental. També hi ha un 
contingent d’individus hivernants a la 
península i Balears.  
A Menorca és un hivernant escàs que es 
presenta també en poc nombre durant els 
passos migratoris (GOB, 2009).  
 
 

 
 
 
 
 

Distribució i població a l’hivern 
 

La blaveta és distribueix per les zones 
humides i acabaments de torrent de l’illa 
amb vegetació palustre. En aquests quatre 
hiverns se l’ha detectada a s’Albufera des 
Grau, a Son Saura del Nord, a Son Bou i al 
torrent de cala Galdana. Segurament 
també utilitzi altres zones humides com 
Son Saura del Sud o les basses de Lluriac, i 
alguns torrents com el de cala’n Porter o 
Trebalúger, localitats aquestes on s’han fet 
observacions hivernals anteriors a aquest 
atles. No sembla utilitzar a l’hivern zones 
humides de caire salí, i tampoc se l’ha 
observada a les petites basses naturals o 
artificials repartides per l’illa. 
La seva població és escassa però de 
presència regular tots els hiverns, i pertany 

a la subespècie cyanecula. Els seus costums 
discrets segurament facin que passi molt 
desapercebuda pels observadors, en 
especial als canyissars de difícil visibilitat i,  
possiblement, la seva població sigui un poc 
més gran del que sembla, això si, sense 
deixar de ser escassa.    

 
 
 
 

 
Conservació i amenaces 
Libro Rojo de las Aves de España: no avaluada (NE); 

Llibre Vermell dels Ocells de les Balears: no avaluada 
(NE); Catalogació: d’interès especial. 

La pèrdua o alteració de les zones humides 
i de la seva vegetació es consideren com 
les principals amenaces per a l’espècie.  

 

 

Mapa distribució 

blaveta 
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Coa-roja de barraca Phoenicurus ochruros 

Bal.  Coa-roja de barraca; Cas. Colirrojo tizón;  Ang. Black Redstart 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Turdidae 
Status: Hivernant moderat, migrant moderat 

 
El coa-roja de barraca es distribueix com a 
reproductor pel Paleàrtic, des del nord 
d’Àfrica pel sud fins a la península 
Escandinava pel nord, i des d’Anglaterra 
per l’oest, per la pràctica totalitat 
d’Europa, el Caucas, l’Orient Pròxim, les 
muntanyes d’Àsia central, fins a l’Himàlaia, 
Altai i la Xina occidental per l’est. Es 
reconeixen diverses subespècies. Les 
poblacions del centre d’Europa hivernen a 
l’entorn mediterrani (Hagemeijer & Blair, 
1997). 
A Espanya cria a la península, de forma 
abundant i àmpliament distribuïda a la 
meitat nord, a excepció de la depressió de 
l’Ebre, i a les regions muntanyenques del 
sud (Díaz et al., 1994; Purroy, 1997; Cano, 
2003b). Es tracten dues subespècies a la 
península: la gibraltarensis, que ocupa el 
terç nord, i la aterrimus, que es troba al 
centre i sud (Vaurie, 1959). La població 

ibèrica és sedentària o parcialment 
migradora, desplaçant-se a l’hivern a 
localitats del sud peninsular. A l’hivern 
arriben individus de l’Europa central a la 
península i Balears. 
A Menorca es presenta de forma 
moderada a l’hivern i durant els passos 
migratoris (GOB, 2009).  
 

 
 
 
 
 

 
Distribució i abundància relativa a l’hivern 

 
El coa-roja de barraca és un altre 
passeriforme hivernant molt ben distribuït 
per tota l’illa, principalment pels espais 
oberts de poca vegetació (Mapa 
distribució). Les seves majors abundàncies 
les trobem a la franja de ponent, amb 

molts espais obert i urbans, i al quadrant 
sud-est, amb ambients similars. Destaca 
també la seva important presència a zones 
d’escassa vegetació de la costa com la 
Mola de Maó, Fornells o Punta Nati (Mapa 
abundància relativa). 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

Mapa distribució 

coa-roja de barraca 

Mapa abundància 

relativa ind/km 

lineal 
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Població i selecció d’hàbitat a l’hivern 

 
A les feines de camp d’aquest Atles, s’ha 
trobat una major presència de coa-roja de 
barraca a les zones urbanes i periurbanes, 
fet també observat a les feines 
d’anellament científic als parcs urbans 
(Méndez & Escandell, obs. pers.), i a les 
àrees de màquia litoral. També és 
destacable l’ús que fan de les zones de 
pastura i vegetació herbàcia o dels mosaics 
de conreu i prats, o la nul·la utilització de 
les masses forestals i/o arbustives espesses 
(Gràfic selecció d’hàbitat).  
Al SOCME (2003-08), es va obtenir un 
promig d’abundància relativa de 2,8 
ind/km, molt similar a la d’aquest Atles a 
excepció de les zones urbanes, no 
tractades en aquest estudi, amb una 
tendència per aquest període no 
significativa (Julià et al., 2009). Se li 
atribueix una població hivernant moderada 
a l’illa. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gràfic selecció d’hàbitats del coa-roja de barraca a l’hivern 
segons les abundàncies relatives ind/km. 

 
Recuperacions d’ocells anellats 

 
Són poques les recuperacions que tenim a 
Menorca d’aquesta espècie. Una correspon 
a un ocell anellat en època de cria a França, 
d’on deu arribar part de la població 
hivernant a l’illa; una altre d’un ocell que 
va hivernar un any a Mallorca i el següent a 
Menorca; i una tercera, d’un ocell anellat 
en pas migratori al nord d’Algèria i que 
l’any següent va hivernar a ca nostra. Tot i 
la manca de dades, les dues darreres 
recuperacions, podrien indicar una manca 
de fidelitat a les zones d’hivernada, opinió  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

per altra banda no compartida per tots els  
ornitòlegs. 
 
Conservació i amenaces 

 
 
 

Libro Rojo de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Llibre Vermell dels Ocells de les Balears: no avaluada 

(NE); Catalogació: d’interès especial. 
 

Sembla ser una espècie amb poblacions en 
bon estat, tant al continent europeu com a 
Espanya. Una de les seves principals 
amenaces, també a Menorca, és la captura 
il·legal amb lloses a la tardor i l’hivern.  

 
 

 

 

Anellat en època de cria n=1       

Anellat a l’hivern  n=1                  

Anellat als passos migratoris n=1 

 Mapa de recuperacions hivernals a Menorca de coa-
roja de barraca anellades fora del territori insular. 
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Vitrac Saxicola torquatus 

Bal.  Vitrac; Cas. Tarabilla común;  Ang. Stonechat 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Turdidae 
Status: Sedentari abundant, migrant escàs, hivernant escàs 

 
El vitrac és una espècie politípica de 
distribució extensa però desigual, per 
Europa, Àsia i Àfrica (Cramp, 1988). Tot i 
que s’han descrit 25 subespècies, estudis 
genètics recents indiquen que algunes 
podrien ser considerades espècies 
diferents (Whittmann et al., 1995; Wink et 
al, 2002; Illera, 2003a). Las aus de zones 
més fredes hivernen a zones del sud ibèric 
o nord d’Àfrica, les de l’oest europeu ho 
fan a l’àrea mediterrània (Bueno, 1991). 
A Espanya cria de forma continua i extensa 
a tota la península i Balears. Es reconeixen 
dues subespècies: la hivernas, que viu al 
nord-est peninsular i també es troba a les 
illes Britàniques i la Bretanya francesa, i la 
rubicola, típica de l’Europa occidental, que 
ocupa la resta de la península i Balears 
(Illera, 2003a). No obstant, Wink et al. 
(2002) no troben prou diferències 
genètiques entre elles. Les poblacions 
espanyoles son sedentàries o parcialment 

migradores (Tellería et al., 1999). Es coneix 
també, l’arribada d’hivernants de països 
europeus (Bueno, 1991).  
A Menorca és un ocell sedentari abundant. 
Sembla ser que arriben poblacions de fora 
l’illa a l’hivern i als passos migratoris (GOB, 
2009).   
 

 
 
 
 
 
 

 
Distribució i abundància relativa a l’hivern 

 
El vitrac està present a tots els quadrats de 
l’illa però de forma desigual (Mapa 
distribució), mancant observacions en 
aquest Atles únicament als quadrat de 
Cala’n Calderer i Algendar on, segurament, 
donada la seva àmplia distribució, també 
sigui present. Les zones on és més 
abundant es troben a la costa, 

principalment de tramuntana, amb 
ambients més idonis d’escassa vegetació; i 
a les zones agrícoles i/o ramaderes de 
Ciutadella, el Nord d’Es Mercadal i de 
llevant. Manca per complet a les masses 
forestals del centre i sud de l’illa (Mapa 
abundància relativa). 

 
 
 
 
 
 

 

  

Mapa distribució 

vitrac 

Mapa abundància 

relativa ind/km 
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Població i selecció d’hàbitats a l’hivern 

 
La població de vitrac hivernant està 
considerada com a abundant (Ramos, 
1994; GOB, 2009), tot i que les dades 
podrien donar a entendre que es tractés 
d’una població entre moderada i abundant. 
Se li atribueix una presència a l’hivern 
d’exemplars de fora l’illa, fet que no s’ha 
pogut observar durant les feines de camp 
d’aquest atles i pel qual no tenim cap 
recuperació d’individus anellats fora de 
l’illa que ho avali, tot i que sí que hi ha nou 
recuperacions estrangeres pel conjunt de 
les Balears, i un ocel anellat a Menorca que 
va ser recuperat a Algèria (Ramos, 1994).  
Presenta una major abundància relativa als 
ambients de màquies, brolles, pastures i 
vegetació herbàcia, principalment del 
litoral, però també d’interior, i als cultius 
de secà. Rebutja els ambients de vegetació 
espessa i ombrívols, mostrant una relativa 
presència als mosaics illencs i a les zones 
periurbanes.  Al SOCME (2003-08) 
s’obtenia un promig d’abundància relativa 
de 3,3 ind/km lineal, un poc per damunt 
dels resultats a les feines de camp d’aquest 

Atles, intuint-se una tendència significativa 
moderadament negativa amb un promig 
anual de -5% (Julià et al., 2009).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gràfic selecció d’hàbitats del vitrac a l’hivern segons les 
abundàncies relatives ind/km. 

 
Conservació i amenaces 

 
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo de las Aves 

de España: no avaluada (NE); Llibre Vermell dels 
Ocells de les Balears: preocupació menor (LC); 

Catalogació: d’interès especial. 
 

Localment, les poblacions sedentàries es 
podrien veure afectades per algunes 

segues primerenques o la neteja de 
torrents amb maquinaria pesada. També la 
pot estar afectant l’ús de pesticides 
agrícoles i herbicides a les voreres dels 
camins i carreteres.  
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Mèrlera blava  Monticola solitarius 

Bal.  Pàssera; Cas. Roquero solitario;  Ang. Blue Rock Thrush 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Turdidae 
Status: Sedentari moderat  
 
La mèrlera blava és una espècie politípica 
que cria per tot el sud d’Europa i Turquia, 
al Marroc, nord d’Algèria i Tunísia, i a l’Àsia 
des d’Israel fins al Japó (Cramp, 1988; 
MacKinnon & Phillipps, 2000). Es coneix 
una localitat de cria a Senegal (Isenmann, 
1985). La major part de les poblacions són 
sedentàries. Les poblacions migrants 
hivernen a l’Àfrica tropical, la península 
Aràbiga, l’Índia i el sud-est asiàtic (Cramp, 
1988; Newton, 1996). Compta amb 
diferents subespècies (Cramp, 1988). 
A Espanya cria de forma abundant i ben 
distribuïda a les regions mediterrànies 
peninsulars i les Balears fent-se més rara a 
les atlàntiques, ocupant també les zones 
muntanyenques del centre i sud 
peninsular, Ceuta i Melilla (Pedrocchi, 
2003). La població espanyola és 
bàsicament sedentària i s’associa a la 

subespècie solitarius, pròpia de la conca 
mediterrània (Snow & Perrins, 1998). 
A Menorca és un ocell sedentari moderat 
(GOB, 2009) 
 

 
 
 
 
 
 

 
Distribució i abundància relativa a l’hivern 

 
La distribució de la mèrlera blava a l’illa va 
associada a la  línea litoral o la presència a 
l’interior de barrancs, penya-segats o 
rocams i, de forma més puntual, a 
l’existència de construccions humanes 
abandonades tant als pobles com al camp 
(Mapa distribució).  

La seva abundància relativa ve 
predeterminada per aquest requisits 
ecològics, reduint-se aquesta a la costa i les 
àrees d’interacció, i alguns punts localitzats 
d’interior (Mapa abundància relativa). 
Destaquen les abundàncies a llocs 
d’escassa vegetació de les Moles de Maó i 
Fornells i el cap de Cavalleria.    

 
 
 
 
 
 

 

  
Mapa distribució 

mèrlera blava 

Mapa abundància 

relativa ind/km lineal 
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Població, tendència i selecció d’hàbitat a l’hivern 

 
La mèrlera té una població hivernant 
moderada a l’illa. Es desconeix la presència 
a l’hivern d’individus de fora, fet per altra 
banda mai observat. Al SOCME (2003-08) 
es va obtenir un promig d’abundància 
relativa d’1 ind/km lineal, molt semblant al 
d’aquest atles, marcant una tendència de 
canvi incert (Julia et al., 2009). 
Fa ús principalment de l’àrea litoral de 
penya-segats i les seves àrees d’interacció 
de vegetació herbàcia, màquies, brolles, 
prats i roquissars (Gràfic selecció 
d’hàbitats). Està present de forma molt 
més escassa a pobles i urbanitzacions, 
principalment propers a la costa com 
Ciutadella, Maó, Fornells, Es Castell o 
urbanitzacions litorals com la cala Sant 
Esteve, Son Bou o Artrutx. A l’interior 
s’ubica als barrancs amb parets altes com 
el de Son Fideu, penya-segats com els del 
camí de Mongofre o les penyes d’Egipte i a 
construccions abandonades com les del 
centre d’interpretació del Parc Natural.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gràfic selecció d’hàbitats de la mèrlera blava a l’hivern 
segons les abundàncies relatives ind/km. 

 
 
Conservació i amenaces 

 
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo de las Aves 

de España: no avaluada (NE); Llibre Vermell dels 
Ocells de les Balears: preocupació menor (LC); 

Catalogació: d’interès especial. 
 

La pressió urbanística al litoral és un factor 
limitant per a l’espècie (Urios et al., 1991).  
A Menorca la població sembla estar estable 
i es desconeixen amenaces concretes per a 
l’espècie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Atles dels Ocells de Menorca a l’Hivern 2007-2011 
 

280 
 

Tord negre Turdus merula 

Bal.  Mèrlera; Cas. Mirlo común;  Ang. Blackbird 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Turdidae 
Status: Sedentari moderat, migrant moderat, hivernant moderat 

 
El tord negre és una espècie politípica 
d’àmplia i contínua distribució per tot el 
Paleàrtic, l’Índia i Àsia Oriental. Introduïda 
a Australia i Nova Zelanda. A Europa té una 
distribució més àmplia que a altres regions. 
De les quinze subespècies reconegudes, set 
es troben al Paleàrtic occidental (Clement 
& Hathway, 2000). En general, les 
poblacions europees més nòrdiques són 
migradores i les mediterrànies, sedentàries 
(Snow & Perrins, 1998; Clement & 
Hathway, 2000). 
A Espanya cria de forma homogènia per 
tot el territori peninsular, Ceuta, Melilla i 
els dos arxipèlags (Aparicio, 2003). A la 
península i Balears arriben aus migrants i 
hivernants que provenen del centre i nord 
d’Europa (Snow & Perrins, 1998; Clement 
& Hathway, 2000).  

A Menorca és un sedentari moderat. A 
l’hivern arriben individus de poblacions 
continentals, observant-se també un 
important pas migratori (GOB, 2009).    
 

 
 
 
 
 
 

 
Distribució i abundància relativa a l’hivern 

 
El tord negre té una àmplia distribució 
hivernal a l’illa, on és detectat a tots els 
quadrats a excepció de la part alta de la 
Mola de Fornells i la punta nord-oest de 
l’illa, d’ambients pràcticament pelats de 
vegetació (Mapa distribució). 
La seva abundància relativa va en funció de 
la distribució de les masses forestals i 

d’ullastrar. Les zones de Menorca on 
l’espècie es fa més abundant es troben als 
boscos de la costa sud i als boscos i 
ullastrars dels termes municipals d’Es 
Mercadal i Alaior (Mapa abundància 
relativa). Mostra una important 
abundància a tota l’illa. 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

Mapa distribució 

tord negre 

Mapa abundància 

relativa ind/km lineal 
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Població, tendència i selecció d’hàbitats a l’hivern 

 
La població hivernant a Menorca és 
moderada, però amb símptomes de poder 
arribar a ser abundant (Méndez, obs. per.). 
Es té informació de la presència d’ocells de 
poblacions continentals. 
A l’hivern és més abundant a les zones 
forestals i d’ullastrar o als mosaics amb 
presència d’aquests dos ambients (Gràfic 
selecció d’hàbitat). Destaca la utilització 
cada cop més comuna dels ambients 
urbans i periurbans, on sembla que 
s’instal·len preferentment els individus 
adults com s’ha constatat a les jornades 
d’anellament als parcs urbans (Méndez et 
al., obs. per.). Els ambient on l’espècie es 
rarifica més són aquells amb una cobertura 
vegetal escassa i de caire no llenyós. 
Al SOCME (2003-08) es va obtenir un 
promig d’abundància relativa de 2,6 
ind/km lineal, bastant per davall de 
l’observat en les posteriors feines d’aquest 
atles, intuint-se ja una tendència 
significativa d’increment moderat amb un 
promig anual de +15% (Julià et al., 2009). 

Hem de dir, però, que a l’EEC de s’Albufera 
(2001-11) no s’observa un canvi significatiu 
de tendència, possiblement per variables 
concretes d’aquesta estació.  
 
   

 
 
 
 
 
 
 
Gràfic selecció d’hàbitats de tord negre a l’hivern segons 
les abundàncies relatives ind/km. 

 
Recuperacions d’ocells anellats 

 
 
 
 
 
 
Mapa de recuperacions hivernals a Menorca de tord negre 
anellats fora del territori insular. 

 
Es disposa de dues recuperacions d’ocells 
anellats a l’estranger durant la migració, un 
a Itàlia i l’altre a Suïssa, que a més de 
confirmar la presència d’individus extra 
insulars, tot i les poques dades, ens marca 
un poc la ruta que empren algunes 
poblacions de tord negre que vénen a fer 
l’hivern a l’illa. Aquesta és la mateixa que 
utilitzen les poblacions del nord i centre 
d’Europa de tord blanc Turdus philomelos 
per arribar a Menorca. 

 
Conservació i amenaces 

 
 

UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo de las Aves 
de España: no avaluada (NE); Llibre Vermell dels 
Ocells de les Balears: preocupació menor (LC); 

Catalogació: no catalogada. 
 

 

 
Possiblement els principals problemes que 
pateix l’espècie a l’hivern són la confusió 
amb altres espècies que es cacen, la caça 
amb arts il·legals com lloses i l’ús de 
productes fitosanitaris com herbicides o 
plaguicides

 

 

Anellat als passos migratoris n=2 
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Tord burell Turdus pilaris 

Bal.  Tord burell; Cas. Zorzal real;  Ang. Fieldfare 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Turdidae 
Status: Hivernant escàs, migrant escàs 

 
El tord burell es distribueix per tot el centre 
i nord d’Europa i a Rússia. És una espècie 
fonamentalment migradora que té els seus 
quarters d’hivern a l’oest del continent 
(Gran Bretanya i Islàndia) i als països 
meridionals i l’Orient Mitjà (Cramp, 1988).  
A Espanya és exclusivament hivernant a 
tota la península i Balears. A la península 
Ibèrica s’han registrat individus provinents, 
sobretot, de la península Escandinava, que 
recalen bàsicament al quadrant nord 
occidental i, en menor mesura, de països 
centreeuropeus, que ocupen la meitat 
oriental.  

A Menorca és un tord hivernant i migrant 
escàs (GOB, 2009). 
 

 
 
 
 
 

 
 
Població i distribució a l’hivern 

 
El tord burell és possiblement el més escàs 
dels tords hivernants a l’illa, de presència 
irregular segurament en funció del fred 
que faci al centre i nord d’Europa. 
Durant aquest atles s’han fet observacions 
a dos dels quatre hiverns estudiats, 
distribuïdes a l’illa per zones costaneres, 
fruiters a dins els barrancs i a terres de 
conreu. La major part d’aquestes 
observacions corresponien a grups no molt 
grans i en menor mesura a individus aïllats. 

 

 
 
 
 

 
Conservació i amenaces 

 
Libro Rojo de las Aves de España: no avaluada (NE); 

Llibre Vermell dels Ocells de les Balears: no avaluada 
(NE); Catalogació: no catalogada. 

 

És possible que una de les seves principals 
amenaces per a les poblacions hivernants a 
l’illa sigui la caça legal o il·legal, donada 
l’escassa població. 

 
 
 

 

 
Mapa distribució 

tord burell 
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Tord blanc Turdus philomelos 

Bal.  Tord; Cas. Zorzal común;  Ang. Song Thrush 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Turdidae 
Status: Hivernant abundant, migrant abundant 

 
El tord blanc és una espècie Paleàrtica, que 
des d’Espanya i Irlanda arriba al llac Baikal i 
el sud d’Iran, distribuïda per tota Europa 
tot i que es rarifica a la conca mediterrània. 
Hi ha poblacions introduïdes a Nova 
Zelanda i el sud-est d’Austràlia (Hagemeijer 
& Blair, 1997). La subespècie que trobem a 
la major part de l’Europa continental és la 
nominal (Cramp, 1988). Les poblacions de 
l’est i el nord d’Europa són migradores 
parcials o totals i fan l’hivern al sud 
d’Europa o el nord d’Àfrica. Les poblacions 
centreeuropees són majoritàriament 
sedentàries o migradores parcials 
(Hagemeijer & Blair, 1997).  
A Espanya cria de forma pràcticament 
continua al terç nord peninsular i a punts 
aïllats d’àrees forestals ombrívoles del 
centre i sud de la península (Purroy, 1997; 
Vázquez, 2003), on es comporta com una 
espècie sedentària. A l’hivern arriben 
individus de nombrosos països europeus a 
la península, Ceuta, Melilla i els dos 

arxipèlags. Segons dades derivades de 
l’anellament científic, els individus 
hivernants procedeixen de països tan 
diversos com: Suècia, Noruega, Finlàndia, 
Bèlgica, la República Txeca, Polònia, Regne 
Unit, Irlanda, etc. El pas migratori cap al 
nord d’Àfrica també és important.  
A Menorca el tord blanc es presenta de 
forma abundant a l’hivern i durant els 
passos migratoris (GOB, 2009).   
 

 
 
 
 
 

 
Distribució i abundància relativa a l’hivern 

 
El tord blanc es distribueix àmpliament per 
l’illa, ocupant el 100% dels quadrats (Mapa 
distribució). L’abundància relativa també és 
mostra important a tota l’illa, essent 
menor a les zones urbanes, les àrees 
litorals amb poca o nul·la coberta vegetal i 

les àrees boscoses espesses (Mapa 
abundància relativa). Destaquen les 
abundàncies trobades a la costa sud, als 
barrancs i als barrancons, aquest dos 
darrers ambients, principals zones 
d’ubicació dels dormidors. 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

Mapa distribució 

tord blanc 
Mapa abundància 

relativa ind/km lineal 
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Població, tendència i selecció d’hàbitat a l’hivern 

 
L’ambient més utilitzat pel tord blanc és 
l’ullastrar, on troba la seva principal, i més 
abundant, font d’aliment, l’olivó (Gràfic 1). 
És remarcable també l’ús dels diferents 
mosaics, els cultius extensius de secà amb 
presència d’arbustos i/o ullastres Olea 
europaea disseminats i de les màquies. 
S’observa també com amb diferents 
abundàncies, fa ús de tots els ambients, 
possiblement com a conseqüència de la 
gran població existent a l’illa. 
Al SOCME (2003-08) es va obtenir un 
promig d’abundància relativa de 32,5 
ind/km, amb una tendència per aquest 
període no significativa. A l’EEC de 
s’Albufera, tampoc s’ha obtingut una 
tendència significativa pel període 2001-
2011. El que sí que s’observa en aquesta 
EEC és una fluctuació interanual important 
(Gràfic 2) 

 
 
 
 
 
Gràfic1. Selecció d’hàbitats del tord blanc a l’hivern 
segons les abundàncies relatives ind/km. 

 
 
 
 
 
Gràfic 2. Mitjanes primeres captures EEC s’Albufera 2001-
11. 

 
Recuperacions d’ocells anellats 

 
Són moltes les recuperacions a l’hivern 
d’ocells anellats fora de l’illa (Mapa 
recuperacions), gràcies principalment a la 
col·laboració d’alguns caçadors. És evident 
segons aquestes, que molts passen pels 
Alps per arribar a Menorca. Sembla també, 
que la seva procedència és d’un variat 
nombre de països del centre i el nord del 
continent, i que alguns individus  
 
Conservació i amenaces 

 
Libro Rojo de las Aves de España: no avaluada (NE); 

Llibre Vermell dels Ocells de les Balears: no avaluada 
(NE); Catalogació: no catalogada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa de recuperacions hivernals a Menorca de tord blanc 
anellades fora del territori insular. 
 

 
no hivernen tots els anys al mateix lloc.  
En base als anellaments i recuperacions a 
l’illa d’un individu al mateix hivern, sabem 
que aquests fan importants moviments en 
funció de la disponibilitat d’aliment, fet 
també costat a les captures de l’EEC de 
s’Albufera (Garcia, 2009; Garcia, 2010). 
 
 

 
La seva principal amenaça a l’illa és la caça 
desmesurada i la utilització d’arts i 
mètodes il·legals, com les lloses o la caça 
nocturna a dormidors.   

 

 

Anellat en època de cria n=3       

Anellat a l’hivern  n=3                  

Anellat als passos migratoris n=28 
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Tord d’ala roja Turdus iliacus 

Bal. Tord cellard;  Cas. Zorzal alirrojo;  Ang. Redwing 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Turdidae 
Status: Hivernant escàs, migrant escàs  
 

El tord d’ala roja cria a latituds bastant 
altes d’Europa i Àsia, des d’Islàndia fins 
l’est de Sibèria. Es coneixen diverses 
subespècies. És un ocell majoritàriament 
migrador, amb els seus quartes d’hivern al 
països mediterranis del continent i a 
nombrosos llocs d’Europa occidental, fins i 
tot les illes Britàniques.  
A Espanya es tracta d’una espècie 
exclusivament hivernant distribuïda per la 
major part de les regions, i que fluctua 
molt segons els hiverns en funció de la 
duresa d’aquests al nord d’Europa. 
L’anellament científic mostra que a la 
península arriben tant individus 
escandinaus de la subespècie iliacus, com 
exemplars d’Islàndia, que pertanyen a la  
subespècie coburni. També s’han registrat 

exemplars anellats a Rússia, Bèlgica, Suïssa, 
Polònia o Gran Bretanya. 
A Menorca és un hivernant escàs que es 
presenta també de forma escassa als 
passos migratoris (GOB, 2009). 
 

 
 
 
 
 

 

Distribució i població a l’hivern 
 

Durant les feines de camp d’aquest Atles, 
s’han fet observacions de tord d’ala roja a 
onze quadrats distribuïts per bona part de 
l’illa (Mapa distribució). Els seu costum de 
conviure amb grups de tord blanc Turdus 
philomelos i freqüentar els mateixos 
ambients que aquest, fa que de vegades 
sigui complicat diferenciar-lo d’ells. Això 
ens fa pensar que la seva distribució 
segurament és major a l’observada durant 
aquests quatre hiverns.  
A l’igual que el tord blanc, freqüenta 
principalment els ullastrars, on s’alimenta 
d’olivó, els diferents mosaics, els cultius 
extensius de secà amb presència 
d’arbustos i/o ullastres disseminats i les 
màquies. S’ha observat  

també la seva presència a pinars i a prop 
de la costa. També se l’ha detectat als 
dormidors de tord blanc als barrancs i 
barrancons.  
La seva població està considerada com 
escassa, tot i que és possible que en alguns 
anys sigui moderada, i que aquesta 
presenti fluctuacions interanuals com a la 
resta de tords hivernants a l’illa.   
 

 
 
 
 

Conservació i amenaces 
 

Libro Rojo de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Llibre Vermell dels Ocells de les Balears: no avaluada 

(NE); Catalogació: no catalogada. 

 

La seva principal amenaça a l’illa, a l’igual 
que pels altres tords, és la caça 
desmesurada i la utilització d’arts i 
mètodes il·legals, com les lloses o la caça 
nocturna a dormidors. 

 

 
Mapa distribució 

tord d’ala roja 
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Tord rei Turdus viscivorus 

Bal.  Grívia; Cas. Zorzal  charlo;  Ang. Mistle Thrush 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Turdidae 
Status: Hivernant escàs, migrant escàs 

 
El tord rei es distribueix pel Paleàrtic 
occidental, Sibèria, Àsia central i l’Himàlaia 
occidental. Es reconeixen tres subespècies, 
de les quals viscivorus està present a quasi 
tot Europa a excepció de Còrsega i 
Sardenya. Les poblacions del nord i est 
d’Europa són parcialment migradores i 
hivernen a les regions mediterrànies en 
nombre variable, en funció de les 
condicions climatològiques. Les poblacions 
europees més meridionals són bàsicament 
sedentàries.  
A Espanya cria àmpliament per tota la 
península. L’anellament científic revela que 
a l’hivern arriben exemplars hivernants 
provinents de diferents països europeus, 
principalment d’Alemanya i Països Baixos. 
En aquesta estació també apareix a Ceuta, 

Melilla i Balears. Es registra un dèbil pas 
migratori per Gibraltar. 
A Menorca el tord rei és un hivernant escàs 
amb una presència també escassa als 
passos migratoris (GOB, 2009).  
 

 
 
 
 
 
 

Distribució i població a l’hivern 

 
El tord rei es troba present a l’hivern 
principalment a prop de la costa i en 
menor mesura a l’interior (Mapa 
distribució). La major part d’observacions 
s’han fet als sivinars com els de Cavalleria, 
el sud de Ciutadella o de la part de llevant, 
que semblen ser un important ambient per 
ell a l’illa. També utilitza les masses 
forestals obertes i petites agrupacions de 
pins en mig del camp. 
La major part de les observacions 
corresponen a petits grupets i en menor 
mesura a individus solitaris. És possible que 

la seva població presenti fluctuacions 
interanuals com altres tords. Aquesta es 
consideraria escassa.  

 
 
 
 

 
Conservació i amenaces 

 
 

Libro Rojo de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Llibre Vermell dels Ocells de les Balears: no avaluada 

(NE); Catalogació: no catalogada. 

 

La seva principal amenaça a l’illa, a l’igual 
que pels altres tords, és la caça 
desmesurada i la utilització d’arts i 
mètodes il·legals, com les lloses o la caça 
nocturna a dormidors, especialment 
donada la seva escassesa.  

 

 
Mapa distribució 

tord rei 
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Rossinyol bord Cettia cetti 

Bal.  Rossinyol bord; Cas. Ruiseñor bastardo;  Ang. Cetti’s Warbler 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Sylviidae 
Status:  Sedentari abundant 

 
El rossinyol bord és una espècie politípica 
que es distribueix per l’oest i sud d’Europa, 
nord d’Àfrica i per l’Orient Mitjà fins al 
nord-oest de la Xina. Es reconeixen tres 
subespècies de les quals, la cetti és la 
present a tota la part occidental de l’àrea 
de distribució. És una espècie 
eminentment sedentària, tot i que pot 
realitzar moviments dispersius de curta 
distància, fonamentalment les femelles i 
els joves (Del Hoyo et al, 2006). 
A Espanya cria àmpliament per 
pràcticament tota la península, Ceuta i 
Balears (Bermejo, 2003). 
 

A Menorca és un ocell sedentari abundant 
(GOB, 2009). 
 

 
 
 
 
 
 

Distribució i abundància relativa a l’hivern 

 
El rossinyol bord es troba distribuït per tota 
l’illa, a excepció d’algunes zones de poca o 
nul·la vegetació (Mapa distribució). Fora de 
les grans zones humides, la seva major 
abundància relativa la trobem a la part 

central de l’illa, allà on es troben les 
principals masses forestals i arbustives 
(Mapa abundància relativa), essent en 
general més escassa al sud-est i al terme 
municipal de Ciutadella.    

 
 
 
 
 
 
Població, tendència i selecció d’hàbitats a l’hivern 

 
Les poblacions més abundants de rossinyol 
bord a l’illa es troben a les grans zones 
humides amb vegetació palustre, 
principalment a Son Saura del Sud, Son 
Saura del Nord i Son Bou. També ocupa les 
parts de canyissar dels acabaments de 

torrents o petites basses humides. Fora 
dels ambients aquàtics, utilitza 
principalment els boscos (Gràfic 1). A 
diferència de les poblacions continentals, a 
Menorca fa ús de la pràctica totalitat 
d’ambients, sempre i quan hi hagi una 

 

  

Mapa distribució 

rossinyol bord 

Mapa abundància 

relativa ind/km lineal 



Atles dels Ocells de Menorca a l’Hivern 2007-2011 
 

288 
 

mínima presència de coberta vegetal 
llenyosa, a excepció de zones àrides i de 
roquissar de la costa. Destaca la seva 
presència a les zones urbanes i 
periurbanes. 
Al SOCME (2003-08) es va obtenir un 
promig d’abundància relativa a l’hivern de 
2,1 ind/km, similar a l’observada aquí als 
ambients forestals, amb una tendència 
promig significativa que mostrava un 

augment moderat, amb un promig anual 
del 16% (Julia et al., 2009). A l’EEC de 
s’Albufera (2001-11) no s’obté una 
tendència significativa, tot i que observant 
el gràfic 2, es pot intuir que aquesta sí que 
hi era en el mateix període del SOCME. 
La població hivernant és abundant, i ja que 
és sedentària a tota la seva àrea de 
distribució, no sembla que rebi individus 
d’altres poblacions a l’hivern. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gràfic 2. Mitjanes primeres captures EEC s’Albufera 2001-
11. 
 
 
Gràfic1. Selecció d’hàbitats del rossinyol bord a l’hivern 
segons les abundàncies relatives ind/km. 
 

 

Conservació i amenaces 
 

UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo de las Aves 
de España: no avaluada (NE); Llibre Vermell dels 
Ocells de les Balears: preocupació menor (LC); 

Catalogació: d’interès especial. 
 

Les principals amenaces a l’illa són la 
pèrdua o destrucció de l’hàbitat i la neteja 
de torrents i síquies en plena època de cria. 
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Butxac Cisticola juncidis 

Bal.  Butxaqueta; Cas. Buitrón;  Ang. Fan-tailed Warbler 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Sylviidae 
Status: Sedentari moderat 

 
El butxac és una espècie politípica que cria 
a les zones equatorials, tropicals i 
subtropicals d’Àfrica, Àsia i Austràlia, a 
l’Europa mediterrània, l’Orient Pròxim i a la 
vorera meridional de l’àrea euro-siberiana 
(Hagemeijer & Blair, 1997). A Europa cria 
des de Portugal fins a Bulgària, a traves 
dels països de la conca mediterrània, Suïssa 
i sud d’Alemanya, i ha colonitzat 
recentment les costes atlàntiques de 
França, Bèlgica i Països Baixos (SOVON, 
1987). Presenta diverses subespècies, tres 
de les quals es troben al Paleàrtic 
occidental. És una espècie fonamentalment 
sedentària, encara que les poblacions més 
nòrdiques poden fer moviments dispersius 
cap el sud a la tardor (Hagemeijer & Blair, 
1997). 
A Espanya cria a la península, evitant les 
zones de mitja i alta muntanya, Ceuta, 
Melilla i Balears (Cano, 2003a). La 

subespècie present a la península Ibèrica i 
Balears, així com a l’oest de França i el 
nord-est d’Àfrica, és la cisticola (Cano, 
2003a; Del Hoyo et al., 2006). 
A Menorca el butxac és un ocell sedentari 
moderat (GOB, 2009). 
 

 
 
 
 
 
 

 
Distribució i abundància relativa a l’hivern 

 
El butxac és present a 17 quadrats, amb 
una distribució molt relacionada amb els 
seus requisits ecològics quant a l’hàbitat 
(Mapa distribució). Utilitza principalment 
zones humides amb vegetació palustre o a 
les voreres, alguns acabaments de torrents 
i terres de cultiu. Les majors abundàncies 
relatives es troben a les zones humides, no 
representades al mapa d’abundància 
relativa. Fora d’aquestes, les  

concentracions més grans les trobem a les 
zones de conreu de sa Boval i els Plans de 
Favàritx, a la zona nord d’Es Mercadal 
(camí de Tramuntana) i al sud de Ciutadella 
(Mapa abundància relativa). Altres zones 
també relacionades amb explotacions 
agràries o ramaderes del quadrant sud-est 
o del nord de Ciutadella presenten una 
important presència de butxac. Manca a 
bona part de la superfície de l’illa. 
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Població i selecció d’hàbitat 

 
El butxac troba el seu principal hàbitat a les 
zones humides, entre la vegetació palustre 
o a la de les voreres, tant a grans zones 
humides com petites i torrents. Fora dels 
ambients aquàtics la seva abundància és 
menor, essent als cultius extensius de secà 
on trobem la més elevada, tot i que 
aquesta no és significativament gran. El seu 
ús és testimonial a altres ambients de 
mosaic, i nul a zones arbrades o arbustives, 
de pastura o vegetació herbàcia i a les 
àrees humanitzades (Gràfic selecció 
d’hàbitat). 
Al SOCME (2003-08) es va obtenir un 
promig d’abundància relativa de 0’8 
ind/km, molt per damunt de l’obtingut en 
aquest Atles (Julia et al., 2009). Aquesta 
diferència pot venir donada per la major 
prospecció efectuada durant l’Atles, la 
mortalitat produïda durant la nevada de 

l’hivern 2009 o altres variables incertes. Es 
desconeix la tendència d’aquesta espècie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Gràfic1. Selecció d’hàbitats del rossinyol bord a l’hivern 
segons les abundàncies relatives ind/km. 

 
Conservació i amenaces 

 
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo de las Aves 

de España: no avaluada (NE); Llibre Vermell dels 
Ocells de les Balears: preocupació menor (LC); 

Catalogació: d’interès especial. 
 

El butxac és una espècie vulnerable a 
episodis de fred intens (Cano, 2003a). A 

Menorca es podria veure afectada per les 
segues primerenques, la neteja dels 
marges de torrents o el de camins i 
carreteres i l’ús d’herbicides per controlar 
la vegetació de voreres.  
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Boscarla mostatxuda Acrocephalus melanopogon 
Bal.  Buscarla mostatxuda; Cas. Carricerín real;  Ang. Moustached Warbler 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Sylviidae 
Status: Sedentari escàs  
 

La boscarla mostatxuda és una espècie de 
distribució turquestano-mediterrània, 
fortament associada a llacunes litorals, 
deltes de rius, llacs centreeuropeus i 
voltants del mar Caspi. Es coneixen dues 
subespècies: melanopogon a Europa, i 
mimica al sud-est de Rússia i territoris 
asiàtics (Cramp, 1992; Castany & López, 
2003; Castany & López; 2005). Algunes 
poblacions es comporten com a 
migradores parcials (Castany & López, 
2003). 
A Espanya cria a Mallorca, Menorca, País 
Valencià, i, en menor mesura, a Catalunya, 
Castella - la Manxa, Extremadura, Aragó i, 

possiblement Navarra. Aquestes 
poblacions són sedentàries o realitzen 
moviments curts (Castany & López, 2003; 
Castany & López; 2005). 
A Menorca és un sedentari escàs i 
localitzat (GOB, 2009). 
 

 
 
 

 
Distribució i població a l’illa 
 

La boscarla mostatxuda és un ocell 
eminentment palustre, present únicament 
a tres zones humides de l’illa: Son Bou, Son 
Saura del Nord i s’Albufera des Grau (Mapa 
distribució). A Son Saura del Sud, tot i 
presentar un hàbitat potencial per 
l’espècie, no s’ha detectat mai la seva 
presència. Tampoc s’ha observat als 
acabaments de torrents.  
De les tres localitats on sí que s’ha 
observat, l’única que presenta una 
població relativament important és Son 
Bou. A Son Saura del Nord i s’Albufera, la 
seva presència es podria considerar com a 
rara (entre 1 i 10 exemplars). S’ha de 
destacar que s’Albufera va començar a ser 
una localitat d’hivernada per l’espècie a 
partir de l’hivern 2007-08, ja que no s’havia  
 

tornat a observar des de principis dels anys 
80.  
La població hivernant a l’illa es considera 
escassa i molt localitzada. Es desconeix la 
seva tendència. A Espanya es troba en 
regressió continuada i forta (més d’un 50% 
la darrera dècada, Castany & López, 2005). 
Sembla ser que també es troba en 
regressió a Mallorca (Rebassa, 2010). 

 
 
 
 
 

Conservació i amenaces 
 

UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo de las Aves 
de España: vulnerable (VU); Llibre Vermell dels Ocells 

de les Balears: en perill (EN); Catalogació: d’interès 
especial. 

Una de les principals amenaces per a 
l’espècie és la dependència quasi per 
complet d’una sola localitat (Son Bou), i els  

 
canvis que es puguin produir aquí, com la 
dessecació, drenatge o contaminació de les 
aigües, o pèrdua de vegetació palustre. Els 
canvis o alteracions a les altres dues zones 
d’hivernada també poden ser 
determinants. 
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Busqueret de capell Sylvia atricapilla 

Bal.  Busqueret de capell; Cas. Curruca capirotada;  Ang. Blackcap 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Sylviidae 
Status: Sedentari moderat, hivernant moderat, migrant moderat 
 

El busqueret de capell és una espècie 
politípica distribuïda per tot el Paleàrtic, 
des de Macaronèsia fins al sud-oest de 
Sibèria i centre d’Àsia (Shirihai et al., 2001). 
Presenta diferents patrons migratoris. Per 
una banda les poblacions més 
septentrionals són migradores de llarga 
distància, mentre que les més meridionals 
són sedentàries. Les principals zones 
d’hivernada se situen a l’entorn 
mediterrani, Balears, el sud de la península 
Ibèrica i el nord d’Àfrica (Cramp, 1992; 
Shirihai, 2001; Carbonell, 2003b; Del Hoyo 
et al., 2006).  
A Espanya cria per tota la península, Ceuta, 
Balears i les illes occidentals de Canàries 
(Carbonell, 2003b). Hi trobem tres 
subespècies: atricapilla, molt estesa per la 
meitat nord peninsular; heineken, 
localitzada a la meitat sud i Canàries; i 
paulucii, restringida a les Balears. A 

Espanya hiverna una important proporció 
de la població d’Europa occidental. També 
s’observa un important pas migratori 
(Shirihai et al., 2001).  
A Menorca esta considerat com un 
sedentari moderat, amb arribada de 
poblacions continentals a l’hivern i 
important pas migratori (GOB, 2009). 
 

 
 
 
 
 

 

Distribució i abundància relativa a l’hivern 
 

El busqueret de capell és un ocell ven 
distribuït per tota l’illa a l’hivern, mancant 
únicament a algunes zones pelades o 
d’escassa vegetació (Mapa distribució). És 
més abundant a les masses forestals i les 
zones d’ullastrar de l’interior de l’illa o de 
la costa sud (Mapa abundància relativa), 

tot i que presenta una bona abundància a 
la major part del territori. Aquest fet ve 
condicionat per la presència també a les 
terres obertes de clapes arborades i/o 
arbustives, i l’ampli ventall d’ambients 
utilitzats per l’espècie. 
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Població, tendència i selecció d’hàbitat 

 
El busqueret de capell presentava una 
població moderada a l’hivern, però que als 
darrers anys ha esdevingut abundant, 
mostrant una tendència significativament 
ascendent    (rho= 0,480; n= 50; P< 0,001) a 
l’EEC de s’Albufera des Grau 2001-2011 
(Gràfic 1), fet també constatat al SOCME 
(2003-08), on la tendència del promig 
anual marcava un fort increment amb un 
promig anual d’un 42% (Julia et al., 2009) o 
al conjunt de les EEC de Menorca (García, 
2010). 

El major nombre d’individus a l’hivern el 
trobem a l’ullastrar (Gràfic 2) amb una 
abundància relativa de 10 ind/km lineal. 
També és abundant a ambients de mosaic, 
zones urbanes i periurbanes o als cultius 
extensius de secà, sempre i quan aquests 
darrers presentin presència d’arbres o 
arbusts disseminats o en petites clapes. És 
significativa la diferència de les 
abundàncies entre l’ullastrar i les masses 
forestals, un dels ambients més utilitzats 
en època de cria. Fan pràcticament un ús 
nul de les zones de vegetació no llenyosa.    

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                           Gràfic 1. Mitjanes primeres captures EEC s’Albufera 2001-11 
                                                                                                                           i tendència. 

                                                                                                                           Gràfic 2. Selecció d’hàbitats del busqueret de capell                                       
                                                                                                                           a l’hivern segons les abundàncies relatives ind/km. 
 

Recuperacions d’ocells anellats 
 

El busqueret de capell és una de les 
espècies amb una població sedentària a 
l’illa, però que a l’hivern veu multiplicat el 
seu nombre amb l’arribada d’individus 
d’altres poblacions europees. A Menorca 
disposem de 7 recuperacions d’ocells 
anellats al continent, dues pertanyen a 
ocells anellats en època de cria al centre 
d’Europa, d’on pot provenir bona part de la 
població hivernant a Menorca, i quatre van 
ser anellats durant la migració, tres a 
França i un a Anglaterra. Aquest darrer 
segurament era originari d’aquesta illa. Un 

altre ocell, va hivernar un any a Algèria i el 
següent a Menorca. 

 
 
 
 
 

 

Conservació i amenaces 
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo de las Aves 

de España: no avaluada (NE); Llibre Vermell dels 
Ocells de les Balears: preocupació menor (LC); 

Catalogació: d’interès especial. 

 
L’espècie no sembla patir cap problema de 
conservació destacable. 
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Busqueret roig Sylvia undata 

Bal.  Busqueret roig; Cas. Curruca rabilarga;  Ang. Dartford Warbler 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Sylviidae 
Status: Sedentari moderat, migrant escàs, hivernant escàs 

 
El busqueret roig és una espècie politípica 
amb variació geogràfica clinal, distribuïda 
per l’extrem occidental del Paleàrtic, des 
del sud de Gran Bretanya, l’oest de França i 
tota la península Ibèrica, fins al nord 
d’Àfrica, i Itàlia per l’est (Cramp, 1992; 
Shirihai et al., 2001; Del Hoyo et al., 2006). 
Les poblacions més nòrdiques tendeixen a 
traslladar-se a la tardor a sectors de clima 
més temperat. A les zones més meridionals 
es comporta com a sedentària, tot i que 
efectua moviment dispersos (GOB, 2009). 
A Espanya cria per tota la península, Ceuta, 
Mallorca i Menorca (Ramón & Vázquez, 
2003). Hi trobem tres subespècies: undata 
al nord i Balears; dartfordiensis, al nord-
oest; i toni, al centre i sud peninsular 

(Cramp, 1992; Shirihai et al., 2001; Del 
Hoyo et al., 2006). S’observa una arribada 
d’individus hivernants (Sunyer, 1997; GOB, 
2009). 
A Menorca es un sedentari moderat que, a 
l’hivern i durant els passos migratoris, es 
presenta de forma escassa (GOB, 2009).  
 

 
 
 
 

 
Distribució i abundància relativa a l’hivern 

 
El busqueret roig és el menys abundant i 
amb una menor distribució dels tres 
busquerets hivernants a l’illa. Es distribueix 
per tota la costa nord, bona part de la de 
llevant a excepció de la costa d’Es castell, i 
a zones localitzades de la costa sud. També 
el trobem a zones d’ambients concretes de 
l’interior (Mapa distribució). Les poblacions 
més nombroses estan a la costa nord i de 

llevant, principalment a la Mola de 
Fornells, la Mola de Maó, el cap de 
Cavalleria i la zona de cala’n Calderer 
(Mapa abundància relativa). A finals del 
segle passat, una de les poblacions més 
importants de l’illa es trobava a la costa 
sud, entre les platges del sud de Ciutadella 
(Gargallo, com. per.).   

 
 
 
 
 
 
 

 

  Mapa abundància 

relativa ind/km lineal 

Mapa distribució 

busqueret roig 
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Població i selecció d’hàbitat a l’hivern 

 
La població hivernant a l’illa sembla ser 
majoritàriament sedentària, reforçada per 
una escassa població continental, tot i que 
aquest darrer fet no s’ha pogut confirmar 
durant les feines de camp d’aquest atles. 
Tot en conjunt, aquesta població és 
moderada a l’hivern. 
A diferència dels altres busquerets, és 
bastant selectiu quant a l’ús d’ambients, 
essent les màquies i brolles litorals on 
s’observa una major abundància relativa 
(Gràfic selecció d’hàbitats). No obstant 
això, també és present a mosaics de bosc, 
matollar i prats o a pastures amb vegetació 
herbàcia, però amb abundàncies 
significativament inferiors als ambients 
anteriors. La seva presència a ullastrars i 
altres mosaics és testimonial i 
condicionada a l’existència de clapes de 
màquies o brolles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gràfic selecció d’hàbitats del busqueret roig a l’hivern 
segons les abundàncies relatives ind/km. 

 
Conservació i amenaces 

 
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo de las Aves 

de España: no avaluada (NE); Llibre Vermell dels 
Ocells de les Balears: preocupació menor (LC); 

Catalogació: d’interès especial. 
 

El busqueret roig no està globalment 
amenaçat (Del Hoyo et al., 2006). A les 
poblacions de Gran Bretanya i França, s’ha 

comprovat la seva sensibilitat a les onades 
de fred, mostrant també una capacitat de 
recuperació a mig termini (Shirihai et al.,  
2001; Del Hoyo et al., 2006). A Menorca es 
desconeixen amenaces concretes per a 
l’espècie. 
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Busqueret de capnegre Sylvia melanocephala 
Bal.  Busqueret capnegre; Cas. Curruca cabecinegra;  Ang. Sardinian Warbler 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Sylviidae 
Status: Sedentari abundant, migrant escàs 

 
El busqueret de capnegre és una espècie 
politípica de distribució 
circummediterrània, incloent les zones 
atlàntiques del ponent de la península 
Ibèrica, l’extrem nord-oest d’Àfrica i les 
illes Canàries (Cramp, 1992; Shirihai et al., 
2001; Del Hoyo et al., 2006). Es coneixen 
quatre subespècies, essent la nominal la 
que cria a Europa (Del Hoyo et al., 2006).  
A Espanya cria per bona part de la 
península, tot i que com a bona espècie 
termòfila, té el seu nucli poblacional 
principal a la meitat sud i a la costa 
mediterrània. També cria als dos 
arxipèlags, a Ceuta i a Melilla (Arce & Pons, 
2003). La població de Canàries sembla que 
pertanyeria a la subespècie leucogastra.  

A Menorca el busqueret de cap negre és 
un sedentari abundant que es presenta de 
forma escassa al passos migratoris (GOB, 
2009). 
 

 
 
 
 
 

 
Distribució i abundància relativa a l’hivern 

 
El busqueret de capnegre és una de les tres 
espècies detectades a tots els quadrats de 
l’illa (Mapa distribució). Aquesta àmplia 
distribució, va acompanyada per una 
important abundància relativa (Mapa 
abundància relativa). Les poblacions més 

nombroses les trobem principalment a la 
costa: Mola de Maó, Mola de Fornells o a 
la costa sud-oest de Ciutadella. Semblen 
ser significativament menors a zones 
d’interior amb manca de cobertura vegetal 
llenyosa.   

 
 
 
 
 
 
Població, tendència i selecció d’hàbitat a l’hivern 

 
Com demostren totes les dades obtingudes 
per aquest atles i altres estudis que es fan 
a l’illa, la població hivernant de busqueret 
de capnegre és abundant. No es descarta la 
possibilitat que es puguin presentar a 

l’hivern individus d’altres poblacions de 
fora de Menorca, tot i que això no s’ha 
pogut demostrar mai.  
Les dades de l’EEC de s’Albufera des Grau 
(2001-11) i les dels SOCME (2003-08), no 

 

  

Mapa distribució 

busqueret de capnegre 

Mapa abundància 

relativa ind/km lineal 
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mostren una tendència significativa, 
intuint-se aquesta com estable.  
Els valors anuals promitjos del SOCME 
(2003-08), va donar una abundància 
relativa pel conjunt d’itineraris de 18,9 
ind/km lineal (Julia et al., 2009). A les 
feines de camp d’aquest atles les majors 
abundàncies relatives es troben a les 

màquies, les brolles i els diferents mosaics 
de l’illa (Gràfic 2). També semblen ocupar 
de forma important l’ullastrar, els cultius 
de secà i les pastures i vegetació herbàcia. 
La presència a les masses forestals és 
significativament inferior a altres ambients. 
A destacar l’important ocupació que fan de 
les zones urbanes i periurbanes. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                             Gràfic 1. Mitjanes primeres captures EEC s’Albufera 2001-11 
                                                                                                                           i tendència. 
 

                                                                                                                           Gràfic 2. Selecció d’hàbitats del busqueret de capnegre                                      

                                                                                                                           a l’hivern segons les abundàncies relatives ind/km. 

 
 
A les dades de busqueret capnegre a l’EEC 
de s’Albufera des Grau (Gràfic 1), 
s’observen fluctuacions en la mitjana de 
primeres captures hivernals, típiques a la 
major part de les espècies a la natura, per 
la recerca d’aquesta d’un equilibri entre les 
poblacions i els recursos. L’hivern 2005-06 
sí que s’observa un descens important, 

relacionat possiblement amb l’onada de 
fred de l’hivern anterior, amb 
temperatures mitjanes per davall dels 0º i 
alguns episodis de neu (GOB, 2005), que 
podrien haver provocat una important 
mortalitat d’individus. Després d’això, 
l’espècie va demostrar una ràpida capacitat 
de recuperació.  

 
Conservació i amenaces 

 
UICN: no avaluada (NE); Libro Rojo de las Aves de 

España: no avaluada (NE); Llibre Vermell dels Ocells 
de les Balears: preocupació menor (LC); Catalogació: 

d’interès especial. 
 

No s’observen importants amenaces de 
conservació per a l’espècie a l’illa, donada 

la seva abundància i l’amplitud d’ús 
d’hàbitats. Com la majoria de petits 
insectívors, sembla ser sensible als hiverns 
molt rigorosos, que es poden traduir en 
descensos importants de les poblacions 
(Shirihai et al., 2001; Del Hoyo et al., 2006). 

 
 
 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Mitjana 1es captures x jornades x anys

Mitjana 1es captures x jornades pels 10 hiverns (2001-11).



Atles dels Ocells de Menorca a l’Hivern 2007-2011 
 

298 
 

Ull de bou Phylloscopus collybita 

Bal.  Ull de bou; Cas. Mosquitero común;  Ang. Chiffchaff 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Sylviidae 
Status: Hivernant abundant, migrant abundant 

 
L’ull de bou es distribueix com a 
reproductor de forma àmplia i continua per 
latituds temperades i borals d’Europa i Àsia 
fins al llac Baikal, i més localment al sud-est 
d’Europa i l’Orient Mitjà. La seva situació 
taxonòmica és complexa. A Europa es 
reconeixen dos grans grups: el grup 
collybita, distribuït per tot Europa; i el grup 
tristis, estès per l’extrem oriental d’Europa 
i Àsia. És una espècie parcialment 
migradora. Les poblacions del centre i nord 
d’Europa hivernen a l’entorn mediterrani 
(Hagemeijer & Blair, 1997).  
A Espanya cria la subespècie collybita, 
fonamentalment als Pirineus, Catalunya, la 
Meseta Nord, País Valencià i, de forma més 
dispersa, per altres localitats de la meitat 
nord peninsular (Cuesta & Balmorí, 2003). 
A l’hivern arriben individus hivernants a 
tota la península i Balears, provinents  

d’Europa central i occidental. Hi ha un 
important pas migratori on s’observa de 
forma escassa la subespècie abietinus.  
A Menorca l’ull de bou és un hivernant 
abundant que es presenta també de forma 
abundant durant els passos migratoris 
(GOB, 2009).  
 

 
 
 
 
 
 

Distribució i abundància relativa a l’hivern 

L’ull de bou és un dels hivernants amb 
millor distribució a l’illa, havent estat 
detectat a tots els quadrats menys un, a la 
part més alta i pelada de la Mola de 
Fornells (Mapa distribució). 
Les poblacions més nombroses es 
concentren a les zones humides i als 

acabaments de torrents. Al conjunt del 
territori illenc, sembla mostrar una major 
abundància relativa a la costa sud, 
relacionada amb l’acabament de torrents o 
presència de zones humides, i a certes 
zones d’interior del centre de l’illa (Mapa 
abundància relativa). 
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Població, tendència i selecció d’hàbitat 

La població hivernant d’ull de bou a 
Menorca és abundant segons totes les 
dades de què disposem. No mostra una 
tendència significativa ni a l’EEC de 
s’Albufera des Grau (2001-11) ni al SOCME 
(2003-08). Al seguiment d’ocells comuns a 
Menorca (SOCME), els valors mitjos anuals 
pel conjunt d’itineraris mostrava una 
abundància relativa de 3,2 ind/km lineal 
pel període 2003-08, molt similar a la 
obtinguda en aquest Atles al conjunt 
d’ambients (Gràfic 1). 

L’ull de bou, troba el seu principal hàbitat a 
les diferents zones humides, important 
font d’aliment per un petit insectívor com 
ell. Fora d’aquestes, presenta una major 
abundància als mosaics de conreu i prats i 
a les zones urbanes i periurbanes. Mostra 
una important varietat en l’ús dels 
diferents ambients, fet que explica la seva 
àmplia distribució, tot i que el nombre 
d’individus per quilòmetre lineal no sigui 
molt gran a cap d’ells. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             
                                                                                                             Gràfic 2. Mitjanes primeres captures EEC s’Albufera 2001-11 
                                                                                                                           i tendència. 
 

                                                                                                                           Gràfic 1. Selecció d’hàbitats de l‘ull de bou                                      
                                                                                                                           a l’hivern segons les abundàncies relatives ind/km. 

 

Tan sols comptem amb una recuperació 
d’un ocell anellat fora de l’illa, 
concretament al sud d’Alemanya, durant el 
pas migratori de tardor.  
El que sí que hem observat és una 
important fidelitat a les zones d’hivernada, 

com demostren les nombroses 
recuperacions d’un hivern per l’altre 
d’ocells anellats a les EEC de s’Albufera des 
Grau i na Vermella.  

 

Conservació i amenaces 
 

Libro Rojo de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Llibre Vermell dels Ocells de les Balears: no avaluada 

(NE); Catalogació: d’interès especial. 
 

 
 

 
Es desconeixen amenaces concretes per a 
l’espècie a l’illa. Possiblement l’alteració o 
contaminació de les zones humides i l’ús 
d’insecticides o pesticides al camp puguin 
afectar les seves poblacions. 
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Reietó Regulus regulus 

Bal.  Reietó d’hivern; Cas. Reyezuelo sencillo;  Ang. Goldcrest 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Sylviidae 
Status: Hivernant moderat, migrant moderat 

 
El reietó, al Paleàrtic oriental, ocupa gran 
part d’Àsia des del sud de Sibèria al Japó, 
nord d’Iran i Himàlaia fins a la Xina. A 
l’occidental, quasi tot el continent 
europeu, incloses les illes Britàniques i les 
Açores, tot i que es rarifica cap el sud. Es 
reconeixen nombroses subespècies. Les 
poblacions septentrionals i part de les del 
centre d’Europa es desplacen cap el sud a 
l’hivern (Cramp, 1992).  
A Espanya la subespècie nominal cria a les 
àrees muntanyenques i fredes de la meitat 
nord i als sistemes Ibèric i Central (López, 
2003b), comportant-se aquestes 
poblacions com a migradores parcials amb 
moviments altitudinals a l’hivern fins a 
cotes més baixes i sectors més tèrmics (De 
Juana, 1980; Cramp, 1992). Hi ha una 
important arribada d’hivernants a la 

península i Balears, així com un pas 
migratori notori.  
A Menorca és un hivernant moderat, que 
es presenta també de forma moderada als 
passos migratoris (GOB, 2009).  
 

 
 
 
 
 
 

 
Distribució i abundància relativa a l’hivern 

 
El reietó és distribueix àmpliament per tota 
l’illa. Manquen observacions durant les 
feines de camp d’aquest Atles a alguns 
quadrats d’interior on segurament també 
sigui present, donada la similitud d’hàbitats 
amb altres quadrats on sí que s’ha detectat 

(Mapa distribució). La seva abundància 
relativa és molt similar per a bona part de 
l’illa, essent significativament més comú als 
boscos del nord i als de la costa sud (Mapa 
abundància relativa).   
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Població, tendència i selecció d’hàbitat a l’hivern 

 
La població de reietó hivernant a l’illa és 
moderada, mostrant importants 
fluctuacions interanuals (Gràfic 1), que 
solen ser producte d’hiverns durs que 
minven la seva població reproductora 
(Cramp, 1992; Noval, 2001). 
Ocupa principalment els ullastrars i els 
pinars, essent en aquests ambients 
l’abundància relativa significativament 
major que a la resta (Gràfic 2). També fa ús 
de forma més escassa d’altres ambients de 
mosaics, màquies o fins i tot periurbans, 
amb presència d’arbres o ullastres 

disseminats o en petits grups. Les seves 
abundàncies relatives no són molt grans a 
cap dels ambients utilitzats. Al SOCME 
(2003-08) es va obtenir un promig 
d’abundància relativa de 0,5 ind/km (Julià 
et al., 2009), un poc inferior a l’obtinguda 
en aquest treball pel conjunt d’ambients. 
L’anàlisi estadístic de les dades de l’EEC de 
s’Albufera (2001-11) no mostren una 
tendència significativa, possiblement 
influenciat en part per les seves 
fluctuacions interanuals.  

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           Gràfic 1. Mitjanes primeres captures EEC s’Albufera 2001-11. 
 
 
                                                                                                                           Gràfic 2. Selecció d’hàbitats del reietó a l’hivern  
                                                                                                                            segons les seves abundàncies relatives ind/km. 
 
 

 
 
Conservació i amenaces 

 
Libro Rojo de las Aves de España: no avaluada (NE); 

Llibre Vermell dels Ocells de les Balears: no avaluada 
(NE); Catalogació: d’interès especial. 

 

Mostra una important sensibilitat als 
hiverns durs, els quals minven la seva 

població reproductora (Cramp, 1992; 
Noval, 2001). El fet de ser un insectívor 
forestal, pot fer que es vegi afectat per l’ús 
de plaguicides a pinars.  
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Reietó cellablanc Regulus ignicapilla 

Bal.  Reietó cellablanc; Cas.  Reyezuelo listado; Ang. Firecrest 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Sylviidae 
Status: Sedentari moderat  
 
El reietó cellablanca és una espècie 
politípica distribuïda al Paleàrtic occidental 
per Europa central i meridional, illes 
mediterrànies, nord d’Àfrica i Àsia Menor 
(Cramp, 1992). Es reconeixen quatre 
subespècies: ignicapilla, a Europa, incloent 
Còrsega, Sardenya i Turquia; balearicus, a 
les illes Balears i el nord d’Àfrica; tauricus, 
a Crimea i caucasicus, a l’oest del Caucas 
(Del Hoyo et al., 2006). 
A Espanya cria a la península, 
principalment a la meitat nord i de forma 
més dispersa a la meitat sud, i les illes 
Balears (López, 2003a). Migradora parcial, 
ocupa a l’hivern gran varietat d’hàbitats 
(López, 2003a).  

A Menorca el reietó cellablanca és un 
sedentari moderat (GOB, 2009). 
 

 
 
 
 
 
 

 
Distribució i abundància relativa 

 
El reietó cellablanc és present a un bon 
nombre de quadrats del centre de l’illa, 
tots ells amb presència de masses forestals 
(Mapa distribució). Les seves majors 
abundàncies relatives coincideixen amb 
importants zones arbrades de la Vall, el 

nord dels termes municipals d’Es Mercadal 
i Alaior i dels pinars de la costa sud (Mapa 
abundància relativa). A diferència del 
reietó, la seva presència és molt més 
localitzada i selectiva.    

 
 
 
 
 
 
Població i selecció d’hàbitat 

 
La població hivernant a l’illa és moderada. 
No s’ha constatat mai la presència 
d’individus de poblacions extra insulars, fet 
que no podem descartat per complet. 

Utilitza principalment, i de forma 
significativa, les zones boscoses, 
majoritàriament de pi Pinus halepensis, 
però també d’alzina Quercus ilex o mixtes. 

 

  
Mapa distribució 

reietó cellablanc 

Mapa abundància 

relativa ind/km lineal 
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A diferència de l’època reproductora, a 
l’hivern amplia la seva distribució fent ús 
també de l’ullastrar i zones obertes amb 
presència d’arbres disseminats o petites  

agrupacions. En aquesta època sol ocupar 
de forma més evident les parts més 
externes del boscos en detriment de les 
més ombrívoles de l’interior d’aquests.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

No presenta una gran abundància relativa 
a cap dels ambients, essent aquesta 
significativament major al pinar que a la 
resta (Gràfic selecció d’hàbitats). Al SOCME 
(2003-08) es va obtenir un promig de 
tendència relativa de 3,7 ind/km, molt per 
damunt de l’obtinguda en aquest Atles. 
Aquesta diferència pot venir donada per 
moltes variables que es desconeixen. 
Tampoc es coneix la tendència de l’espècie.  

 
Gràfic selecció d’hàbitats del reietó cellablanc a l’hivern 
segons les seves abundàncies relatives ind/km. 

 
 
 
 
 
 

Conservació i amenaces 
 

UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo de las Aves 
de España: no avaluada (NE); Llibre Vermell dels 
Ocells de les Balears: preocupació menor (LC); 

Catalogació: d’interès especial. 
 

Sembla ser que és sensible als tractaments 
amb pesticides de les plagues de les 
coníferes (López, 2003a).  L’abandonament 
agrícola i l’ocupació d’aquest espai per 
masses forestals el pot arribar a afavorir.  
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Primavera Parus major 

Bal.  Ferrerico; Cas. Carbonero común;  Ang. Great Tit 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Paridae 
Status: Sedentari moderat 

 
La primavera és una espècie politípica 
d’àmplia distribució a les regions Paleàrtica 
i oriental (Cramp & Perrins, 1993). Ocupa 
pràcticament tot Europa excepte Islàndia, i 
una petita franja del nord d’Àfrica, 
estenent-se cap a l’est per Àsia fins arribar 
al Japó, pel nord fins al sud de Sibèria i pel 
sud fins a Sri Lanka (Aparicio & San Martí, 
2004). És una espècie eminentment 
sedentària tot i que de forma irregular, de 
vegades fa moviments irruptius que poden 
arribar a ser d’un gran nombre d’exemplars 
(Cramp & Perrins, 1993). 
A Espanya és un sedentari abundant per 
tota la península, Ceuta, Melilla i Balears 
(Díaz, 2003). Es discuteix sobre l’existència 
de nombroses espècies. Pel nord d’Espanya 
es menciona major; a les Balears 

mallorcae; al sud peninsular corsus; i a 
Ceuta i Melilla, la subespècie nord africana 
excelsus (Cramp & Perrins, 1993).   
A Menorca és un ocell sedentari moderat 
(GOB, 2009).  
 

 
 
 
 
 

 
Distribució i abundància relativa a l’hivern 

 
La primavera ocupa àmpliament tota l’illa, 
mancant únicament a les zones més 
pelades de la Mola de Fornells i la punta 
nord-oest (Mapa distribució). Presenta una 

abundància relativa important a tot el 
centre, però significativament major als 
boscos del nord d’Es Mercadal i Alaior, i als 
de la costa sud (Mapa abundància relativa). 

 
 
 
 
 
 
Població, tendència i selecció d’hàbitat 

 
La població de primavera hivernant a l’illa 
és moderada, amb símptomes de poder 
arribar a ser abundant. Es desconeix la 
presència d’algun exemplar extra insular, 

fet, per altra banda, poc probable donat el 
seu estatus de sedentari a tot el continent 
(Cramp & Perrins, 1993). 
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Utilitza principalment les masses forestals i 
l’ullastrar, on la seva abundància relativa és 
significativament major que a la resta 
d’ambient. Fa ús, en major o menor 
mesura, de tots els altres ambients, 
sempre i quan trobi la presència d’arbres o 
ullastres, per pocs que siguin. És important 
la seva afinitat a les terres de conreu a les 
immediacions de les explotacions agràries 
o edificacions aïllades amb arbres propers. 
Ocupa també zones urbanes enjardinades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot sembla indicar que la població de 
primavera a l’illa ha experimentat un 
important increment els darrers anys. Al 
SOCME (2003-08) es va obtenir un promig 
de tendència relativa de 1,8 ind/km, molt 
per davall de les posteriors feines de camp 
d’aquest Atles, donant-se ja una tendència 
significativa d’un fort increment del 21% 
(Julià et al., 2009). Observacions personals 
de la major part d’ornitòlegs de l’illa avalen 
aquest augment poblacional de la 
primavera. Tot i no disposar d’estudis 
concrets, aquest augment ha coincidit amb 
l’explosió demogràfica de la “lagarta 
peluda” Lymantria dispar. Això estaria 
relacionat amb la resposta de la natura 
davant un desequilibri, actuant de forma 
natural cap a la recuperació d’aquest.  

 
Gràfic selecció d’hàbitats de la primavera a l’hivern segons 
les seves abundàncies relatives ind/km. 

 
 
 
Conservació i amenaces 

 
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo de las Aves 

de España: no avaluada (NE); Llibre Vermell dels 
Ocells de les Balears: preocupació menor (LC); 

Catalogació: d’interès especial. 
 

Sembla ser que es veu afectada pels 
tractaments amb pesticides de les plagues 
forestals (López, 2003a). A Menorca les 

seves poblacions no semblen patir cap 
problema de conservació. La utilització 
continuada de pesticides a les àrees 
forestals i d’ullastrar per la lluita contra la 
Lymantria dispar i la processionària, poden 
arribar a afectar les seves poblacions.  
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Teixidor Remiz pendulinus 

Bal.  Teixidor; Cas. Pájaro moscón;  Ang. Penduline Tit 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Remizidae 
Status: Hivernant escàs 

 
El teixidor és una espècie politípica 
principalment de distribució paleàrtica, que 
es troba en expansió cap al nord i sud-oest 
d’Europa, des dels seus principals nuclis 
reproductors al centre del continent. 
Considerada accidental a Gran Bretanya.  
La població centreeuropea és migradora i 
té els quarters d’hivern al sud i sud-oest del 
continent, les poblacions més meridionals 
es comporten com a sedentàries. Es 
coneixen tres subespècies (Cramp & 
Perrins, 1993).   
A Espanya cria la subespècie nominal al 
llarg de les conques hidrogràfiques dels 
grans rius de la península i els seus afluents 
(Infante, 2003). A l’hivern amplia la seva 
àrea de distribució per altres zones 
humides de la península i Balears. 

A Menorca es presenta de forma escassa a 
l’hivern (GOB, 2009). 
 

 
 
 
 
 
 

 
Distribució i població a l’hivern 

 
El teixidor és un ocell eminentment 
palustre, de costums discrets, que ocupa a 
l’illa les zones humides que presenten 
aquesta característica. La seva zona 
principal la troba a Son Bou, el major 
canyissar de l’illa, amb un major nombre 
d’observacions. També se l’ha observat 
durant les feines de camp d’aquests atles a 
les basses de Lluriac i a l’acabament del 
torrent de Tirant. Segurament també faci 
ús d’altres zones humides o torrents amb 
presència de canyís Phragmites australis o 
bova Typha sp. com Son Saura del Nord, 
Son Saura del Sud, s’Albufera i acabaments 
de torrent, alguns d’ells amb cites anteriors 
a aquest Atles.  

La seva població és escassa, desconeixent 
les possibles fluctuacions interanuals que 
aquesta pugui patir. A Espanya, les 
poblacions reproductores semblaven 
manifestar una clara expansió a principis 
de segle (SEO/Birdlife, 2002e). 

 
 
 
 
 

Conservació i amenaces 
 

Libro Rojo de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Llibre Vermell dels Ocells de les Balears: no avaluada 

(NE); Catalogació: d’interès especial. 

 
 

 
L’ús abusiu d’insecticides, a l’igual que a la 
resta d’insectívors, és una amenaça, com 
també ho és la pèrdua d’hàbitats 
potencials (Infante, 2003). Es desconeixen 
amenaces concretes per a Menorca.  

 

 
Mapa distribució 

primavera 
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Corb Corvus corax 

Bal.  Corb; Cas. Cuervo;  Ang. Raven 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Corvidae 
Status: Sedentari moderat 
 
El corb té una àmplia distribució per tot 
l’hemisferi nord, ocupant gran part 
d’Amèrica del Nord, Àsia, Europa i l’àrea 
mediterrània del nord d’Àfrica. És el còrvid 
més estès de tots. Es reconeixen diverses 
subespècies (Cramp & Perrins, 1994a; 
Madge & Burn, 1994). A Europa es 
distribueix des del nord de la península 
Escandinava fins a les grans illes del 
Mediterrani, essent les Canàries la seva 
localitat més meridional del Paleàrtic 
occidental; manca des de la zona central 
francesa fins a l’oest d’Alemanya i a la zona 
oriental de Gran Bretanya (Cramp & 
Perrins, 1994a). 
A Espanya cria a la península i Balears la 
subespècie hispanus; a Canàries l’endèmica 
canariensis, i a Ceuta la tingitanus (Molina, 
2003). En general es comporta com una 
espècie sedentària, tot i que els immadurs 

poden realitzar moviments dispersius 
considerables. Les poblacions més 
nòrdiques del continent fan moviments cap 
al sud i l’oest d’Europa a l’hivern. 
A Menorca el corb és un sedentari 
moderat (GOB, 2009).   
 

 
 
 
 
 

 
Distribució i abundància relativa a l’hivern 

 
El corb es distribueix per tota l’illa a 
l’hivern, però de forma desigual quant al 
nombre d’individus (Mapa distribució), 
ocupant les terres de conreu i ambients de 
pastures i vegetació herbàcia. Les 
observacions corresponen a individus 
solitaris, parelles o grups petits o grans. A 
les masses forestals o de vegetació 
espessa, aquestes corresponen a individus 
majoritàriament en vol. Les majors 

concentracions es troben als camps oberts 
del terme municipal de Ciutadella (Mapa 
abundància relativa). Estudis més específics 
realitzats a l’hivern 2010, amb seguiments 
més idonis per una espècie gregària com el 
corb, indiquen l’establiment d’un gran grup 
de més de 200 individus durant el dia a les 
terres de pastura del nord d’aquest 
municipi (De Pablo, com. pers.).  
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Població i selecció d’hàbitats a l’hivern 

 
A l’hivern, el corb utilitza els ambients de 
cultiu de secà i els de pastura i vegetació 
escassa (Gràfic selecció d’hàbitat). Més 
esporàdicament també es presenta a 
alguns mosaics. Els adults es poden 
observar a un major ventall d’ambients que 
els exemplars immadurs.  
Sembla ser que la major part dels 
immadurs es concentren en un gran grup. 
L’hivern 2010, aquest gran grup ocupava 
de dia les terres de pastura del nord de 
Ciutadella, desplaçant-se a la nit cap a la 
zona de la muntanya de Santa Àgueda per 
dormir (De Pablo, com. pers.). Els adults es 
troben més dispersos per l’illa i es poden 
observar individus solitaris, en parelles o, 
de forma més rara, en petits grupets. 
Aquests es mouen a l’hivern al voltant de 
les àrees de cria (De Pablo, com. pers.). 

 
 
 
 
 
Gràfic de selecció d’hàbitats del corb a l’hivern segons les 
seves abundàncies relatives ind/km. 

El corb té una població moderada a l’hivern 
a l’illa, estimada en un mínim de 450-500 
individus (De Pablo, obs. per.). No s’ha 

detectat mai la presència d’individus de 
fora de Menorca, fet aquest que, de 
produir-se, seria de forma molt reduïda.   

 
Conservació i amenaces 

 
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo de las Aves 

de España: no avaluada (NE); Llibre Vermell dels 
Ocells de les Balears: dades insuficients (DD); 

Catalogació: no catalogada. 
 

La principal causa de mortalitat, clarament 
identificada a l’illa, és l’electrocució amb 
línees de mitja tensió. Les noves línees 
elèctriques que s’estan construint, tot i ser 
més segures per altres espècies de mida 
similar, continuen afectant-lo.  

Entre els anys 1999 i 2007, es va fer un 
seguiment de l’estesa elèctrica, visitant 
5.446 torres. En aquest seguiment es van 
trobar 221 ocells morts, dels quals més del 
30% eren corbs, exactament 67 (De Pablo, 
2010).   
Altres amenaces importants per a l’espècie 
són l’ús indiscriminat de verí i els dispars.  
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Estornell Sturnus vulgaris 

Bal.  Estornell; Cas. Estornino pinto;  Ang. Starling 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Sturnidae 
Status: Hivernant abundant, migrant abundant 

 
L’estornell és una espècie politípica amb 
una àrea de distribució original a gran part 
de l’oest d’Europa, sud d’Àsia fins a 
Pakistan i a l’est fins al llac Baikal, així com 
al Japó. S’han descrit dotze subespècies 
diferents. A Europa hi ha present la 
subespècie nominal (Del Hoyo et al., 1997). 
Ha estat introduïda a Amèrica del Nord, 
Àfrica del Sud, sud-est d’Austràlia, Nova 
Zelanda, la Polinèsia i les illes Bermudes, 
Jamaica i Puerto Rico (Feare & Craig, 1998).  
A Espanya cria principalment a Catalunya i 
a algunes zones cantàbriques de Navarra i 
Astúries, a les illes Canàries i àrees 
localitzades de València, Mallorca i l’Altiplà 
Nord. Aquesta població, a l’igual que les 
del sud del continent, és sedentària, amb 
moviment d’escassa entitat (Peris, 2003; 
GOB, 2010). A l’hivern, la península Ibèrica 
i Balears reben individus hivernants 

provinents de les poblacions del centre i 
nord d’Europa. 
A Menorca l’estornell es presenta de forma 
abundant a l’hivern i durant els passos 
migratoris (GOB, 2009). 
 

 
 
 
 
 
 

 
Distribució i abundància relativa a l’hivern 

 
L’estornell té una àmplia distribució a l’illa, 
mancant únicament a alguns quadrats 
costaners i d’altres d’interior d’ambient 
majoritàriament forestals (Mapa 
distribució). Les majors abundàncies 

relatives es concentren al quadrant sud-est 
de l’illa i de forma més reduïda a altres 
zones del centre i oest de la meitat sud i 
del terme municipal de Ciutadella (Mapa 
abundància relativa). 

 
 
 
 
 
 
Població i selecció d’hàbitat a l’hivern 

 
La població hivernant d’estornell és 
abundant, utilitzant durant el dia 
principalment ambients de cultiu extensiu 

de secà, mosaics de conreu i prats i zones 
d’ullastrar (Gràfic 1). És en aquests 
ambients on trobem durant el dia els 
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majors nombres d’individus per quilòmetre 
lineal.  
L’estornell acostuma a anar en grups, de 
diversa consideració, a la recerca d’aliment 
a les terres de conreu, principalment 
llaurades o pels ullastrars amb olivó. No 
acostumen a tenir una zona concreta sinó 
que aquesta varia en funció de la major o 
menor presència de fonts d’aliment. Fa un 
ús nul de les masses forestals, i aquelles 
zones de màquies, brolles, pastures i àrees 
herbàcies que no li proporcionen cap mena 
d’aliment.  
A la nit, es concentren a dormidors en 
grups de vegades molt nombrosos que 
poden arribar en alguns casos a les 
dotzenes de mils d’exemplars. Durant 
aquests quatre hiverns, s’han detectat vuit 

dormidors (Gràfic 2), ubicats a diferents 
substrats: canyissar (3), tamarells (1), 
ullastrar (2) i pinar urbà (2). Els més 
nombrosos es localitzen als tres principals 
prats de l’illa: Son Bou (el més gran de 
tots), Son Saura del Nord i Son Saura del 
Sud. A s’Albufera també hi dorm un bon 
grup, repartit entre els tamarells d’enmig 
del prat i els ullastres de les vores. Dos 
dormidors són urbans i es troben a pins, un 
a l’esplanada de Maó i l’altre a la plaça des 
Pins de Ciutadella. Això mostra una 
utilització molt important a l’hora de 
dormir de les zones humides amb grans 
extensions de canyissar i, per altra banda, 
una adaptabilitat a altres substrats propers 
a zones humides o humanitzades. 

 
 
 
 
 
                                                                                                     Gràfic 2. Substrats d’ubicació dels dormidors trobats              
                                                                                                                                 durant les feines de camp del present atles (2007-11). 
                                                                                                                                 *Situats a ambients urbans. 

 
                                                                                                                                 Gràfic 1. Selecció d’hàbitats de l’estornell a l’hivern  
                                                                                                                                 segons les seves abundàncies relatives ind/km. 
 
 
 

 
 

Conservació i amenaces 
 

UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo de las Aves 
de España: no avaluada (NE); Llibre Vermell dels 

Ocells de les Balears: no avaluada (NE); Catalogació: 
no catalogada. 

 

No és una espècie amb problemes greus de 
conservació. La seva utilització de terres 

conreades pot provocar aversió per part de 
la gent del camp. La caça, especialment a 
dormidors, pot ser una altra amenaça per a 
l’espècie, així com l’ús de productes no 
molt ecològics a l’agricultura.   
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Estornell negre Sturnus unicolor 

Bal.  Estornell negre; Cas. Estornino negro;  Ang. Spotless Starling 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Sturnidae 
Status: Sedentari escàs 
 

L’estornell negre és una espècie antropòfila 
que nidifica a la regió mediterrània 
occidental, península Ibèrica i al nord 
d’Àfrica, al Marroc, Algèria i Tunísia (Peris, 
1992). 
A Espanya és abundant i està ben 
distribuïda per tota la península Ibèrica. 
També cria a Menorca, Ceuta, Melilla i a les 
illes Chafarines (Peris, 2003). Es considera 
una espècie bàsicament sedentària, amb 
moviments locals dispersos o nòmades a 
l’hivern.  
A Menorca està considerat com un 
sedentari escàs en expansió (GOB, 2009). 
 

 
 
 
 
 
 

Distribució  i població a l’hivern 
 

L’estornell negre és un ocell de recent 
colonització de l’illa. Fins a finals del segle 
passat les observacions eren accidentals. A 
partir d’aquí es va instal·lar una petita 
població sedentària al polígon industrial de 
Ciutadella, que s’ha anat expandint per 
altres llocs del municipi, sempre naus 
industrials, arribant fins al centre de l’illa, 
al municipi d’Es Mercadal. 
La seva distribució a l’hivern coincideix 
perfectament amb les quatre colònies 
conegudes fins ara, tres als afores de 
Ciutadella i una al poble d’Es Mercadal. 
Totes les observacions d’aquests hiverns 
s’han fet a prop de les colònies de cria o als 
seus voltants com en el cas d’Es Mercadal. 
Tan sols una cita podria ser d’un ocell 
accidental que no formés part de la 
població sedentària. Es tracta d’un individu 
observat de bon de mati al dormidor 
d’estornells Sturnus vulgaris de Son Saura 
del Sud. 

A l’igual que l’estornell, es mouen de dia 
per les tanques de conreu i els ullastrars 
propers a la seva zona de cria, però la 
major part del temps, romanen pel voltants 
d’aquesta. Es desconeix amb exactitud la 
ubicació concreta dels dormidors, tot i que 
sembla ser que se situen també a prop de 
les zones de cria.  
Fins ara, la població d’estornell negre 
hivernant a l’illa és escassa tot i que sembla 
que la població sedentària està en plena 
expansió. 

 
 
 
 

 

Conservació i amenaces 
 

Libro Rojo de las Aves de España: no avaluada (NE); 
Llibre Vermell dels Ocells de les Balears: no avaluada 

(NE); Catalogació: no catalogada. 

No sembla patir greus problemes de 
conservació a altres zones de cria. A 
Menorca possiblement la reduïda població 
sigui un factor a tenir en compte. 

 

 
Mapa distribució 

estornell negre 
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Pardal Passer domesticus 

Bal.  Gorrió teulader; Cas. Gorrión común;  Ang. House Sparrow 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Passeridae 
Status: Sedentari abundant 

 
El pardal és una espècie politípica que té 
una distribució originària a gran part de les 
regions Paleàrtica i Oriental. Com a 
conseqüència de les introduccions 
humanes, principalment durant el segle 
XIX, s’ha establert a tots els continents i 
moltes illes oceàniques. Es consideren 
dotze subespècies. Al continent europeu hi 
trobem principalment dues: la domesticus, 
a les Illes Britàniques, gran part del nord i 
est d’Europa, i a França fins als Alps, i la 
balearoibericus, a gran part de la 
Mediterrània, des de la península Ibèrica  
(excepte el nord-oest), sud de França, 
Balcans, antiga Iugoslàvia, Romania, Grècia 
i les illes Balears (Cramp & Perrins, 1994a).  
A Espanya es troba ben distribuït per tota 
la península, Ceuta, Melilla, Balears i les 
illes Chafarines. A l’any 1998 va colonitzar 
per primer cop l’illa de Cran Canàries 
(Clarke & Del Campo, 1998; Martín & 
Lorenzo, 2001; Molina, 2003b). Es tracta 
d’una espècie sedentària a tota la seva 

àrea de distribució amb moviments 
dispersius d’exemplars joves, però en 
general, curts. Presenta una considerable 
dependència dels recursos que li ofereixen 
les activitats humanes (San Segundo, 1990: 
Purroy, 1997; Molina, 2003b).  
A Menorca és un dels ocells sedentaris més 
abundants (GOB, 2009).  
 

 
 
 
 
 
 

 
Distribució i abundància relativa a l’hivern 

 
El pardal es troba present a pràcticament 
tot el territori a excepció d’alguns quadrat 
de costa sense presencia humana, un dels 
seus principals requisits ecològics a l’illa 
(Mapa distribució). Les major abundàncies 
relatives les trobem a les poblacions 
urbanes i les urbanitzacions de la costa sud 

(Mapa abundància relativa). Molt 
importants també però més localitzades 
son les poblacions que ocupen totes les 
explotacions agràries en actiu. Molt més 
reduïdes són les de penya-segats marins o 
d’interior, o edificacions abandonades 
sense activitats humanes. 

 
 
 
 
 
  

 

Mapa abundància 

relativa ind/km lineal 
 

Mapa distribució 

pardal 
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Població i selecció d’hàbitat a l’hivern 

 
La població hivernant es considera tota 
sedentària i abundant. Al SOCME (2003-08) 
es va obtenir un promig d’abundància 
relativa de 20,8 ind/km, amb una 
tendència no significativa per aquest 
període (Julià et al., 2009). En aquest Atles, 
les majors abundàncies relatives es troben 
a les zones urbanes i periurbanes, amb 37 
ind/km lineal. La resta d’ambients utilitzats 
pel pardal, estan en funció de la presencia 
d’explotacions agràries en actiu o petits 
nuclis poblacionals, a dins les quals la seva 
abundància també és molt important. 
També s’ha observat l’ocupació localitzada 
i en poc nombre d’ambients no relacionats 
amb la presencia humana com boscos i 
penya-segats marins o d’interior i barrancs. 
En aquests ambients les seves abundàncies 
són significativament menors que a les 
zones humanitzades. 
El pardal sembla demostrar una important 
dependència de les activitats humanes. A 
alguns llocs de Menorca s’ha observat 

l’abandonament d’aquest com a 
conseqüència del tancament de 
l’explotació (Méndez & Escandell, 2004 i 
2006; Méndez, 2008, 2009 i 2010 ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gràfic selecció d’hàbitats del pardal a l’hivern segons les 
seves abundàncies relatives ind/km. 

 
Conservació i amenaces 

 
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo de las Aves 

de España: no avaluada (NE); Llibre Vermell dels 
Ocells de les Balears: preocupació menor (LC); 

Catalogació: no catalogada. 
 

No és una espècie amb problemes de 
conservació a Menorca. Els importants  

 
descensos poblacionals que pateix a 
algunes zones d’Espanya i del continent 
Europeu s’atribueixen als canvis en les 
pràctiques agrícoles i l’augment en l’ús de 
productes químics a l’agricultura (Molina, 
2003b).  
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Pinsà Fringilla coelebs 

Bal.  Pinsà; Cas. Pinzón vulgar;  Ang. Chaffing 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Fringillidae  
Status: Sedentari moderat, migrant moderat  
 
El Pinsà és una espècie politípica 
principalment europea que abraça tot el 
Paleàrtic occidental (Cramp & Perrins, 
1994a). A més del continent europeu, 
també és troba a la regió macaronèsica, el 
nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà i una franja 
d’Àsia occidental, estenent-se per Siberia i 
arribant a l’oest de Mongòlia (Purroy, 
2003b). Hi ha poblacions introduïdes a 
Nova Zelanda i Sudàfrica (Snow & Perrins, 
1998). Es tracta d’una espècie migradora 
parcial, migrant en major proporció les 
poblacions del nord d’Europa que les 
meridionals.  
A Espanya cria a pràcticament tota la 
península, Ceuta, Melilla, Balears i les illes 
occidentals de Canàries. Es descriuen varies 
subespècies: coelebs, a península i Balears, 
al igual que a la resta d’Europa; africana, a 
Ceuta i Melilla; canariensis a Tenerife, Gran 
Canàries i La Gomera; ombriosa, al Hierro; i 
palmae a la Palma, essent les tres darreres 
endèmiques (Cramp & Perrins, 1994a; 
Purroy, 2003b). Les poblacions espanyoles 
es comporten majoritàriament com a 

sedentaris, amb moviments altitudinals. A 
la península i Balears apareixen individus 
europeus a l’hivern (GOB, 2009). Gràcies a 
l’anellament científic també sabem que hi 
ha individus que viatgen cap a l’Àfrica.  
A Menorca hi ha una població sedentària 
moderada que es veu reforçada a l’hivern 
per un important contingent d’altres 
poblacions europees (GOB, 2009).  
 

 
 
 
 
 
 

 
Distribució i abundància relativa a l’hivern 

 
El pinsà esta present a pràcticament tota 
l’illa (mapa distribució), amb abundàncies 
importants a les masses forestals i a les 
terres de conreu adjacents (Mapa 

abundància relativa). La seva abundància 
és menor als nuclis urbans i a les zones més 
pelades del litoral.  

 
 
 
 
 
 
 

 

  

Mapa distribució 

Pinsà 

Mapa abundància 

relativa ind/km lineal 
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Població i selecció d’hàbitat 

 
La població hivernant de pinsà a l’illa esta 
considerada com a moderada (entre 101 i 
1000 exemplars; GOB, 2009), tot i que les 
dades d’aquest atles podrien indicar que 
aquesta és abundant (major a 1001 
exemplars). Està formada per la població 
sedentària i la presencia d’individus de 
poblacions continentals com demostren les 
recuperacions a les Balears d’ocells anellats 
a països del centre i nord d’Europa (Ramos, 
1994; GOB, 1986-2010a). 
Si a l’època reproductora ocupa 
bàsicament les masses forestals (Méndez, 
2010a), a l’hivern fa ús de la pràctica 
totalitat d’hàbitats (Gràfic selecció 
d’hàbitat). Durant aquests hiverns s’ha 
notat un ús alimentari molt important de 
les terres de conreu treballades, en 
especial a aquelles confrontades amb 
masses forestals; dels ullastrars i dels 
diferents mosaics, sempre en grups 
nombrosos i de vegades mesclats amb 
altres fringíl·lids com caderneres Carduelis 
carduelis o verderols Carduelis chloris. Als 
boscos les observacions són d’exemplars 
solitaris o petits grupets, molt similar al 
que passa a la major part dels contactes a 
l’ullastrar. S’ha de destacar el seu ampli 
ventall d’ambients, sorprenent la seva 
presencia a llocs tan escassos de vegetació 
com les parts altes de la Mola de Fornells. 

Al SOCME (2003-08) es va obtenir un 
promig anual d’abundància relativa de 6,4 
ind/km lineal, amb una tendència no 
significativa per aquest període (Julià et al., 
2009). En aquest atles, l’abundància 
relativa conjunta vindria a ser un poc 
superior, destacant els mosaic de conreus i 
prats amb 20 ind/km lineal. A mitjans de la 
passada dècada, tant al continent europeu 
com a Espanya, s’observava en general  
una tendència creixent (Carrascal & 
Palomino, 2008). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gràfic selecció d’hàbitats del pardal a l’hivern segons les 
seves abundàncies relatives ind/km. 

 
Conservació i amenaces 

 
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo de las Aves 

de España: no avaluada (NE); Llibre Vermell dels 
Ocells de les Balears: preocupació menor (LC); 

Catalogació: no catalogada. 
 

No presenta grans problemes de 
conservació. La caça i les captures il·legals 
per engabiar-lo es consideren amenaces 
per a l’espècie.   
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Pinsà mec Fringilla montifringilla 

Bal. Pinsà mè;  Cas. Pinzón real;  Ang. Brambling 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Fringillidae  
Status: Hivernant escàs, migrant escàs 

 
El pinsà mec cria al nord d’Europa i Àsia, 
hivernant al centre i sud d’Europa i nord 
d’Àfrica. No es considera una espècie 
típicament migradora sinó més bé nòmada. 
A Espanya hiverna al territori ibèric i 
Balears, essent ocasional a Canàries. 
Algunes de les aus hivernants a la 
península han estat recapturades a hiverns 
anteriors a Bèlgica o Alemanya.  
A Menorca es presenta de forma escassa a 
l’hivern i durant els passos migratoris 
(GOB, 2009).   
 

 
 
 
 
 

 
Distribució i població a l’hivern 

 
Durant les feines de camp d’aquests atles 
s’han fet observacions durant dos dels 
quatre hiverns estudiats (2008-09 i 2009-
10) a ambients d’ullastrar, terres de 
conreu, hortals i a prop de zones humides, 
normalment acompanyats per grups de 
pinsà Fringilla coelebs i/o altres fringíl·lids. 
Sembla ser, segons les dades obtingudes 
en aquests Atles i d’anteriors, que la seva 
presència a l’hivern és regular però 
escassa. No descartaríem també que 
aquestes poblacions tinguessin 
fluctuacions interanuals en funció de la 
duresa dels hiverns al continent europeu. 
Segurament, la distribució és més gran que 
l’obtinguda aquests anys, ocupant també 

altres quadrats d’ambients similars als 
anteriorment descrits, variant segons els 
anys, però sempre de forma escassa (Mapa 
distribució).      

 
 
 
 
 

 
Conservació i amenaces 

 
Libro Rojo de las Aves de España: no avaluada (NE); 

Llibre Vermell dels Ocells de les Balears: no avaluada 
(NE); Catalogació: d’interès especial. 

 

Es desconeixen amenaces concretes per 
aquesta espècie tot i que les apuntades pel 
pinsà Fringilla coelebs, també deuen 
afectar el pinsà mec. 

 
 

 

 Mapa distribució 

pinsà mec 
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Serí Serinus serinus 

Bal.  Gafarró; Cas. Verdecillo;  Ang. Serin 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Fringillidae  
Status: Hivernant escàs, migrant escàs 

 
Espècie monotípica distribuïda pel nord-est 
d’Àfrica i tot Europa, a excepció de gran 
part de la península Escandinava. Als dos 
darrers segles s’ha estès pel centre, nord i 
est d’Europa a partir de les poblacions 
mediterrànies (Cramp & Perrins, 1994a). És 
una espècie migradora parcial al continent 
europeu. Les poblacions del centre, nord i 
est hivernen majoritàriament a la regió 
mediterrània (Asensio, 1985).  
A Espanya cria a tota la península, Ceuta, 
Melilla, Mallorca, Eivissa, Tenerife i Gran 
Canàries (Serrano & Garcia-Villanueva, 
2003). S’han controlat a l’hivern individus 
anellats a l’Europa occidental: França, 
Alemanya, Bèlgica i Suïssa. Part de la 
població del nord i centre peninsular 
hiverna al nord d’Àfrica (Asensio, 1985). 

A Menorca es presenta de forma escassa a 
l’hivern i durant els passos migratoris 
(GOB, 2009). 
 

 
 
 
 
 
 

 
Distribució i població a l’hivern 

 
S’han fet observacions de serí tots els 
hiverns estudiats, repartits per un ampli 
ventall d’ambients: perifèries de boscos, 
hortals, zones periurbanes, costaneres, 
ullastrars i mosaics de terres de conreu. 
Normalment, aquestes observacions han 
estat de petits grupets en solitari o 
acompanyats per altres fringíl·lids. 
Segurament la seva distribució sigui més 
gran de la resultant d’aquests quatre 
hiverns (Mapa distribució), variant aquesta 
segons els anys. Molt probablement, a 
l’igual que d’altres fringíl·lids, pateix 
fluctuacions interanuals en funció de la 
duresa de l’hivern al continent europeu. 

La població hivernant sembla ser regular, 
fluctuant segons els hiverns d’escassa a 
moderada.  

 
 
 
 
 

 
Conservació i amenaces 

 
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo de las Aves 

de España: no avaluada (NE); Llibre Vermell dels 
Ocells de les Balears: preocupació menor (LC); 

Catalogació: no catalogada. 
 

Com a altres fringíl·lids, la caça il·legal i la 
captura per engabiar-los són amenaces per 

a l’espècie. L’aplicació d’herbicides en les 
pràctiques d’agricultura intensiva també 
poden ser una amenaça (Serrano & García-
Villanueva, 2003) 

 

 
Mapa distribució 

serí 



Atles dels Ocells de Menorca a l’Hivern 2007-2011 
 

318 
 

Verderol Carduelis chloris 

Bal.  Verderol; Cas. Verderón común;  Ang. Greenfinch 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Fringillidae  
Status: Sedentari moderat, migrant moderat, hivernant moderat 

 
El verderol és una espècie politípica 
distribuïda pel Paleàrtic occidental (Cramp 
& Perrins, 1994). Introduïda a les Açores, 
algunes zones d’Austràlia, Nova Zelanda i 
Argentina (Birdlife International, 2004). És 
una espècie migradora parcial. Les 
poblacions nòrdiques de Rússia i la 
península Escandinava es desplacen cap al 
sud, les més meridionals tenen poblacions 
sedentàries i migradores que fan l’hivern al 
nord d’Àfrica. 
A Espanya cria a tota la península, Ceuta, 
Melilla, i els dos arxipèlags (SEO/Birdlife, 
2002e). Es reconeixen diverses 
subespècies, però tan sols s’accepten dues 
a l’Estat espanyol: aurantiiventris, a la 
península, Balears i Canàries; i vanmarli, al 
nord d’Espanya i Portugal (Cramp & 
Perrins, 1994a). A l’hivern, arriben a la 

península individus provinents de Bèlgica, 
Alemanya, Anglaterra, Holanda, Suïssa, etc.  
A Menorca és un sedentari moderat que 
veu incrementades de forma important les 
seves poblacions a l’hivern i durant els 
passos migratoris (GOB, 2009). 
 

 
 
 
 
 
 

Distribució i abundància relativa a l’hivern 

 
El verderol es distribueix àmpliament per 
tots els quadrats a excepció de la part alta 
de la mola de Fornells i la punta nord-oest 
de l’illa, d’ambients pelats de vegetació 
(Mapa distribució). Les majors abundàncies 

relatives les trobem a les urbanitzacions de 
la costa sud, tot i que aquesta és 
significativament important a la pràctica 
totalitat del territori (Mapa abundància 
relativa).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Mapa distribució 

verderol 
Mapa abundància 

relativa ind/km lineal 
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Població i selecció d’hàbitat a l’hivern 

 
La població hivernant de verderol a l’illa és 
moderada, formada per la població 
sedentària i una població extrainsular 
desconeguda, amb una recuperació antiga 
d’un ocell anellat a Suïssa (Ramos, 1994). 
Les zones urbanes o periurbanes, 
enjardinades i amb presència d’arbres, són 
les que mostren una major abundància 
relativa. Aquest important ús de les zones 
urbanes també s’ha constatat a les 
jornades d’anellament als parcs (Méndez et 
al., dades pròpies). També destaca l’ampli 
ventall d’hàbitats emprats a l’hivern, amb 
importants zones d’alimentació als cultius i 
mosaics, i zones de descans als ullastrars i 
pinars. La seva presència es rarifica a 
ambients de vegetació més baixa i de 
terres més pobres. Sorprèn el vaig ús a 
l’hivern dels boscos mixtes, molt diferent al 
mostrat a l’època de cria (Méndez, 2010a). 
Al SOCME (2003-08) es va obtenir un 
promig anual d’abundància relativa de 4,1 
ind/km lineal, marcant una tendència de 
canvi incert (Julià et al., 2009). Els resultats 
d’aquest Atles en el conjunt d’ambients pel 
que fa a l’abundància relativa semblen ser 

un poc superiors als del SOCME, fet que 
pot venir influenciat per la manca 
d’itineraris SOCME a les zones urbanes, 
ambients més freqüentats segons les dades 
de l’Atles, o per l’augment de la població 
durant aquest període (Méndez, obs. per.).   

 
 
 
 
 
 
 
Gràfic selecció d’hàbitats del verderol a l’hivern segons les 
seves abundàncies relatives ind/km. 

 
 
Conservació i amenaces 

 
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo de las Aves 

de España: no avaluada (NE); Llibre Vermell dels 
Ocells de les Balears: preocupació menor (LC); 

Catalogació: no catalogada. 
 

La caça il·legal amb filats o la captura per 
engabiar-lo són amenaces directes per a 

l’espècie. L’ús d’insecticides i herbicides 
podrien ser una amenaça indirecta, 
suposant una reducció de les seves fonts 
d’aliment (Herrando, 2004). 
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Cadernera Carduelis carduelis 

Bal.  Cadernera; Cas. Jilguero;  Ang. Goldfinch 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Fringillidae  
Status: Sedentari abundant, migrant moderat, hivernant moderat 

 
La cadernera és una espècie politípica 
distribuïda per tot el Paleàrtic occidental, 
però més escassa a la zona oriental. Ha 
estat introduïda per l’home a Austràlia, a 
diverses àrees d’Amèrica i algunes illes 
atlàntiques (Hagemeijer & Blair, 1997; 
Snow & Perrins, 1998). És una espècie 
migradora parcial. Les poblacions 
nòrdiques de Rússia i la península 
Escandinava es desplacen cap al sud, el 
mateix que fan algunes poblacions 
meridionals. 
A Espanya cria a tota la península, Ceuta, 
Melilla i els dos arxipèlags (Carrera, 2003). 
Se cita com a reproductora a l’estat una 
única subespècie, parva, parcialment 
migradora a la península i sedentària a 
Balears (Sàez-Royuela, 1990) . A la tardor, 
gràcies a l’anellament científic, se sap que 
arriben a la península individus de les 
subespècies carduelis i britannica, 
provinent del Centre d’Europa i Gran 
Bretanya, respectivament; una part de les 

quals continua cap a l’Àfrica (Tellería et al, 
1999). 
A Menorca és una espècie sedentària 
abundant que es veu incrementada de 
forma moderada a l’hivern amb l’arribada 
de poblacions continentals i durant els 
passos migratoris (GOB, 2009).  
 

 
 
 
 
 
 

 
Distribució i abundància relativa a l’hivern 

 
La cadernera es distribueix a l’hivern 
àmpliament per tot el territori insular 
(Mapa distribució), principalment pels 
espais oberts. Les concentracions més 
grans durant el dia es troben tant a les 
terres obertes de l’interior com de la costa 

sud, i algunes zones de conreu o pastura de 
la costa nord, essent a les parts més 
pelades i poc treballades de la costa de 
tramuntana i de llevant on presenta les 
seves abundàncies relatives més baixes 
(Mapa abundància relativa).  
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Població i selecció d’hàbitat a l’hivern 

 
La població hivernant a l’illa és abundant, 
formada majoritàriament per individus 
sedentaris i un petit contingent 
d’hivernants provinents del continent 
europeu. La presència d’individus extra 
insulars a l’hivern no ha pogut ser 
comprovada mai, ni a Menorca ni a la resta 
de les Balears, amb cap recuperació 
d’ocells estrangers. Sí que s’ha pogut 
demostrar a la península (Tellería et al, 
1999), fet que ens fa pensar que alguns 
individus també puguin arribar a les illes. 
A l’hivern, acostumen a moure’s en grups 
molt grans, de vegades mesclats amb 
d’altres fringíl·lids. A diferència de l’època 
reproductora on ocupen de forma 
important les masses forestals i d’ullastrar, 
utilitzen majoritàriament els espais oberts, 
amb mosaics de conreus i prats o de cultius 
de secà, a la recerca d’aliment, 
principalment llavors. En aquests ambients, 
s’han observat durant aquest atles unes 
diferències d’abundància relativa 
significativament més grans que a la resta. 
Fa ús de tot el ventall d’ambients de l’illa, 
tot i que, com ja hem comentat, d’una 
forma molt diferent. 

Al SOCME (2003-08) es va obtenir una 
abundància relativa d’11,2 ind/km lineal, 
similar a la d’aquest atles pel conjunt 
d’ambients, amb una tendència 
d’increment moderat d’un 23% de promig 
anual (Julià et al., 2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gràfic selecció d’hàbitats de la cadernera a l’hivern segons 
les seves abundàncies relatives ind/km. 

 
Conservació i amenaces 

 
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo de las Aves 

de España: no avaluada (NE); Llibre Vermell dels 
Ocells de les Balears: preocupació menor (LC); 

Catalogació: no catalogada. 
 

La seva principal amenaça a l’illa és la caça 
il·legal i la captura per engabiar-la. La 

disminució de plantes ruderals com a 
conseqüència de l’ús intensiu d’herbicides, 
pot ser també una amenaça a 
determinades zones agrícoles. 
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Lugru Carduelis spinus 

Bal.  Lluonet; Cas. Lugano;  Ang. Siskin 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Fringillidae  
Status: Hivernant escàs, migrant escàs 

 
El lugru és una espècie amb àrees de cria 
disjuntes als dos extrems del Paleàrtic. A 
l’oest s’estén per les zones boreals i 
temperades des d’Irlanda fins passats els 
Urals. Pel sud ocupa, de forma irregular i 
variable, les zones boscoses de les 
serralades circummediterrànies, com els 
Alps, Pirineus i Caucas (Birdlife 
International/EBCC, 2000). Presenta un 
comportament migratori variable segons la 
seva àrea de distribució, depenent el 
nombre d’individus que migren de l’èxit 
reproductor i de la disponibilitat d’aliment.  
A Espanya s’observa a la tardor i l’hivern 
per pràcticament tot el territori, però tan 
sols cria de forma regular al Pirineu i, més 
esporàdicament, a les serralades de la 

meitat nord i, ocasionalment, a les 
serralades bètiques (Senar & Borrás, 2003).  
A Menorca es presenta de forma escassa a 
l’hivern i durant els passos migratoris 
(GOB, 2009).     
 

 
 
 
 
 

 
Distribució i població a l’hivern 

 
El lugru es presenta de forma regular a 
l’hivern, però amb importants fluctuacions 
interanual que el fan passar d’escàs alguns 
hiverns a moderat altres, mostrant un 
important caràcter irruptiu. La seva 
procedència és molt variada, havent 
recuperacions a les Balears de molt països 
europeus: Alemanya, Rússia, Anglaterra, 
Suècia, etc.  
Acostuma a anar en importants esbarts, de 
vegades mesclat amb altres fringíl·lids, 
pasturant per tanques i prats. Freqüenta 
principalment els hortals, les terres de 
conreu i les petites clapes boscoses o 
perifèries d’ullastrars, pinars i alzinars. 

Durant aquests hiverns se l’ha detectat a 
un bon nombre de quadrats repartits per 
tot el territori insular (Mapa distribució), 
fent ús principalment d’espais agrícoles 
oberts propers a petites masses arbrades o 
d’ullastrar, als hortals i a prop de la costa.  

 
 
 
 

 
Conservació i amenaces 

 
Libro Rojo de las Aves de España: no avaluada (NE); 

Llibre Vermell dels Ocells de les Balears: no avaluada 
(NE); Catalogació: no catalogada. 

 

La captura per engabiar-lo és, a l’igual que 
amb altres fringíl·lids, una de les seves 
principals amenaces. 

 

 
Mapa distribució 

lugru 
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Passerell Carduelis cannabina 

Bal.  Passerell; Cas. Pardillo común;  Ang. Linnet 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Fringillidae  
Status: Sedentari moderat, migrant moderat, hivernant moderat 

 
El passerell és una espècie politípica de 
distribució principalment euroturquestana 
que ocupa tot el continent europeu a 
excepció del nord de la península 
Escandinava, Escòcia i la Rússia boreal. Pel 
sud s’estén per una estreta franja de la 
cornisa magrebina i les illes Canàries 
(Cramp & Perrins, 1994a). Les poblacions 
europees són migradores parcials. Les que 
crien a zones més septentrionals es 
desplacen cap a l’entorn mediterrani. 
A Espanya cria a tota la península, Ceuta, 
Melilla i els dos arxipèlags. A la península 
tan sols s’admet la subespècie cannabina, 
tot i que també s’ha citat la mediterranea. 
Per Canàries es reconeixen les subespècies 
dewaldoi i harterti (Borrás & Senar, 2003). 
A l’hivern arriben molts individus 
provinents del centre i nord d’Europa i 
Gran Bretanya. 

A Menorca hi ha una població sedentària 
moderada. A l’hivern aquesta es veu 
incrementada per poblacions continentals. 
Hi ha també un pas migratori moderat 
(GOB, 2009). 
 

 
 
 
 
 
 

 
Distribució i abundància relativa a l’hivern 

 
El passerell, es troba àmpliament distribuït 
a l’hivern (Mapa de distribució),  però a 
diferència dels altres fringíl·lids, no ocupa 
les àrees boscoses o d’ullastrar espès. Les 
seves poblacions més abundants es troben 
a les zones de màquia i brolla de la costa 

nord i de la Mola de maó (Mapa 
abundància relativa), amb importants 
abundàncies també a les zones de pastura i 
vegetació herbàcia del terme municipal de 
Ciutadella i el quadrat sud-est de l’illa, de 
terres més pobres i pedregoses.   

 
 
 
 
 
 
 

 

  
Mapa distribució 

passerell Mapa abundància 

relativa ind/km lineal 
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Població i selecció d’hàbitats a l’hivern 

 
El passerell és un ocell moderat a l’hivern, 
amb una part de la població formada per 
individus extra insulars que conviuen amb 
els sedentaris. La major part dels ocells 
recuperats a les Balears corresponen a 
exemplars alemanys, però també a altres 
països com Suïssa, Luxemburg o Bèlgica, 
entre d’altres. 
Fan un major ús de les zones de màquia i 
brolla litoral a l’igual que a l’època 
reproductora, però també de zones de 
cultiu de secà, pastures, zones herbàcies i 
de tots els mosaics (Gràfic selecció 
d’hàbitat). L’ús dels ambients forestals és 
nul, i molt escàs el dels ullastrars purs. 
Al SOCME (2003-08) es va obtenir una 
abundància relativa de 9,4 ind/km lineal, 
bastant per damunt de l’obtinguda en 
aquest atles (2007-11), amb una tendència 
de canvi incert (Julià et al., 2009). La 
tendència de l’espècie a nivell europeu 
mostra una lleugera disminució (Birdlife 
International, 2004), mentre que a Espanya 
sembla estar estable als darrers 10 anys 
(Carrascal & Palomino, 2008). Desconeixem 
la tendència actual del passerell a l’illa, així 
com les raons d’aquest canvis 
d’abundància relativa del període 2003-08 

al del 2007-11. A l’època reproductora, els 
itineraris SOCME marcaven una tendència 
significativa de fort decrement d’un -26% 
de promig anual (Julià et al. 2009), que 
podrien tenir a veure amb la baixada de 
l’abundància relativa de la població 
hivernant.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gràfic selecció d’hàbitats del passerell a l’hivern segons les 
seves abundàncies relatives ind/km. 

 
Conservació i amenaces 

 
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo de las Aves 

de España: no avaluada (NE); Llibre Vermell dels 
Ocells de les Balears: preocupació menor (LC); 

Catalogació: no catalogada. 
 

Aquesta espècie es pot veure afectada de 
forma indirecta per l’ús de biocides i 
herbicides a l’agricultura, amb l’eliminació 

de les plantes de les quals s’alimenta. 
L’abandonament de les terres, el canvi de 
les pràctiques agrícoles tradicionals o la 
captura per engabiar-lo, són altres 
amenaces per a l’espècie (Borràs & Senar, 
2003). 
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Becgròs Coccothraustes coccothraustes 

Bal.  Durbec; Cas. Picogordo;  Ang. Hawfinch 
Classificació: Ordre Passeriformes; família  Fringillidae 
Status: Hivernant escàs, migrant escàs  
 
El becgròs és una espècie de distribució 
paleàrtica, des de la península Ibèrica i el 
nord d’Àfrica fins a Manxurià, ocupa una 
estreta franja que recorre la part central 
del continent asiàtic fins a la meitat 
septentrional del Japó. També hi ha una 
població aïllada a l’est d’Afganistan. Les 
poblacions més septentrionals d’Europa i 
del centre i nord d’Àsia es veuen obligades 
a migrar a l’hivern per la manca d’aliment. 
Les poblacions d’Europa occidental són 
migradores parcials. 
A Espanya cria a la península, 
principalment a Castella i Lleó, 
Extremadura, Madrid, Andalusia i la meitat 
occidental de Castella la Manxa, i de forma 
escassa a la serralada cantàbrica i els 
Pirineus, essent la subespècie present la 
coccothraustes (Senar & Borrás, 2003). A 

l’hivern també es detecta a Balears i a les 
zones costaneres de la meitat oriental 
peninsular.  
A Menorca es presenta de forma escassa a 
l’hivern i durant el passos migratoris (GOB, 
2009).  
 

 
 
 
 
 

 
Distribució i població a l’hivern 

 
El becgròs ha estat observat a tots els 
hiverns de forma escassa, mostrant una 
important regularitat com a hivernant. 
Aquestes cites s’han produït a ambients 
molt diversos: ullastrars, pinars, zones 
humides, terres de conreu amb arbres 
intercalats i hortals (Mapa distribució). 
Totes les observacions han estat d’un o dos 
individus. 
Les poblacions hivernants d’aquesta 
espècie fluctuen de forma important 
segons els anys, essent l’any 2005 el de la 
darrera irrupció important a l’illa, amb 

l’observació a Binixems de prop de 300 
exemplars (GOB, 2005) i un alt nombre de 
captures a l’EEC de na Vermella.   

 
 
 
 

 
Conservació i amenaces 

 
Libro Rojo de las Aves de España: no avaluada (NE); 

Llibre Vermell dels Ocells de les Balears: no avaluada 
(NE); Catalogació: no catalogada. 

 

En èpoques d’irrupció es víctima dels 
caçadors, tant amb mètodes típics per 
fringíl·lids o túrdids, com amb escopeta. 

 

 

 

 
Mapa distribució 

becgròs 
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Sit de canyís Emberiza schoeniclus 

Bal.  Hortolà de canyet; Cas.  Escribano palustre; Ang. Reed Bunting 
Classificació: Ordre Passeriformes; família  Emberizidae 
Status: Hivernant escàs, migrant escàs  

 
El sit de canyís és una espècie politípica 
d’àmplia distribució per tot el Paleàrtic, des 
de la península Ibèrica fins a la Xina, essent 
més escàs a l’àrea mediterrània. Es 
reconeixen nombroses subespècies (Camps 
& Perrins, 1994b). Les poblacions del 
centre i nord d’Europa, que pertanyen a la 
subespècie schoeniclus, realitzen 
desplaçaments d’entitat cap al sud del 
continent i el nord d’Àfrica (Villarán, 1999).  
A Espanya s’han descrit dues subespècies 
que es comporten com a sedentàries: una 
endèmica de la península Ibèrica, 
lusitanica, que es reparteix per Portugal, 
Galicia i el nord peninsular; i la witherbyi, 
present a la vall de l’Ebre, Llevant, La 
Manxa, el sud de Madrid, les maresmes de 
l’Odiel i el nord de Mallorca (Byers et al., 
1995). A l’hivern, la població es veu 
incrementada per l’important població de 
la subespècie nominal que arriba a totes 

les zones humides amb vegetació palustre 
de la península i Balears, provinents 
principalment de l’Europa central i, en 
menor mesura, d’Europa septentrional i 
Oriental (Villarán, 1999). 
A Menorca és un hivernant escàs amb un 
pas migratori també escàs (GOB, 2009). 
 

 
 
 
 
 

 
Distribució i població a l’hivern 

 
El sit de canyís és un ocell escàs i regular a 
l’hivern, però amb fluctuacions interanuals 
com s’ha pogut observar a les diferents 
jornades d’anellament a hàbitats potencial 
per l’espècie o a l’itinerari SOCME de Son 
Bou (Méndez, dades pròpies). La població 
hivernant a l’illa sempre s’ha associat tota 
a la subespècie schoeniclus, originària del 
centre i nord d’Europa. Al febrer del 2008 
es va capturar per primer cop un exemplar 
de la sp. witherbyi a Son Saura del Nord per 
anellament (Méndez, dades pròpies), 
marcant una possible hivernada d’aquesta 
subespècie a Menorca, i obrint la porta a 
una possible petita població sedentària. 
Fa ús d’un bon nombre d’ambients 
aquàtics d’aigua dolça amb presència de 
vegetació palustre (Mapa distribució). 

Durant aquests quatre hiverns s’ha 
observat a les principals zones humides 
amb canyís Phragmites australis o bova 
Typha sp., principalment Son Bou, Son 
Saura del Nord i Son Saura del Sud, 
torrents com el de cala’n Porter o 
Algendar, i petites basses humides com la 
de Santa Mariana. També freqüenta, de 
forma més escassa, les àrees de conreu 
dels voltants de les zones humides o els 
barrancs i hortals.  
 
 

 
 

 

 

 

Mapa distribució 

sit de canyís 
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Acostuma a formar importants dormidors a 
les zones de canyissar de les principals 
zones humides de l’illa. Durant aquest 
quatre hiverns s’han detectat quatre 
localitats utilitzades com a dormidors per 
l’espècie de forma important: Son Bou, el 
dormidor més gran, Son Saura del Nord, 
Son Saura del Sud i el prat de s’Albufera, el 
menys nombrós dels quatre. No es 

descarta que també puguin dormir a alguns 
torrents amb prou vegetació palustre, fet 
no comprovat durant les feines de camp 
d’aquest atles però si apuntat per altres 
ornitòlegs illencs (Ramos, 1994). S’ha 
observat el canvi d’ubicació del dormidor al 
llarg d’un mateix hivern a la localitat de 
s’Albufera, desconeixent les seves raons.   

 
 

 
 
 
 
 

 
Recuperacions d’ocells  

 
Hi ha dues recuperacions a Menorca 
d’ocells anellats al continent europeu. Una 
en època de cria al centre-est d’Alemanya i 
recuperat a Son Bou, marcant un possible 
origen de la població hivernant a l’illa, i 
l’altre el d’un ocell anellat a la Camarga 
francesa en època de pas i recuperat al 
prat de s’Albufera des Grau. 

 
 
Mapa de recuperacions d’ocells a Menorca a  
l’hivern anellats al continent europeu. 

 
Conservació i amenaces 

 
UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo de las Aves 

de España: en perill (EN); Llibre Vermell dels Ocells 
de les Balears: en perill crític (CR); Catalogació: 

vulnerable. 
 

L’alteració o desaparició de la vegetació 
palustre de les zones humides o els canvis 
produïts en aquestes, poden afectar de 
forma important l’espècie.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anellament en època de cria n = 1                     

Anellament en època de migració n= 1 
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Súl·lera Emberiza calandra 

Bal.  Sól·lera; Cas. Triguero;  Ang. Corn Bunting 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Emberizidae 
Status: Sedentari abundant 
 

La súl·lera és una espècie politípica que cria 
a la major part de les zones temperades del 
Paleàrtic occidental. Al sud de la 
Mediterrània tan sols es troba al Magrib, 
estenent-se cap a l’Afganistan i el 
Turquestan. Mostra molt poca variació; les 
poblacions europees i africanes s’inclouen 
a la subespècie nominal (Cramp & Perrins, 
1994b). És una espècie essencialment 
sedentària, fent les poblacions més 
septentrionals petits desplaçaments 
hivernals cap a zones meridionals més 
temperades. Curiosament, les poblacions 
del centre d’Europa són, en general, més 
migradores que les del nord de la seva àrea 
de distribució (Snow & Perrins, 1998). 
A Espanya és una espècie sedentària 
abundant distribuïda per tota la península, 

els dos arxipèlags i Ceuta (Estrada & Orta, 
2003). 
A Menorca es un ocell sedentari abundant 
(GOB, 2009). 
 
  

  

   

 

 

 

 

Distribució i abundància relativa a l’hivern 

La súl·lera s’ha detectat a pràcticament 
tots els quadrats UTM 5x5km de l’illa, a 
excepció d’un d’interior d’ambient 
eminentment forestal, a alguns del litoral 
amb ambients no propicis per l’espècie, i al 
quadrat de Maó, on no es descarta que hi 
estigui present (Mapa distribució). Les 

àrees de major abundància relativa van en 
funció de la major o menor extensió de les 
zones agrícoles (Mapa abundància 
relativa), i es troben al terme municipal de 
Ciutadella i al nord d’Es Mercadal, i de 
forma més dispersa per la zona de Llevant.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Mapa distribució 

súl·lera 
Mapa abundància 

relativa ind/km lineal 
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Població i selecció d’hàbitats 

La població hivernant de súl·lera és 
abundant, i correspon a la població pròpia 
de l’illa, donat el caràcter sedentari que té 
a tota la seva àrea de distribució. 
Mostra una marcada selecció pels 
ambients de cultius extensius de secà i els 
mosaics de conreu i prats, essent la seva 
abundància relativa en aquests ambients 
significativament superior als altres (Gràfic 
selecció d’hàbitat). Fa un ús molt residual 
d’altres ambients de pastura o mosaics, 
rebutjant per complert les zones arbrades 
o arbustives espesses. 
En aquesta època acostuma a pasturar per 
les tanques en grups, de vegades molt 
nombrosos, a la recerca de llavors o petits 
invertebrats.  
Al SOCME (2003-08) es va obtenir una 
abundància relativa  de 4,9 ind/km lineal, 
marcant una tendència de canvi incert 
(Julià et al., 2009). Les majors abundàncies 
relatives en aquest atles s’han trobat als 
ambients de cultius extensius de secà amb 

7 ind/km lineals, i als mosaics de conreus i 
prats 4,6 ind/km lineal.  
Tendències estimatives per a la població 
espanyola reflecteixen un descens mitjà del 
2,7% entre 1998-2006 (Carrascal & 
Palomino, 2008). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic selecció d’hàbitats de la súl·lera a l’hivern segons 
les seves abundàncies relatives ind/km. 

 

 

Conservació i amenaces 
 

UICN: preocupació menor (LC); Libro Rojo de las Aves 
de España: no avaluada (NE); Llibre Vermell dels 
Ocells de les Balears: preocupació menor (LC); 

Catalogació: no catalogada. 
 

Una amenaça a llarg termini podria ser la 
transformació del seu hàbitat potencial 
com a conseqüència de l’abandonament de 
les pràctiques agrícoles tradicionals, bé 
sigui per la colonització forestal o arbustiva 
de les terres, l’eliminació de voreres i 
bardisses, etc (Estrada & Orta, 2003). 

Alguns autors també incideixen en la 
recollida ràpida de la sega o el llaurar molt 
prest les terres com a problemes directes 
que incideixen en la mortalitat 
postreproductora de l’espècie (Estrada & 
Orta, 2003). 
La utilització d’herbicides a les voreres o de 
productes no molt naturals a l’agricultura, 
també la podrien afectar.    
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Espècies accidentals 

a l’hivern 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atles dels Ocells de Menorca a l’Hivern 2007-2011 
 

331 
 

Cigne petit Cygnus columbianus 

Bal. Cigne petit; Cas. Cisne chico o de Bewick; Ang. Bewick Swan 
Classificació: Ordre Anseriformes; família Anatidae 
Status: Accidental 

 
El cigne petit cria a latituds altes d’Amèrica 
del Nord, on ho fa la subespècie 
columbianus; i d’Euràsia, la subespècie 
bewickii, en aquesta darrera zona a àrees 
de tundra de l’extrem nord de Rússia i 
Sibèria.  
Migrador, a Europa occidental hivernen un 
milenar d’exemplars, principalment a les 
illes Britàniques i a Holanda. A la Camarga 
francesa hi ha una petita població 
hivernant. 
 
 
 

A Espanya és un visitant hivernal raríssim, 
amb sis registres homologats durant el 
període 1984-2003, en la seva major part a 
Catalunya i als mesos de desembre i gener 
(DIES, 2007). 
A Menorca és un ocell accidental.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Situació de l’espècie a l’hivern 

 
El cigne petit és una espècie accidental 
raríssima a Menorca, de la qual només 
disposem de dos registres documentats. El 
primer, pertany a un exemplar que es 
troba dissecat a l’Ateneu de Maó i que 
sembla que va ser caçat a l’illa abans de 

1911 (Ramos, 1994). El segon, es va  
produir durant les feines de camp d’aquest 
atles, a l’hivern 2010-2011, a les basses de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lluriac, as Mercadal, quan dos exemplars 
van romandre en aquesta localitat durant 
tot l’hivern. Al llarg d’aquest temps aquests 
exemplars també van ser observats a zones 
humides properes a Lluriac, com a la Badia 
de Fornells o a Son Saura del Nord. Es 
possible que aquests ocells pertanyin a la 
població de la Camarga francesa, molt 
propera a Menorca.   
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Àneda peixatera grossa Mergus merganser 
Bal.  Ànnera peixatera grossa; Cas. Serreta grande; Ang. Goosander  
Classificació: Ordre Anseriformes; família Anatidae 
Status: Accidental 

 
L’àneda peixatera grossa té una àrea de 
distribució que s’estén per Euràsia i 
Amèrica del Nord. Tria localitats nòrdiques 
durant l’època de cria. És migradora o 
parcialment migradora segons les 
poblacions. A Europa, les principals zones 
de cria es troben a la península 
Escandinava, Finlàndia i Rússia, i en petit 
nombre al nord de Gran Bretanya i als llacs 
dels Alps. Les principals zones d’hivernada 
es troben al Bàltic. 
 

A Espanya arriba en molt poc nombre i de 
forma irregular, generalment als hiverns 
més freds. La major part de les cites 
corresponen a la part més septentrional de 
la península.   
A Menorca es considera una espècie 
accidental (GOB, 2009). 
 

 

Situació de l’espècie a Menorca a l’hivern 

 
Aquesta espècie està considerada a 
Menorca i a la resta de l’estat espanyol 
com accidental raríssima (GOB, 2009). 
L’àneda peixatera grossa mai s’havia 
registrat a l’illa amb seguretat fins el 
pressent atles, tot i que existeix una cita 
antiga molt dubtosa (Bernis et al., 1958; 
Ramos, 1994).  
Aquesta observació es va produir el 16 de 
gener del 2010 a la badia de Fornells (D. 
Coll & D. Carreras, pendent d’homologació 
pel comitè de rareses de la Societat  

 
Española d’Ornitologia - SEO). Als següents 
dies va seguir sent observada a la mateixa 
localitat. Aquesta és una de les localitats 
típiques de presència a l’hivern de la seva 
cosina petita, l’àneda peixatera Mergus 
serrator. Al conjunt de l’Estat espanyol 
només s’han homologat 27 registres 
d’aquesta espècie (Dies et al., 2010), fet 
que dóna una idea de com és de rara a les 
nostres latituds. Ja s’havia citat amb 
anterioritat a la veïna Mallorca (Muntaner 
& Congost, 1979). 
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Baldritja grossa Calonectris diomedea  

Bal.  Virot gros; Cas.  Pardela cenicienta; Ang. Cory’s Shearwater 
Classificació: Ordre Procellariiformes; família Procellariidae 
Status: Estival abundant 

 
La baldritja grossa és una espècie politípica 
amb dues subespècies ben diferenciades: 
diomedea, que cria a la Mediterrània; 
borealis, que es troba a aigües subtropicals 
i temperades de l’Atlàntic nord i Mar 
d’Alboran (Snow et al., 1998; Penhallurick 
& Wink, 2004; Gómez-Díaz et al., 2006). Hi 
ha dades d’aus atlàntiques reproduint-se a 
colònies mediterrànies (Martínez-Abraín et 
al., 2002a; Navarro et al., 2009). La 
subespècie borealis migra després de 
l’època de cria primer cap al litoral sud-
americà, per remuntar després cap a 
l’hemisferi nord; la diomedea travessa 
l’estret de Gibraltar, per desplaçar-se fins a 
les costes de Sud-àfrica (Mougin et al., 
1988; Martín & Lorenzo, 2001), tot i que 
s’observen alguns pocs exemplars 
hivernants a les Balears (GOB, 2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Espanya la subespècie borealis cria a les 
illes Canàries; i la diomedea, ho fa a 
Balears, Chafarines, Columbrets i a alguns 
illots de Murcia i Almeria (Carbonera & 
Lorenzo, 2003). Fora de l’època de cria 

també es pot observar per altres localitats 
costaneres, sobretot l’estret de Gibraltar. 
A Menorca és un estival abundant (GOB, 
2009).   

 
Distribució a l’hivern  
 
Aquesta espècie ha estat detectada a 
l’hivern a Menorca durant els censos 
d’ocells marins específics realitzats per a 
aquest atles. Dels tres hiverns durant els 
quals s’han fet censos, només s’ha trobat a 
l’hivern 2008-2009, i de les set localitats 
triades, només a tres: Punta Nati, Favàritx i 
S’Algar, situades entre la punta nord-oest 
de l’illa i la sud-est. No s’ha observat a les 
localitats del sud: Cap d’Artrutx i Cala’n 
Porter, ni a algunes del nord i l’est com 
Cavalleria i la Mola de Maó. Fora dels 
censos de marines, no s’ha produït cap 
observació. S’ha de remarcar, que totes les 

observacions corresponen a un mateix 
cens realitzat el 20 de desembre de l’any 
2008.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
Mapa distribució 

baldritja grossa 
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Població a l’hivern 

 
El nombre d’individus observats als 
recomptes d’ocells marins va ser molt 
petit: 9 individus a Punta Nati, 2 individus a 
Favàritx i 1 individu a S’Algar, al cens de 
desembre de l’hivern 2008-09.  
En funció d’aquests resultats, i tenint en 
compte que la baldritja grossa està 
considerada com a hivernant escàs a la 

resta d’illes de les Balears - Mallorca, 
Eivissa i Formentera – (GOB, 2009), 
pensem que també es pugui tractar d’una 
espècie hivernant escassa a Menorca, 
possiblement irregular (o difícil de detectar 
des del terra), i majoritàriament distribuïda 
per les aigües de tramuntana i de llevant 
(Mapa distribució). 

 
Conservació i amenaces 

 
UICN: preocupació menor (LC); Libro rojo de las aves 

de España: en perill (EN); Libro Rojo de los 
Vertebrados de las Baleares: quasi amenaçada (NT); 

Catalogació: d’interès especial. 
 

Les principals amenaces per a l’espècie a 
les Balears són les captures accidentals a 
palangres (Carboneras, 2004; Igual et al., 
2009). A les illes Columbrets, moren entre 
430-1900 baldrigues grosses cada any 

(Belda & Sánchez, 2001), i moltes 
d’aquestes són de les Balears. A causa del 
seu costum de menjar descarts dels vaixells 
de pesca, molts presenten gran quantitat 
de contaminants, principalment metalls 
pensants (Arcos et al., 2002). A les zones 
de cria, és la depredació per rates i moixos 
principalment, la que pot arribar a fer 
fracassar la cria (McMinn, 2010b).   
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Rei de guàtleres Crex crex 

Bal.  Guàtlera maresa; Cas.  Guión de codornices; Ang. Corncrake 
Classificació: Ordre Gruiformes; família Rallidae 
Status: Accidental 

 
El rei de guàtleres és una espècie 
distribuïda pel Paleàrtic, des de les Illes 
Britàniques fins al centre d’Àsia. A Europa 
manca a les regions més septentrionals i 
als països més meridionals. Espècie 
migradora que hiverna al sud, i sobretot, a 
l’est del continent africà. 
A Espanya la seva reproducció, tot i alguns 
indicis, no està demostrada. Hi ha algunes 
observacions durant el pas migratori 

postnupcial (entre agost i octubre) a la 
península, principalment litoral i prelitoral 
mediterrani, i Balears. Als mesos de gener i 
febrer sembla que es concentra una petita 
població –presumiblement hivernant- al 
litoral cantàbric. A Menorca està 
considerat com un ocell accidental (GOB, 
2009). Les poques dades actuals podrien 
indicar un pas migratori escàs i 
probablement irregular. 

 
Situació de l’espècie a Menorca a l’hivern 

 
Segons la bibliografia i els comentaris 
personals de caçadors illencs, sembla que 
antigament era una au relativament 
freqüent als hàbitats favorables: llocs 
humits, garrigues i voreres de boscos, 
almenys als passos migratoris (Ramos, 
1994). 
Durant les feines de camp del present 
atles, es va rebre una cita a principis del 
mes de desembre per part d’un caçador a 
la zona de sa Roca, al municipi d’Es 

Mercadal. Aquest mateix caçador ens 
comentava que als anys 50-60 era bastant 
comuna en aquesta localitat. Pensem però, 
que la hivernada d’aquesta espècie és poc 
probable a l’illa, donada la manca 
d’observacions els darrers 40 anys i que es 
tracta d’una cita accidental. La regressió 
que ha patit l’espècie a les seves àrees de 
distribució explica perfectament la seva 
raresa actual. 
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Passa-rius petit Charadrius dubius 

Bal.  Picaplatges petit; Cas. Chorlitejo chico;  Ang. Little Ringed Plover 
Classificació: Ordre Charadriiformes; família Charadriidae 
Status: Estival escàs, migrant moderat 

 
El passa-rius petit és una espècie politípica 
de distribució paleàrtica (Cramp, 1983; 
Wiersma, 1996). Cria a una zona molt 
àmplia del continent europeu i hiverna a 
l’Àfrica occidental. Es reconeixen tres 
subespècies (Díaz et al., 1996).  
A Espanya cria la subespècie curonicus, 
estesa també per bona part del Paleàrtic, i 
ho fa per pràcticament tota la península, 
Melilla i els dos arxipèlags. És aquí un au 
estival amb un important pas d’aus 
europees. Alguns pocs exemplars fan 
l’hivern al sud de la península, tot i que la 
majoria hiverna a Àfrica occidental (Hortas 
i Figuerola, 2003). 
 

A Menorca és un estival reproductor escàs 
que es presenta de forma moderada 
durant els passos migratoris (GOB, 2009).   
 

 
 
 
 
 

Distribució i població a l’hivern 

 
El passa-rius petit es presenta a Menorca 
de forma rara i irregular, principalment a 
les salines i en menor mesura a petites 
basses o estany litorals de caire salí i a 
algunes zones humides d’interior.  
Durant les feines de camp d’aquests 
darrers quatre hiverns, s’ha detectat 
durant cadascun d’ells, de forma aïllada o 
en grupets de màxim quatre individus, 
principalment a la bassa litoral des Cos des 
Síndic, a prop del far de Favàritx. Altres 
observacions més irregulars s’han produït a 
les Salines d’Addaia i a les basses de Lluriac 

(Mapa distribució). Històricament, la seva 
presència també s’ha documentat a les 
salines d’Addaia. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gràfic nombre d’individus als recomptes hivernals (1987-
2011). 
 

Als recomptes hivernals a les principals 
zones humides de l’illa durant el període 
1987-2011, la seva presència ha sigut 
irregular, i amb nombres molt baixos 
(Gràfic 1).  
És possible que el passa-rius petit pugui 
considerar-se com un hivernant rar i 
irregular, tot i que molts ornitòlegs es 
decanten més per considerar-lo com una 
espècie accidental a l’hivern. 
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Corriol menut Calidris minuta 

Bal.  Corriol menut; Cas. Correlimos menudo;  Ang. Little Stint 
Classificació: Ordre Charadriiformes; família Scolopacidae 
Status: Migrant moderat  
 
El corriol menut es reprodueix a latituds 
àrtiques d’Europa i Àsia. Hiverna, 
principalment, a Àfrica central i meridional 
i a l’Àsia meridional, i de forma més 
escassa i localitzada a la conca 
mediterrània. 
A Espanya és una espècie principalment 
migradora que travessa la península i 
Balears cap als seus quarters d’hivern a 
l’Àfrica subsahariana, procedents en la 
seva majoria de l’Europa atlàntica. Regular  

també a Canàries. A l’hivern, els que 
passen aquest període a la península ho 
fan principalment a la costa andalusa de 
l’Atlàntic i al delta de l’Ebre. A l’estiu es pot 
observar també alguns individus, 
principalment de segon any. 
A Menorca està considerat com una 
espècie migradora moderada (GOB, 2009). 
 
 

 
 
Situació de l’espècie a l’hivern 

 
El corriol menut no està considerat com un 
ocell hivernant a l’illa, tot i que sí té aquest 
estatus a l’illa de Mallorca i Eivissa. 
A Menorca, la seva presència és 
testimonial i molt irregular, havent-se 
observat durant els recomptes hivernals a 
les principals zones humides de l’illa quatre 
cops durant els darrers 25 anys, un d’ells 
durant les feines de camp del present atles. 

Aquest fet ens reafirma en no considerar 
aquesta espècie com a hivernant a l’illa, 
indicant la seva presència accidental a 
l’hivern.  
Les localitats on s’han produït aquestes 
observacions són les salines d’Addaia i les 
de Fornells, les mateixes on, durant les 
migracions, es fan més observacions de 
l’espècie.  
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Camaverda menuda Tringa stagnatilis 

Bal.  Camaverda menuda; Cas. Archibebe fino;  Ang. Marsh Sandpiper 
Classificació: Ordre Charadriiformes; família Scolopacidae  
Status: Migrant rar  
 
 
La camaverda menuda és una espècie 
distribuïda per Euràsia, principalment pels 
països de l’est. Normalment hiverna a 
zones temperades i càlides d’Àfrica i el sud 
d’Àsia, així com a Austràlia (Cramp & 
Simmons, 1982; Hagemeijer & Blair, 1997).  
A Espanya se la pot veure durant els passos 
migratoris per tota la costa, principalment  
 
 

Mediterrània. Hiverna de forma regular i 
escassa a las maresmes del Guadalquivir. 
A Menorca se’l considera un limícola que 
es presenta als passos migratoris en molt 
pocs nombres (GOB, 2009). 
 

 

Situació de l’espècie a l’hivern 

 
Durant els quatre hiverns de feines de 
camp, únicament se l’ha observat un cop, 
un exemplar solitari a les salines de 
Fornells durant el recompte hivernal del 
gener del 2009. Tan sols disposem d’una 

cita aïllada més en els 25 anys d’aquests  
recomptes. 
Tot això ens fa pensar que es tracti d’una 
presència accidental i no la podem 
considerar com una espècie hivern a l’illa. 
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Valona Tringa glareola 

Bal.  Valona; Cas. Andarríos bastardo;  Ang. Wood Sandpiper 
Classificació: Ordre Charadriiformes; família Scolopacidae  

Status: Migrant moderat 
 
La valona cria al nord d’Europa i a la meitat 
septentrional d’Àsia, amb una petita 
població al sud del Caucas. Hiverna a 
l’Àfrica tropical i central, Àsia meridional i 
Oceania (Cramp & Simmons, 1982; 
Hagemeijer & Blair, 1997). 
A Espanya és principalment migrador a la 
península, principalment al litoral de 
llevant, Balears i més escàs a Canàries, tot i 
que s’ha citat de forma esporàdica com a 
hivernant.  
 
 

A Menorca és un limícola que es presenta 
als passos migratoris de forma moderada i 
normalment en forma de petits grups 
(GOB, 2009). 
 

 
 
 

Situació de l’espècie a l’hivern 

 
Durant els quatre hiverns de feines de 
camp s’ha produït una única observació. Es 
tracta d’una de les primeres cites de què 
disposem d’una valona a l’hivern, un 
exemplar solitari al mes de gener a les 
basses de Lluriac l’hivern 2010-11.  
Les seves clàssiques àrees d’hivernada es 
troben a l’Àfrica tropical i central (Cramp & 
Simmons, 1982; Hagemeijer & Blair, 1997), 
encara que a la veïna Mallorca, es 

produeixen cites rares però regulars a 
l’hivern (GOB, 2009), i a la península se 
n’han fet també d’esporàdiques 
(SEO/Birdlife). Tot i això, pensem que les 
poques observacions fetes a l’illa a l’hivern 
es tracten d’observacions accidentals, i 
com a tal l’hem de considerar en aquest 
període fins que no tingui una presència 
hivernal més regular. 
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Gavina de bec prim Larus genei 

Bal.  Gavina de bec prim; Cas. Gaviota picofina;  Ang. Slender-billed Gull 
Classificació: Ordre Charadriiformes; família Laridae 
Status: Migrant rar 

 
La gavina de bec prim cria de forma molt 
localitzada i dispersa a punts de la conca 
mediterrània, dels mars Negre i Caspi, Àsia 
Menor i l’Orient Mitjà, així com a certs llocs 
de Mauritània i Senegal (Del Hoyo et al., 
1996). La població europea més important 
es concentra a Rússia i Ucraïna (Hagemeijer 
& Blair, 1997). Espècie parcialment 
sedentària, amb zones d’hivernada a 
regions costaneres poc definides. Sembla 
ser que les poblacions orientals hivernen a 
l’est del Mediterrani.  
 
 

A Espanya cria regularment a algunes 
localitats de Catalunya, el País Valencia i 
Andalusia, i esporàdicament a 
Fuerteventura (Oro & Tavecchia, 2007). 
S’observen exemplars extra ibèrics durant 
els desplaçaments migratoris.    
A Menorca és una gavina rara als passos 
migratoris (GOB, 2009). 
 
 

 

Situació de l’espècie a l’hivern 

 
Durant les feines de camp del present 
atles, es va observar un exemplar a la badia 
de Fornells durant el recompte d’aus 
aquàtiques i limícoles de l’hivern 2009-10.  
Aquest és el primer cop que s’observa la 
gavina de bec prim a Menorca a l’hivern. 

Les poques cites que s’havien fet 
anteriorment corresponien a migrants. 
Considerem aquesta observació hivernal 
com a accidental. 
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Vitrac foraster Saxicola rubetra 

Bal.  Vitrac barba-roig; Cas. Tarabilla norteña;  Ang. Whinchat 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Turdidae 
Status: Migrant moderat 

 
El vitrac foraster és una espècie 
monotípica, distribuïda per latituds 
temperades i boreals del Paleàrtic 
occidental, arribant als Urals i l’Extrem 
Orient. Al sud d’Europa està més 
localitzada i dispersa (Cramp, 1988). 
Espècie migradora transsahariana, té els 
seus quarters d’hivern a l’Àfrica tropical, 
tot i que excepcionalment pot hivernar al 

nord d’Àfrica i a algunes localitats del sud 
de la península Ibèrica. 
A Espanya cria al terç nord peninsular 
(Illera, 2003b). Durant els passos migratoris 
es pot observar per tota la península i 
Balears. 
A Menorca és una espècie migrant 
moderada (GOB, 2009).  

 
Situació de l’espècie a l’hivern a Menorca 

 
Tan sols disposem d’una cita durant les 
feines de camp d’aquest atles, essent 
també una de les poques que s’han fet a 
Menorca en època hivernal. Aquesta es va 
produir el 6 de desembre del 2010 a les 
basses de Lluriac. 
Alguns autors el consideren com un 
hivernants excepcional (Ramos, 1994). 

Aquí la considerarem com una cita 
accidental, com la d’altres ocells 
transsaharians observats de forma puntual 
aquests hiverns. Per això, no tractem el 
vitrac foraster com un ocell hivernant sinó 
com accidental a l’hivern. 
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Boscarla de canyís Acrocephalus scirpaceus 
Bal.  Buscarla de canyar; Cas. Carricero común;  Ang. Reed Warbler 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Sylviidae 
Status: Estival moderat, migrant moderat 

 
La boscarla de canyís és una espècie 
politípica amb una àrea de cria 
eminentment europea, que arriba per l’est 
fins a Kazakhstan i pel sud al Marroc i 
Algèria. Es reconeixen dues subespècies. A 
Europa trobem la subespècie nominal 
(Cramp, 1992) amb més de la meitat de la 
població a Romania (Birdlife 
International/EBCC, 2000). És un migrant 
transsaharià amb les àrees d’hivernada a 
l’Àfrica tropical (Cramp, 1992).  
A Espanya cria àmpliament per la 
península i també ho fa a Ceuta i Balears 

(Gainzarain, 2003). El darrers anys s’ha 
comprovat que hiverna en poc nombre al 
sud de la península. És un migrant 
abundant tant a la península com a 
Balears, per on passen els individus 
provinents de l’oest i centre d’Europa. 
A Menorca és un estival nidificant moderat 
a gran nombre de zones humides i 
torrents, que es presenta de forma 
moderada als passos migratoris (GOB, 
2009). 

 
Situació de l’espècie a Menorca a  l’hivern 

 
Tan sols s’ha produït una cita de boscarla 
de canyís en els quatre hiverns d’estudi, un 
exemplar a mitjans de gener del 2008 a les 
salines de Fornells. Aquesta manca de 
dades i el fet que es tracti d’un migrant 
transsaharià que hiverna a l’Àfrica tropical, 

ens fa decantar-nos per pensar que es 
tracti d’una cita accidental i, de moment, el 
continuarem tractant com un ocell no 
hivernant, considerant aquesta cita com 
d’hivernada accidental. 
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Capsigrany Lanius senator 

Bal.  Capsigrany; Cas. Alcaudón común;  Ang. Woodchat Shrike 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Laniidae 
Status: sp badius estival modera,t migrant moderat; sp senator migrant moderat 

 
El capsigrany és una espècie politípica que 
com a nidificant es distribueix pel sud-oest 
del Paleàrtic: el sud i centre d’Europa, el 
nord d’Àfrica i el Pròxim Orient. És una 
espècie eminentment migradora, que 
hiverna a una franja a l’Àfrica sub-
sahariana, des de l’Índic fins a l’Atlàntic 
(Del Hoyo et al., 1988). Tant al nord 
d’Àfrica com a la península Ibèrica, trobem 
la subespècie senator, i a les Balears 
trobem la badius que és un endemisme 
tirrènic (Harris & Franklin, 2000). 

A Espanya cria a gran part de la península 
però està pràcticament absent de Galicia, 
la franja cantàbrica i altes cotes dels 
Pirineus. També cria a Balears i Melilla 
(Tellería et al., 1999; Hernández, 2003). Es 
considera una espècie estival i migrant. 
A Menorca la subespècie badius és estival 
nidificant amb un pas moderat a l’igual que 
la senator. Més rara és la sp. niloticus als 
passos migratoris (GOB, 2009). 

 
Situació de l’espècie a l’hivern a Menorca 

 
Durant els quatre hiverns de feines de 
camp, tan sols es va observar un individu el 
12 de gener del 2011 al camí de Binifabini. 
En tractar-se d’un ocell transsaharià, que 
hiverna a l’Àfrica sub-sahariana (Del Hoyo 

et al., 1988), considerem aquesta cita com 
a accidental, tractant el capsigrany en 
aquest Atles, de moment, com accidental a 
l’hivern. 
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Gralla de bec vermell Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Bal.  Gralla de bec vermell; Cas. Chova piquirroja;  Ang. Red-billed Chough 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Corvidae 
Status: Accidental 

 
La gralla de bec vermell té una àmplia però 
fragmentada distribució a la major part de 
la seva àrea. Al Paleàrtic es distribueix per 
Escòcia, Irlanda, Bretanya, Massís Central 
francès, Apenins, Espanya, Sardenya, Sicília 
i Creta. Molt escassa a Portugal i els Alps 
(Tucker & Health, 1994). Es reconeixen vuit 
subespècies.  
A Espanya cria la subespècie 
erythrorhamphus que ocupa els principals 
sistemes muntanyencs de la meitat nord i 

els sistemes Central i Bètic. Hi ha 
poblacions costaneres a Galicia, Astúries, 
Cantàbria i al llevant; i petites poblacions o 
parelles aïllades a altres províncies. A La 
Palma cria la subespècie barbarus (Blanco, 
2003). Aquestes poblacions es consideren 
bàsicament sedentàries tot i que fan 
moviments altitudinals. Apareix 
ocasionalment a les Balears. 
A Menorca està considerat com un ocell 
accidental (GOB, 2009). 

 

 
Situació de l’espècie a l’hivern a Menorca 

 
Durant aquests quatre hiverns de feines de 
camp s’ha detectat dos anys. Un grupet de 
6 individus l’hivern 2007-08 al lloc de 
Cavalleria, i un individu a Rafalet l’hivern 
2010-11. Anteriorment només es coneix 

una cita a l’hivern, feta al 1987 (Ramos, 
1994). Aquesta absència de cites mostren 
un estatus accidental de l’espècie a l’hivern 
a l’illa.  
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Pardal barraquer Passer montanus 

Bal.  Gorrió barraquer; Cas. Gorrión molinero;  Ang. Tree Sparrow 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Passeridae  
Status: Migrant rar 

 
El Pardal barraquer és una espècie 
politípica de distribució Paleàrtica que 
ocupa des del nord-oest d’Àfrica, la major 
part d’Europa fins al sud de la península 
Escandinava i gran part d’Àsia fins el Japó 
per l’est. També ha estat introduïda als 
Estats Units, al sud d’Austràlia, Filipines i a 
algunes illes d’Indonèsia. Es reconeixen 
diferents subespècies. A Europa occidental 
trobem la subespècie nominal (Cramp & 
Perrins, 1994a).   
A Espanya està ben distribuït per les dues 
mesetes, Galicia, la vall de l’Ebre i zones de 

l’interior de la costa mediterrània. A Altres 
localitats peninsulars és més escassa i 
localitzada. També cria a Mallorca, Eivissa i 
Gran Canàries. Les poblacions espanyoles 
són sedentàries i acullen a l’hivern bastants 
individus provinents del nord d’Europa, on 
es comporten com a migradors moderats o 
de llarg recorregut.  
A Menorca és un ocell que es presenta de 
forma rara als passos migratoris (GOB, 
2009). 

 
Situació de l’espècie a l’hivern a Menorca 

 
Durant aquest quatre hiverns tan sols ha 
estat citat un cop, a finals de novembre del 
2007 als carrers de Maó. La data de 
l’observació fa pensar que pugui ser un 
migrant tardà. Hi ha algunes poques dades 
antigues a l’hivern (Ramos, 1994), tot i que 

no ha estat observada en aquesta època als 
darrers 20 anys. Tot això ens fa considerar 
aquesta cita com a migrant tardà o 
accidental a l’hivern, no pas com un ocell 
hivernant.  
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Sit groc Emberiza citrinella 

Bal.  Hortolà groc; Cas. Escribano cerillo;  Ang. Yellow Bunting 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Emberizidae 
Status: Accidental  
 
El sit groc es distribueix de forma 
continuada per les regions temperades i 
boreals del Paleàrtic occidental, arribant 
pel sud a serralades muntanyenques de 
l’àrea mediterrània.  Espècie migradora 
parcial, amb poblacions sedentàries o 
migrants, abandonen a l’hivern àmplies 
superfícies del nord de les seves àrees de 
distribució i s’estenen un poc cap al sud 
d’elles (Cramp & Perrins, 1994b). 
A Espanya cria a la península per tota la 
regió euro-siberiana i part del pas 
supramediterrani. Aquesta població 

pertany a la subespècie citrinella, la 
mateixa que ocupa la major part d’Europa 
(Arratíbel, 2003). A l’hivern, la seva 
distribució es un poc més àmplia, tot i que 
molt rarament passa el terç nord 
peninsular. També arriben individus de les 
poblacions del nord del continent i de 
poblacions parcialment migradores del 
centre. 
A Menorca es considera un ocell accidental 
a qualsevol època de l’any (GOB, 2009). 
 

 
Situació de l’espècie a l’hivern a Menorca 

 
Durant les feines de camp d’aquest atles es 
va fer una cita el 29 de gener del 2009 als 
voltants de l’aeroport. Aquesta seria la 
tercera cita a Menorca de què tenim 
constància. Les anteriors van ser al gener 
de 1914 i entre el desembre i gener del 

1974 (Ramos, 1994). A la resta de les 
Balears hi ha cites més freqüents. 
Aquesta espècie no es considera un 
hivernant a l’illa, sinó més bé un ocell 
accidental, en aquest cas, a l’hivern.  
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Espècies migrants a 

l’hivern 
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Anedó blanc Anas querquedula  
Bal. Cetla blanca ;  Cas. Cerceta carretona; Ang. Garganey 
Classificació: Ordre Anseriformes; família Anatidae 
Status: Migrant escàs 
 
 
L’anedó blanc es distribueix pel Paleàrtic, 
cap a l’est i fins el Pacífic. Hiverna a zones 
humides d’aigua dolça de l’Àfrica tropical i 
de forma escassa al sud d’Europa, inclosa 
Espanya (Sargatal & Díaz, 2003). 
A Espanya cria de forma escassa però 
regular a les maresmes del Guadalquivir i 
als Aiguamolls de l’Empordà, i més 
ocasionalment a altres localitats disperses 
de la península i Mallorca. Gran part de les  
 
 
 

poblacions centrals i occidentals d’Europa 
transiten pel territori espanyol durant els 
passos migratoris cap als seus quarters 
d’hivernada (Cramp & Simmons, 1977; 
Sargatal & Díaz, 2003).  
A Menorca es presenta durant els passos 
migratoris, principalment el prenupcial o 
primaveral (GOB, 2009). 

 
 

Situació de l’espècie a l’hivern  

 
Durant el present atles s’han fet dues 
observacions. Tres exemplars observats a 
Son Saura del Nord el vuit de febrer del 
2008, i un altre observat el 23 de gener del 
2011 a Lluriac. Per les dates de les dues 

observacions creiem que es tracta 
d’exemplars migrants primerencs, fet que 
ens podria indicar que de forma aïllada ja 
comença a passar per l’illa a finals de gener 
/ principis de febrer.  
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Vinjola pàl·lida Apus pallidus 

Bal.  Falzia pàl·lida; Cas. Vencejo pálido; Ang. Pallid Swift 
Classificació: Ordre Apodiformes; família Apodidae 
Status: Estival moderat, migrant moderat 

 
La vinjola pàl·lida cria a una àrea 
fragmentada del sud-est del Paleàrtic, 
principalment a la conca mediterrània, la 
península Aràbiga i el Golf Pèrsic, però 
també a Canàries, Madeira, la costa 
atlàntica del nord d’Àfrica, l’Orient Mitja, 
Pakistan, la vall del Nil i les muntanyes del 
Sàhara. La localitat més septentrional es 
troba entre Itàlia i Suïssa, i la més 
meridional entre Senegal i Iemen (Burgas i 
Burgas, 2003). És una espècie migradora 
transsahariana, amb els seus quarters 
d’hivern a l’Àfrica tropical (Fry et al., 1988; 
Del Hoyo et al., 1999). 

A Espanya cria fonamentalment a la meitat 
sud de la península i la costa mediterrània, 
fins i tot Balears, Canàries, Ceuta i Melilla, 
poblacions corresponents a la subespècie 
brehmorum (Del Hoyo et al, 1999). 
Considerada estival i migradora 
transsahariana. Hi ha cites esporàdiques a 
Espanya en ple hivern difícils d’assignar a 
una veritable hivernada (Cuadrado et al., 
1985; Martínez Vilalta, 2001a).  
A Menorca, la vinjola pàl·lida és un estival 
reproductor moderat, amb un important 
pas migratori per l’illa (GOB, 2009).  

 
Situació a l’hivern a Menorca 

 
Durant les feines de camp del present 
atles, tan sols s’ha fet una observació 
d’aquesta espècie al període hivernal (15 
de novembre / 15 de febrer). Aquesta es va 
produir a principis de febrer al parc natural 
i constava d’un únic exemplar.  
No podem considerar la vinjola pàl·lida 
com un hivernant. Els seus quarters 

hivernals es troben a l’Àfrica tropical (Fry et 
al., 1988; Del Hoyo et al., 1999). Aquesta 
cita es tracta d’un dels primers exemplars 
en pas migratori prenupcial o primaveral 
per l’illa, fet que ens fa pensar que aquest 
pugui començar de forma reduïda i 
irregular a principis del més de febrer. 
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Oronella Hirundo rustica 

Bal.  Oronella; Cas. Golondrina común;  Ang. Swallow 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Hirundinidae 
Status: Estival escàs, migrant abundant 

 
L’oronella és una espècie politípica i 
cosmopolita, amb una distribució molt 
àmplia per tot l’hemisferi nord, criant a 
Europa, Àsia i Amèrica. Totes les 
poblacions són migradores i es reconeixen 
vuit subespècies. La nominal és la que cria 
a Europa. 
A Espanya cria la subespècie rustica a tota 
la península, Ceuta, Melilla i Balears (De 
Lope, 2003a). De vegades es veuen 
exemplars que podrien correspondre a 

subespècies d’Orient Mitja (transitiva, 
savignii) o simplement tractar-se de 
variants locals. És molt abundant en pas 
migratori. Hiverna en molt baix nombre al 
sud, principalment al baix Guadalquivir. Les 
aus espanyoles hivernen al golf de Guinea 
(Ghana, Togo i Nigèria). 
A Menorca nidifica de forma escassa, però 
presenta un pas migratori extens i 
abundant (GOB, 2009). 

 
Situació de l’espècie a Menorca a l’hivern 

 
Durant les feines de camp d’aquest darrers 
quatre hiverns, s’han fet un bon nombre de 
cites d’exemplars solitaris o petits grupets 
tots els anys, a un bon nombre de localitats 
i ambients de l’illa, però principalment a 
zones humides, terres de conreu i a la 
costa. 
Hi ha cites de finals de novembre i principis 
de desembre, i de finals de gener i principis 
de febrer. Això ens fa pensar en un període 
migratori molt més ampli del d’un principi 
imaginat, que podria abraçar de forma 
escassa i aïllada la pràctica totalitat del 
període hivernal marcat per aquest atles 

(15 de novembre – 15 de febrer), solapant-
se així els individus que baixen del 
continent europeu i els que pugen de 
l’africà.  
Totes aquestes cites les considerem de 
moment com d’exemplars en pas tardà o 
primerenc, segons l’època, principalment 
per la manca d’informació d’un ús del 
territori illenc, donat que totes les 
observacions eren en vol constant. 
És possible, que a l’igual que amb altres 
espècies, es pugui estar produint un canvi 
en la fenologia migratòria i/o hivernal  
d’aquesta espècie.     
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Vinjolita Delichon urbicum 

Bal.  Cabot; Cas. Avión común;  Ang. House Martin 
Classificació: Ordre Passeriformes; família Hirundinidae 
Status: Estival moderada, migrant abundant 

 
La vinjola és una espècie politípica 
distribuïda per pràcticament tot el 
Paleàrtic, des de l’Atlàntic fins al Pacífic. És 
una espècie colonial i migradora que 
hiverna principalment a l’Àfrica 
subsahariana (Glutz & Bauer, 1985; Cramp, 
1988; Del Hoyo et al., 2005). Es reconeixen 
tres subespècies (Del Hoyo et al., 2005), de 
les quals la meridionale, cria al sud 
d’Europa, nord d’Àfrica i centre oest d’Àsia 

(Cramp, 1988), tot i que molts experts no 
accepten aquesta raça.  
A Espanya cria a tota la península, Ceuta, 
Melilla i Balears. Hiverna en molt poc 
nombre al baix Guadalquivir i alguns 
exemplars a Extremadura. Hi ha un 
important pas migratori als dos passos.  
A Menorca és un estival moderat que cria a 
la major part dels pobles i urbanitzacions 
de l’illa, i un migrant abundant amb un pas 
extens en el temps (GOB, 2009).   

 
Situació de l’espècie a l’hivern a Menorca 

 
Les observacions de vinjolita durant les 
feines de camp d’aquest atles abracen la 
totalitat dels hiverns estudiats, però a 
diferència de l’oronella Hirundo rustica, 
només s’han produït a principis del mes de 
febrer i, com en aquesta, amb exemplars 
solitaris o petits grupets. Totes han estat 
fetes a diferents zones humides de l’illa, 

possiblement atretes a elles per la 
necessitat de menjar i recuperar un poc del 
gastat en la primera part de la travessa del 
Mediterrani. Aquestes observacions 
corresponen al principi del pas migratori 
primaveral o prenupcial de la vinjolita, per 
la qual cosa no el considerem un hivernant 
sinó més bé un migrant primerenc. 
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Espècies exòtiques i 

domèstiques 

alliberades 
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Oca domèstica Anser anser var. domèstica 

L’oca domèstica ha estat detectada durant 
aquest Atles a quatre localitats de l’illa: 
torrent de San Joan (Maó), bassa artificial 
del camp de golf de Son Parc, basses de 
Lluriac i torrent de Cala’n Porter. En tots els 
casos es tracta de grups assilvestrats 
d’entre 3 i 10 exemplars, que competeixen 
per l’espai i l’aliment amb altres aus 
aquàtiques de la zona. Es probable que de 

forma puntual també puguin alliberar-se a 
altres zones humides de l’illa. 

 

 

 

 

 

Problemàtica 

La principal problemàtica que presenta 
aquesta espècie és la competència per 
l’espai i l’aliment amb la resta d’aus 
aquàtiques. L’alliberament d’espècies 
al·lòctones, ja de per si, és un fet  que 
implica possibles problemàtiques per a les 
espècies silvestres. 

En aquest cas, seria convenient treure 
aquestes aus de les zones humides i 
informar a la població sobre les 
conseqüències per les espècies silvestres 
del seu alliberament. En el cas de formar 
part dels animals d’una explotació agrària, 
es recomana  informar al propietari i 
demanar-li que els mantingui en captivitat.    

 
 
 

Oca carablanca Anser albifrons 

 
El 16 de gener del 2010 es van observar 
dos exemplars a Son Saura del Sud 
(Ciutadella).  
Tot i desconèixer la seva procedència, el fet 
de que una cita d’aquesta espècie 
efectuada a l’estiu del mateix any al prat de 
Son Bou fos considerada pel Comitè de 
Rareses de Balears (GOB, 2009) com 
d’exemplars fugits de captivitat, ens ha fet 
incloure-la a dins aquest apartat.  
Es possible que la seva presencia sigui 
accidental i no vinculada a l’acció humana. 
De totes formes, es coneix l’existència 
d’exemplars en captivitat a l’illa a dins una 

explotació amb animals exòtics i de granja. 
L’aparició d’ànecs exòtics durant els 
darrers anys a Menorca s’ha relacionat 
també amb aquesta, donada l’existència en 
aquest lloc d’exemplars de les mateixes 
espècies. 
Es recomana que aquesta explotació 
mantingui un control sobre els animals 
propis i, en cas de l’aparició d’algun d’ells 
en llibertat, que puguin verificar si es seu o 
no. En cas de ser un animal fugit de la seva 
explotació, es creu oportú que siguin els 
encarregats de capturar-la.      

 
 
 
 
 
 
 

 Mapa distribució 
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Àneda domèstica Anas platyrhynchos var. domèstica 

 
L’àneda domèstica està present a bona 
part de les zones humides de l’illa, tant a 
les mes grans com als acabament de 
torrents. Durant aquest Atles s’han 
observat exemplars assilvestrats a la Cala 
Sant Esteve, el torrent de San Joan, 
s’Albufera des grau, la bassa artificial del 
golf de Son Parc, a alguna petita zona 
humida artificial de la costa nord, al torrent 
de Cala Galdana, a Son Bou i al torrent de 
Cala’n Porter.  
La presencia d’aquestes ànedes 
domèstiques a les zones humides de l’illa 

està molt estesa i segurament abraci 
moltes més zones de les detectades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Problemàtica 

 
Majoritàriament es tracta d’exemplars 
alliberats per particulars un cop la seva 
tinença a casa s’ha tornat un problema. En 
algunes ocasions també formen part 
d’explotacions agràries o pertanyen a un 
propietari que els alimenta però els manté 
en llibertat. 
Com amb altres espècies alliberades, 
aquestes competeixen per l’espai i 
l’aliment amb les espècies silvestres. A 
més, en aquest cas, l’hibridació amb 
exemplars de coll blau Anas platyrhynchos 
pot afectar negativament a aquesta 

espècie, modificant la seva genètica i el seu 
comportament. 
Es recomana treure totes les ànedes 
domèstiques assilvestrades, així com 
informar a la població de la seva 
problemàtica i de les conseqüències del 
seu alliberament per les espècies silvestres. 
Les botigues on es venen aquests animals, 
hauríem d’informar als clients dels futur 
problemes que es poden trobar quan 
aquests creixen, així com donar solucions a 
aquestes persones per a que no els hagin 
d’amollar a la natura.  

 
 
 

Paó Pavo cristata 

 
S’han detectat grups assilvestrats a un bon 
nombre de localitats, majoritàriament 
relacionades amb explotacions agràries. 
Es desconeix l’incidència d’aquesta espècie 
a la natura o en front d’altres espècies, 
però donada la seva agressivitat, es molt 
probable que afecti a un bon nombre 
d’espècies tant en la lluita pel territori i 
l’aliment com per depredació de polls. 
Es recomana informar als seus propietaris 
de les possibles conseqüències sobre la 

fauna silvestre i que els mantinguin en 
captivitat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mapa distribució 
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Colom domèstic Columba livia var. domèstica 

 
La presencia de grups de coloms domèstics 
va molt lligada a les zones urbanes o 
periurbanes, així com a les explotacions 
agràries. La columbofília es una activitat 
bastant estesa a l’illa, que implica 
conseqüències directes e indirectes per a 
les poblacions de coloms salvatges 

Columba livia. Tot i que la major part 
pertanyen a particulars, de vegades els 
estaments públics també han afavorit la 
presencia a places o parcs de coloms 
domèstics amb l’instal·lació de colomars.     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Problemàtica 

 
Com ja hem comentat, l’existència 
d’aquest coloms domèstics implica 
conseqüències directes i indirectes sobre 
les poblacions de colom salvatge Columba 
livia. Una de les principals és l’hibridació, 
que du una important pèrdua genètica dels 
exemplars silvestres, així com canvis 
importants en la selecció d’hàbitat (Farfán 
& Vargas, 2004). Les molèsties que els 
coloms domèstics ocasionen a la població, 
fan que es creï una repulsa cap aquest, que 
afecta també indirectament al colom 
salvatge. 

El fet de que no es conegui la mida real de 
les poblacions tant silvestres com 
domèstiques, ni el grau d’hibridació o la 
seva biologia, afegeix un risc per a la 
pèrdua del colom salvatge com identitat 
genètica única i, com espècie. 
Es recomana un control més exhaustiu per 
part dels particulars de les poblacions 
domèstiques, així com la no instal·lació de 
colomars a les zones públiques per part de 
les diferents administracions de l’illa. 
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Agraïments 
En primer lloc volum agrair la confiança dipositada en la Societat Ornitològica de Menorca 

(SOM) per part de l’Agencia de Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca, per poder 

elaborar aquest Atles dels ocells a l’hivern a Menorca 2007-2011. 

Molt especialment a tots els ornitòlegs i simpatitzants de la Societat Ornitològica de Menorca 

(SOM), sense la feina dels quals hagués estat impossible tirar en davant aquest ambiciós 

projecte. De forma més personal a: J. J. Carreras, Emili Garriga, Alicia Pioli, Lluc Julià, Félix De 

Pablo,  Óscar García, Xavier Méndez, Toni Pons, Damià Coll, Santi Campos, Joan Florit, Rafel 

Triay, Santi Catchot, Montse Bau i Toni Escandell, per la seva dedicació durant aquest quatre 

anys.  

Agrair la col·laboració del Institut Català d’Ornitologia (ICO), i especialment a Sergi Herrando, 

Ana Dalmau, Marc Anton, Alex Franquesa i Dani Villero, sense els quals hagués estat molt 

difícil aquest treball. 

Des d’aquí també volem agrair la col·laboració per part d’en Ricard Cots des de la 

Infraestructura de Dades Espacials del Consell Insular de Menorca, d’en David Carreras Martí 

des de l’Observatori Socioambiental de Menorca de l’Institut Menorquí d’Estudis i d’en Miquel 

Truyol Olives des del Projecte Life Boscos de l’Agencia Menorca Reserva de Biosfera del Consell 

Insular de Menorca.  

Com no podia ser d’altre manera, agrair també l’ajuda i col·laboració rebuda per part dels 

ornitòlegs de les altres illes, molt especialment d’en José Luís Martínez i Manolo Suárez del 

GOB Mallorca, i Oliver Martínez del Gen d’Eivissa. 

A Josepa Rubio per les llargues hores de feines de correcció d’aquest treball que li han suposat 

una important manca d’hores personals. 

Agrair també a totes aquelles persones o col·lectius que ens han fet arribar cites i observacions 

d’ocells durant aquests quatre hiverns. 

I de forma general, a totes aquelles persones que d’una forma o un altre han fet possible 

aquest Atles dels ocells a l’hivern a Menorca 2007-2011.   
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APÈNDIX: Llistat de les espècies citades a la 
bibliografia durant el període hivernal (15 de 

novembre – 15 de febrer) i no detectada durant 
el present Atles (2007-11). 
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Nom 
comú 

Nom 
científic 

Status Observacions 

Cigne mut Cygnus  olor Accidental 8 ex. A l’hivern del 1989-90 

Cigne cantaire Cygnus cygnus Accidental 4 ex. Caçats a Lluriac el 
desembre de 1939 

Oca petita Anser erythropus Accidental  

Oca de galta blanca Branta leucopsis Accidental Una obs. El gener de 1985 

Àneda mandarina Aix galericulata Introduït Una femella obs. Durant un 
parell d’hiverns a Cala’n Porter 

Àneda canyella Tadorna ferruginea Accidental  

Àneda mandarina Aix galericulata Accidental  Un au possiblement fugit de 
captivitat a Cala’n Porter.  

Anedó alablau Anas discors Divagant 1 ex. A l’Albufera al gener de 
1990 

Rabassot cabussó Aythya marila Accidental Unes poques observacions a 
l’Albufera al desembre i gener 

Àneda negreta Melanitta nigra Accidental Una observació a finals de 
novembre a Addaia el 1974 

Àneda fosca Melanitta fusca Accidental Una observació al gener de 
1985 al port de Maó 

Èider Somateria mollissima Accidental Una obs. El gener de 1988 al 
port de Maó 

Rabassot d’ulls grocs Bucephala clangula Accidental Una obs. El gener de 1987 a la 
colàrsega del port de Maó 

 Oxyura jamaicensis Accidental  

Calàbria petita Gavia stellata Accidental 1 ex. Naturalitzat a l’ateneu 

Calàbria grossa Gavia immer Accidental 1 ex. Capturat al gener del 1917  

Soterí orellut Podiceps auritus Accidental 3 obs. A l’albufera 

Cigonya negra Ciconia nigra Migrant rar  

Ibis negre Plegadis falcinellus Hivernant rar Algunes obs. hivernals a 
l’albufera i Lluriac 

Rascletó Porzana parva Hivernant rar  

Gall faveret Porphyrio alleni Divagant  

Fotja banyuda Fulica cristata Accidental  

Bec d’alena Recurvirostra avosetta Hivernant 
escàs 

Presencia d’alguns hivernants 
no tots els hiverns 

Curlera reial Numenius arquata Hivernant rar Presencia d’alguns hivernants 
no tots els hiverns 

Gambussó fosc Calidris maritima Accidental Una obs. A principis de febrer a 
la platja de Son Bou el 1985 

Cama-roja pintada Tringa erythropus Hivernants 
escàs 

Presencia d’alguns hivernants 
no tots els hiverns 

Paràsit gros Stercorarius skua Hivernants 
escàs 

Algunes obs. Hivernals mar en 
dins. 

Gavinó Hydrocoloes minutus Hivernant rar Algunes obs. Hivernals 
ocasionals a diferents llocs de 
l’illa 

Gavina cendrosa Larus canus Accidental 1 ex recuperat a l’illa el gener de 
1951 amb anella polonesa 

Gavina fosca Larus fuscus  Hivernant rar Algunes obs. Hivernals 
ocasionals a diferents llocs de 
l’illa 
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Pingdai bec-fi Uria aalge Accidental Un exemplar capturat a finals 
del s. XIX o principis del XX 

Cadafet Fratercula artica Hivernant Algunes obs. hivernals 
principalment al canal. Dues 
recuperacions angleses.  

Columba oenas Xixell Accidental  

Tord daurat Zoothera dauma Accidental 1 ex. Caçat el gener de 1912 i 
naturalitzat al Ateneu maonès 

Tord de collaret Turdus torquatus Migrant escàs Algunes observacions hivernals 

Pela-roques Tichodroma muraria Accidental Dues observacions al desembre 
i una al gener 

Capsigrany reial Lanius excubitor Accidental Una obs. Al gener de 1990 

Graula Corvus frugilegus Accidental 1 ex. Caçat a l’hivern de 
1975/76, naturalitzat 

Pardal alablanc Montifringilla nivalis Accidental 1 ex al Cap de Cavalleria l’hivern 
1972/73 

Llucareta Serinus citrinella Accidental 4 ex a Son Bou el gener de 1983 

Passerell golanegra Carduelis flammea Accidental 1 ex anellat a Alaior el desembre 
de 1988, possiblement fugit de 
captivitat 

Trencapinyons Loxia curvirrostra Accidental Catalogat com a hivernant rar 
per antics ornitòlegs 

Pinsà borroner Pyrrhula pyrrhula Accidental 5 ex obs. al barranc d’Algendar 
el gener de 1977 

Sit blanc Plectrophenax nivalis Accidental 1 ex capturat i naturalitzat a Es 
Mercadal el desembre de 1976 

Sit negre Emberiza cia Accidental 2 ex anellats a l’hivern del 2006 i 
un petit grup obs. el mateix 
hivern 

  

 

 


